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TARTALOMJEGYZÉK. 
I. Iránycikkek. 

Oldal 

A gazdasági válság és a magyar tanító-
ság. 8. sz. 1 

A kormányzóné akciója. 20. sz 1 
A takarékosság parancsa. 19. sz. 1 
A tanítás: művészet. 15. sz 1 
A valláserkölcs, mint a kultúrpolitika alapja. 

5. ez. 1 
Bárány Gcrő dr.: Ész és szív. 14. sz 1 

Milyen az ember helyzete a minden-
ségbenl 7. sz. 5 

Boreczky Elemér dr.: Művelődésügyi jog-
szolgáltatás. 5. sz. 11. oldal, 6. sz 8 

Ernszt Sándor, az ú j kultuszminiszter. 
17. sz 1 

Fitos Vilmos dr.: Életpályák. 12. ez 3 
Herczeg Ferenc: A magyar tanítók. 4. sz. .. 1 
József királyi herceg a magyar kultúráért . 

12. sz 1 
kf.: Közgazdasági hazafiság. 18. sz 1 
Klebelsberg Kuno gróf: Hogy' áll népmű-

velésünk? 11. sz. 1 
Kornis Gyula dr.: Az államnevelés politi-

kája. 22. sz 3 
Madarász István dr.: A bethlehemi kisded 

ajándékai. 24. sz 1 
A húsvéti öröm. 7. sz 1 

Magyar Népművelés. 3. sz 1 
Mi nem akarunk gyökértelen multat. 10. sz. 1 
Mindent a gyermekért. 9. sz 1 
N. Gy.: Nemzeti körmenet. 19. sz 2 
Néptanítók Lapja és Népművelési tájékoz-

tató. 1. sz. 5 
Rusztek Károly: A nemzetnevelés, nemzet-

mentés. 21. sz. 1 
A nevelés művészete. 2. sz 1 

Ruttkay Aladárné: Pusztuló nemzeti kin-
cseink. 10. sz. 9 

Sülé Dénes: Vigyázzunk az őrhelyeken. 3. sz. 3 
Szent István, a nemzet nagy tanítója. 16. sz. 1 
Szózat a tanítósághoz. 22. sz 1 
Tanító és a társadalom. 23. sz. 1 
Tanuló és tanító az iskolai szünidőben. 13. sz. 1 
Termékeny esztendő. 1. sz. 1 
Világválságban. 6. sz 1 

II. Pedagógiai cikkek. 
A szellemi munka válsága. 5. sz. 2 
Antal Fülöp: A gyermekkori hazugságok. 

24. sz 5 
Baloghné Hajós Terézia: Vissza az anya-

földhöz. Az anyaföld fog bennünket 
megváltani. 6. sz 6 

Barabás András: Élet és történelem. 15. sz. 3 
Baranyai Erzsébet: A behaviorizmusról. 1. 

sz. 8. oldal, 2. sz. 7 
Burchard-Bélaváry Erzsébet: Alapvető gon-

dolatok a Montessori-rendszerben. 19. sz. 4 

Oldal 
Bene Lajos: Fegyelmezés és az ú j tanterv. 

16. sz. v 13 
Benisch Artúr dr.: A népiskola VII. és 

VIII . osztálya a megvalósulás út ján. 
4. sz 14 

Bittenbinder Miklós dr.: Szellemi életünk. 
5. sz 14 

Boreczky Elemér dr.: Hitfelekezeti iskola-
fenntartás az elcsatolt Felvidéken. 
12. sz 7 

Csada Imre dr.: Az írásbeli számolási mű-
veletek helyes magyarázata. 17. sz. ., 4 

Fitos Vilmos dr.: A lángész és az iskola. 
4. sz. 4 
Kétféle nyelv. 3. sz 4 

Háklár Vilma: Jellemnevelés az ú j tanterv 
szellemében. 4. sz. • 8 

Hegyaljai Kiss Géza dr.: Életrajzi tanulsá-
gok a népiskolában. 18. sz 9 

—• — Tájképköltészetünk pedagógiai hasz-
nosítása a népiskolában. 7. sz 10 

Herodek Károly: A csökkentlátású gyerme-
kek oktatásának eredményei. 1. sz. .. 11 

Hollósy Béla: A gyermek szellemi munka-
bírása. 22. sz 11 

Jaloveczky Péter: A természet megismerte-
tése a népiskolában. 20. sz 5 

Kaposi Károly: Gondolatok az „önmunkás-
ságra" való nevelésről. 4. sz. 12 

Kcniény Ferenc: Két régi pedagógiai 
könyvről. 24. sz 8 

— — Magyar temperamentum. 16. sz 3 
Korda Ilona: Az ú j tanterv követelményei-

nek filozófiai és lélektani alapjai. 
15. sz. 7 

Köveskuti Jenő: Gondolatok az iskolaév kez-
detén. 18. sz 3 

Lendvay Béla: Pedagógiai irányok az al-
kotómunka terén. 20. sz. 8 

Loczka Alajos dr.: A munkáltató oktatás 
tankönyve. 21. sz 4 

Missik Endre dr.: Az első magyar munka-
iskola és gazdasági tanintézet. 2. sz. .. 9 
Fakultatív házifeladatok, mint az 
egyéni nevelés eszközei. 17. sz. 3 
Iskola és irodalom. 20. sz 3 

Mosdóssy Imre: A nevelés művészete. 8. sz. 
8. oldal, 9. sz. 5. oldal, 10. sz. 6. oldal, 
12. sz 4 

Németh Sándor: A gyermek szerepe az iro-
dalomban. 23. sz 5 

— — A népiskola VI. osztályának statiszti-
kai és retorikai anyaga. 15. sz 10 
Nyelvi magyarázatok a népiskola VI. 
osztályában. 5. sz 9 

Padányi Andor: Miért lett Kazinczy Ferenc 
a nemzeti iskolák felügyelője? 9. sz. 3 

Punek Gyula: A gyermek szóbeli- és írás-
beli hibáinak öntevékeny javítása. 
22. sz 9 
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Oldal 

Scossa Dezső: Tarlózás a kultúra mezején. 
18. sz. 12. oldal, 19. sz 9 

Sz, Solymos Bea: Az akarat nevelése az 
iskolában. 5. sz ;•"••; y ^ 

—- —- Lélekjelenlétre, önmegtartóztatásra és 
önmegtagadásra való nevelés. 23. sz. • • 3 
Öní'egyelmezésre való nevelés az isko-
lában. 8. sz ; • 4 

— — Önismeretre, önbírálatra való nevelés 
az iskolában. 1. sz • • • 6 
Tekintélytiszteletre és alkalmazkodásra 
való nevelés az iskolában. 16. sz 11 

Tellyesniczky Mária: Montessori módszere. 
2. sz. 2 

Vadász Zoltán: „Gondoltam egy számot". 
3. sz • • 6 

i f j . dr. Wlassies Gyula br.: A tankönyv és 
a munkaiskola. 14. sz 4 

III. Külföldi pedagógia. 
A művészet, mint nevelési segítő eszköz. 

7. sz 13 
Állani és egyéniség. 4. sz 11 
Frank Antal dr.: A hamburgi népiskolák 

irányelvei. 18. sz 5 
J. Csűrös Ferenc: A berlini erdei-iskolák. 

13. sz • 14 
Komis Gyula dr.: Amerika kultúrpolitikája. 

8. sz. 2 
Loczka Alajos dr.: Az angol oktatók és a 

társadalom. 24. sz 11 
Olay Ferenc dr. Genfi tanfolyam a nemze-

tek szövetségéről. 2. sz 13 
Szabolcs Gizella: Hogy tanítanak London-

ban az elemi iskolában"? 18. sz 28 
Szülő joga, gyermek joga. 1. sz 14 
Tomcsányiné Czukrász Róza: A fonomimika 

Németországban. 15. sz. 5 
Vikár Kálmán: Finnország oktatásügye és 

kultúrája. 14. sz 6 

IV. A tanterv végrehajtására vonatkozó 
elméleti fejtegetések és gyakorlati 

tanítások. 
Barabás András: A tanításra való előkészü-

lés művészete. 18. sz 7 
Drozdy Gyula: A főnév és annak alakvál-

tozásai. 22. sz 15 
A Hadak út ja . 14. sz. 11 

— — A magyar királyság, a kormányzó. 
6. sz 14 

— — A szobai növények és azok gondozása. 
21. sz 12 
Az anyakönyvek. 12. sz 12 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
tanítások: 1. sz. 15. oldal, 2. sz. 14. oldal, 
3. sz. 11. oldal, 4. sz. 15. oldal, 5. sz. 
17. oldal, 6. sz. 14. oldal, 7. sz. 14. oldal, 
8. sz. 9. oldal, 9. sz. 14. oldal, 10. sz. 10. 
oldal, 11. sz. 17. oldal. 12. sz. 12. oldal, 
13. sz. 18. oldal, 14. sz. 11. oldal, 15. sz. 
12. oldal, 16. sz. 15. oldal, 17. sz. 7. ol-
dal, 18. sz. 16. oldal, 19. sz. 13. oldal, 
20. sz. 12. oldal, 21. sz. 12. oldal, 22. sz. 
15. oldal. 23. sz. 11. oldal, 24. sz 15 
Gondolatok a polgári jogok és köte-
lességek tanításának módjához. 10. sz. 
10,- oldal, 11. sz. 17 

— — Hogyan nő a vetés. 19. sz 13 
Justice for Hungary . 15. sz 12 
Karácsonykor. 24. sz 15 
Károly Róbert. 4. sz 15 

Oldal 

— — Laci! 16. sz 15 
Mátyás király. 1. sz 15 
Szeretnék egy villanylámpát! 18. sz. 16 
TJjság az iskolában. 20. sz. 12 
Utaznak a madarak. 23. sz — 11 

Eberhardt János: A földrajz tanítása és az 
ú j tanterv. 19. sz 7 

Éber Rezső: Természettan és vegytani gya-
korlatok a népiskolában. 3. sz 8 

Fekete Marianne: Az egri várban. 2. sz 15 
Günther Jolán: Hazánk felszabadul a török 

iga alól. 7. sz 14 
Iskolakötelezettség. 17. sz. 7 

Kaposi Károly: Hazánk három részre sza-
kad. 8. sz 9 
Polgári jogok és kötelességek az V— 
VI. osztályban: Mi az adó? Mire kell 
az adó? 13. sz. 18 
Zrínyi Ilona. 5. sz. 17 

Klepeisz Jenő: A mohácsi vész. 3. sz. . . . . . 11 
Körösi Pál Benedek dr.: A ló ismertetése. 

2. sz 39 
Milleniumi emlékművek ismertetése. 
8. sz 32 

Popp Mária Erzsébet: Hazafias ünnep ren-
dezése. 9. sz 14 

Sznopek Zoltán: Tárlat i érdekességek a 
tanító rajzában. 11. sz. 4 

V. Rajz- és kézimunkaoktatás. 
Czitronyiné Bikfalvy Hella: A fonalas-

munka-oktatás mai helyzete. 16. sz. .. 31 

VI. Szociálpedagógia. 
Gyulai Aladár: A nemzeti gyermekhétről. 

8. sz 31 
Németh Péter dr.: A fiatalkorúak bíróságai-

nak helyzete a gyermekvédelemben 
nemzeti szempontból. 16. sz. 5 

VII. Testnevelés. 
Az i f jú ság testnevelése. 1. sz 44 
k f . dr. Siklóssy László: „A magyar sport 

ezer éve", dr. Mező Ferenc: „A magyar 
sport múlt ja és jelene". Molnár Lajos 
sportíró és művei". 19. sz 27 

VIII. Pedagógiai szeminárium. 
A budapesti tanítók pedagógiai szeminá-

riuma. 8. sz 30 
A miskolci tanítók pedagógiai szeminá-

riuma. 4. sz 32 
A pécsi tanítók február havi pedagógiai 

szemináriuma. (1931. évi febr. 25-én.) 
6. sz. 29 

A pécsi tanítók október havi pedagógiai 
szemináriuma. 22. sz 27 
sport múlt ja és jelene". „Molnár Lajos 

A pécsi tanítók november havi pedagógiai 
szemináriuma. 24. sz 31 

A pécsi tanítóság április havi pedagógiai 
szemináriuma. 10. sz 29 

A pécsi tanítóság március havi pedagógiai 
szemináriuma. 8. sz. 30 

A zemplémi tanítók szeptember havi peda-
gógiai szemináriumai. 20. sz 27 

Az óvónők megmozdulása Zemplénben. 
13. sz 33 

Gyermekhangverseny Kónyban. 11. sz 31 
Háromnapos pedagógiai szeminárium Óz-

don. 24, sz 30 
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Oldal 

Járáskőri és szemináriumi gyűlés. 12. sz. .. 27 
Kétnapos pedagógiai szeminárium Mező-

kövesden. 21. sz • • • 26 
Komárom— Esztergom vármegye tanítósá-

gának pedagógiai szemináriuma. 13. sz. 33 
Pedagógiai szeminárium. 7. sz. 32. oldal. 

!). sz. 31 
Pedagógiai szeminárium a gyöngyösi köz-

ponti állami iskolában. 10. sz 2!) 
Pedagógiai szeminárium Békésen. 9. sz. • • • 29 
Pedagógiai szeminárium Bonyhádon. 11. sz. 31 
Pedagógiai szeminárium Csongrádon. 8. sz. 31 
Pedagógiai szeminárium Diósjenőn. 24. sz. 31 
Pedagógiai szeminárium Kiskőrösön. 10. sz. 28 
Pedagógiai szeminárium Kőrösladányban. 

11. sz. 33 
Pedagógiai szeminárium Mezőkövesden. 11. sz. 32 
Pedagógiai szeminárium Miskolcon. 23. sz. 30 
Pedagógiai szeminárium Orosházán. 1. sz. 39 
Pedagógiai szemminárium Párádon. 11. sz. 32 
Pedagógiai szeminárium Sárbogárdon. 12. sz. 27 
Pedagógiai szemináriumi értekezletek Nóg-

rád és Hont vármegyékben. 21. sz. .. 26 
Pedagógiai szemináriumok Abaúj-Torna 

megyében. 15. sz 22 
Pedagógiai szemináriumok Heves várme-

gyében. 10. sz 28 
Pedagógiai szemináriumok Komárom- és 

Esztergom k. e. e. vármegyékben. 9. sz. 30 
Pedagógiai szemináriumok Komárom- és 

Esztergom megyékben. 22. sz 26 
Pedagógiai szemináriumok Nógrád- és Hont 

vármegyékben. 10. sz. 28. oldal, 12. sz. 26 
Pedagógiai szemináriumok Sopron várme-

gyében. 9. sz 30 
Pedagógiai szeminárium Szentesen. 10. sz. 28 
Pedagógiai szeminárium Szerencsen. 9. sz. 30 
Pedagógiai szemináriumok Zemplén várme-

gyében. 12. sz 27 
Takács Béla: A pedagógiai szemináriumok. 

13. sz 5 
vitéz Vida István: A pedagógiai szeminá-

riumok hatása. 19. sz 26 

IX. Iskolánkívüli népművelés. 
A három évre terjedő, ú j népművelési terv 

Szegeden. 6. sz. 12 
A törvényhatósági népművelési bizottságok-

nak a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter által kinevezett ú j tagjai : 4. sz. 35. 
oldal, 5. sz. 36. oldal, 6. sz. 33. oldal, 
7. sz. 35. oldal, 9. sz. 34. oldal, 10. sz. 
34. oldal, 11. sz 37 

Az iskolánkívüli népművelődés eredményei 
az 1929—30. évben. 1. sz 13 

Abaúj-Torna vármegye iskolánkívüli nép-
művelési bizottsága. 4. sz. 34 

Babócsay János: Ismeretterjesztő előadá-
sok és népművelési tanfolyamok. 11. sz. 3 

Bene Lajos: Az iskolánkívüli népművelés 
értékelése. 6. sz 4 

Felczán József: Népkönyvtártörvény Finn-
országban és Csehszlovákiában. 22. sz. 13 

Hogyan dolgoznak a törvényhatósági nép-
művelési bizottságoki 4. sz 34 

Janson Vilmos: A népművelés Jugoszláviá-
ban. 21. sz. 6 
A rádió szerepe a népművelés munká-
jában. 20. sz. 7 

Kováts Gyula dr.: A rádió a népművelés 
szolgálatában. 9. sz 7 

Mit tanulhatunk a népművelési tanmenetek-
ből? 5. sz 6 

Oldal 
N. Gy.: Hány analfabétát fog kimutatni az 

ú j népszámlálás? 2. sz. 12 
Négykezest játszottak. 5. sz 16 
Népművelés a bányászok között. 6. sz. 13 
Zenei lapok a. Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztatóban. 10. sz. 31 
Bombardó Szatymazon. 12. sz 10 

Scossa Dezső: A magyar kultúregyletek. 
10. sz. . 3 

Süld Dénes: Népművelés a nyári időszak-
ban. 13. sz 9 

Szekeres László dr.: A Dopolavoro. 4. sz. .. 6 

X. Az iskolánkívüli népművelés 
mellékletei. 

Gyürky Tibor dr.: Védekezzünk az influenza 
ellen. (A 3. sz. melléklete.) 

Horn József dr.: A gazdasági válságról. 
(A 6. sz. melléklete.) 
A helyes takarékosságról. (A 21. sz. 
melléklete.) 
Gazdasági ismeretek mellett miért van 
szüksége népünknek közgazdasági is-
meretekre is? (A 19. sz. melléklete.) 
Mit remélhetünk a hazai termelés pár-
tolásától? (A 4. sz. melléklete.) 

Körmöczi Emil dr.: Mikép segítsünk em-
bertársunkon, ha baleset éri, vagy 
hirtelen rosszul lesz'! (A 23. sz. mel-
léklete.) 

Radnóti László: Az egyéni- és tömeggáz-
védelem módjai. (A 2. sz. melléklete.) 

XI. Ismeretterjesztő. 
A német egyetemek! és akadémiák szövetsé-

gének kiadványa Magyarország útjelző 
tudománypolitikájáról. 15. sz 29 

A1/.: Hogyan viselkedjünk étkezéseknél. 
14. sz 28 

llndi Mária: „Igazi" magyar ruha. 23. sz. .. 25 
V. K.: Magyar tanítók külföldi tanulmány-

út ja . 17. sz 32 

XII. Tudomány, Irodalom, művészet. 
A. E. Johann: 40.000 kilométer az ismeretlen 

Ázsián keresztül. (Fordította: Benedek 
Marcellné.) 16. sz 25 

A Falu. 8. sz. 24 
A fiatal utazók. ( í r ta : Mayne Reid, átdol-

gozta: Kürthy Emil.) 8. sz. 25 
A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. 

1. sz 30 
A gödrös áll és gödrös arc jelentőségéről. 

( Ir ta: Tisza Miksa.) 4. sz, 28 
A gyermek gondozásának és világfelfogásá-

nak fejlődése. ( I r ta : dr. Kenyeres Ele-
mér.) 2. sz. 28 

A 60 éves balatonfüredi szeretetház emlék-
ünnepére. ( Ir ta: Győrffy Imre.) 3. sz. 24 

A jászkúnok földje. ( Ir ta: Kiss József.) 20. sz. 22 
A két koldusdiák. ( í r ta : Mikszáth Kálmán.) 

7. sz. 26 
A kisebbségek jogi helyzete. (Búza László 

könyve.) 7. sz 24 
A Központi Katholikus Kör kultúrestje. 

(1931. évi április 25-én.) 10. sz. 29 
A Magyar Asszony. 2. sz. 27. oldal, 16. sz. 27 
A Magyar Falu. (Ir ta: Weis István.) 14. sz. 19 
A m. kir. Testnevelési Főiskola Almanachja 

1925—1929. 4. sz. 26 
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A magyar művészet története. ( I r ta : Péter 
Antal.) 5. sz 27 

A magyar népművelés körvonalai. ( í r ta : 
Fökete József.) 1. sz 26 

A magyar nép jelleme Arany János költé-
szetének tükrében. (Irta: Tantó József.) 
12. sz ' 20 

A magyar nyelv és helyesírás gyakorló-
könyve. (Ir ta: Paál Elek.) 10. sz 21 

A magyar parlagi baronü'i védelme. Ba-
romfinemesítés elméletben és gyakor-
latban. (Ir ta: Polónyi Manó.) 15. sz. 24 

A magyar romantika. (Irta: Farkas Gyula.) 
5. sz . . v 28 

A magyarság világstatisztikája. (Összeállí-
totta: vitéz Nagy Iván.) 11. sz _29 

A magyar történetírás francia mestere: 
Sayous Eduárd . (Irta: dr. Olay Fe-
renc.) 16. sz 24 

A megváltozott Afr ika . (Irta: Kittenberger 
Kálmán.) 2. sz 24 

A szanálás az életben. (Horváth Kálmán 
könyve.) 23. sz 20 

A szlöjdgyakorlatok papírmunkái az elemi 
népiskola hat osztályában. (Ir ta: Bíró 
Sándor.) 17. sz 20 

A tanítóképzőintézetek értesítői. 20. sz 22 
A tanítóképzőintézetek értesítője. 19. sz 21 
A tanítók illetményügyei és adói. (Irta: dr. 

Serényi Antal.) 23. sz 20 
A tanító táblai rajzai . (Összeállította: Faragó 

Géza.) 1. sz 30 
A tanyavilág egészségügyi igazgatása. I r ta : 

dr. Gesztelyi Nagy László.) (6. sz.) . • 25 
A tenger. 6. sz 27 
A természeti, gazdasági és háztartási isme-

retek tanításának vezérkönyve kath. 
tanítók és tanítónők, valamint tanító-
képzőintézeti növendékek használatára, 
(írták: Straub Ferenc és Vadász Zol-
tán). 23. sz 21 

A természetrajz, gazdaságtan, háztartástan 
és egészségtan tanítása. ( Ir ta: Barcsai 
Károly.) 2. sz 29 

A vakok Braille-rendszerű írásának ismerte-
tése (teljes és rövidített írásban) és a 
könyvtár jegyzéke. (Közli: Herodek Ká-
roly.) 8. sz. 23 

A világ tetején. ( Ir ta: Baktay Ervin.) 1. sz. 28 
Az afgánok fogságában. ( ír ta: G. Stratil-

Saner. Fordí tot ta : Wiesner Juliska.) 
13. szám 27 

Az anyai szeretet aranykönyve. (Szerkesz-
tette: Nógrády László dr.) 15. sz 23 

Az Állatvédelem. 3. sz. 24 
Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállása 

utolsó évtizedeiben. (Irta: Dr. Lovassy 
Sándor.) 6. sz 26 

Az egészség ABC-könyve versekben és ké-
nekben. ( I r ta : Feleld Sándor dr.) 
23. sz 21 

Az elemi iskolai számtantanítás módszere. 
( ír ta: Kiss Sándor.) 16. sz 26 

Az én rossz kis barátaim. (Ir ta: Farkas 
Géza.) 11. sz 29 

Az én szülőföldem. (Irta: Dezső Lipót) 
2. sz 26 

Az ideges gyermek. (Irta: Dr. Ervin Wex-
berg. Fordította: Takács Mária.) 2. sz. 28 

Az igazi levente. (Irta: Ág falvi Hegyi Ist-
ván, zenéjét szerezte: Murgács Kál-
mán.) 18. sz 25 

Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves 

Oldal 
működése. (Összeállította: Keller La-
jos.) 17. sz. 21 

Az osztrák népoktatás. ( í r ta : Papp Ferenc 
dr.) 11. sz. 27 

Az óceánrepülő. ( ír ta: Franklin W. Dixon, 
fordította: Radványi Kálmán.) 12. sz. 21 

Az 50 éves magyar távbeszélő (1881—1931). 
10. sz , 21 

Az ú j szociális állam. (Ir ta: Dr. Mihelics 
Vid.) 4. sz 27 

„Az Ür keze." ( í r ta : Lukács István.) 23. sz. 22 
Afrika. (Irta: Cholnoky Jenő.) 2. sz 27 
Anya- és csecsemővédelem. 17. sz 20 
Anyaiskola. ( Ir ta: Comenius, fordította: 

dr. Petrich Béla.) 1. sz 30 
Apák-anyák napja . (Irta: Blaskó Mária.) 

14. sz 19 
Árpád-könyvek. (Szerkeszti: Dr. Erdey Fe-

renc.) 4. sz 28 
Baromfitenyésztés. (Irta: Dr. Mózes Imre.) 

10. sz 22 
Bobby és Csiba. Két kutya története. (Irta: 

Rákosi Viktor.) 8. sz 25 
Boldog Karácsony. (Ir ta: Dr. Vladárné 

Geszner Ilona) 23. sz 22 
Budapest székesfőváros szociálpolitikai, köz-

jótékonysági és közművelődési köz-
igazgatásának kézikönyve. (Szerkesz-
tették: Venczell Geyza és Medriczky 
Andor.) 6. sz. . 25 

Búcsú az iskolától. Gyermekírások. (Össze-
állította: Vikár Kálmán.) 19. sz 23 

Csekey István: Észtország története a vi-
lágháború után. 24. sz. 25 

Csonka-Magyarország határairól . (Irta: Dr. 
Olay Ferenc.) 3. sz 22 

Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. 
(Irta: Fellner Frigyes.) 8. sz 22 

Cserkészúton Spanyolföldön. (Irta: Rad-
ványi Kálmán.) 17. sz 17 

Das Lehrerbildungswesen in Ungarn. ( í r ta : 
Dr. Stefan Veress.) 1. sz . . . 31 

Dénes Szilárd dr.: Magyar Tanítók Év- -
könyve. 1931/32. (Szerkesztették: Bene 
Lajos és Berwaldszky Kálmán.) 22. sz. 23 

— — Vergilius, Aeneise. (Fordította: Csen-
gery János) 17. sz 19 

Elszállt a Turul . ( ír ta: R. Vozáry Aladár.) 
1. sz 32 

Emlékeztető az Esztergom főegyházmegyei • 
papság és tanítóság számára, (össze-
állította: Számord Ignác) 20. sz 21 

Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik 
születésnapja alkalmából. 7. sz 24 

Emős álma. (Színmű, í r ta : Marczell Ágos-
ton) 8. sz 23 

Életproblémák. (Irta: Dr. Madarász István) 
9. sz 22 

Értesítők az 1929/30. tanévről. 1. sz 27 
Fizika a tanító- és tanítónőképző-intézetek 

számára. (Irta: Dr. Csada Imre) 17. sz. 19 
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. 13. sz, 28 
Golgota. Az Űr Jézus keresztútja, (Ir ta: 

Bartunek János) 6. sz 26 
Gopcsa László dr.: Emléktábla Gárdonyi 

első iskolájának s lakóházának falán. 
14. sz 9 

Gyermeknaptár. 21. sz 24 
Gyermekszívek virágai. (Irta: Bartunek 

János) 19. sz. 23 
Gyertyánffy Is tván emlékezete. (írta: Emhő 

Gyula) 23. sz 20 
Gyöngyszemek. (Népdalok Urbán Gábor fel-

dolgozásában.) 11. sz 29 
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Halmos Péter: Neveléstan. ( Ir ta: Drozdy 
Gyula és Frank Antal dr.) 24. sz 25 

Halliburton Richárd: „Üres zsebbel a világ 
körül (Fordította: Fodor Erzsébet.) 
11. sz 26 

Három- és négyszólamú dalok. (Szerzé: 
Ehrlich Antal.) 20. sz 22 

Három világ. ( í r ta : Gy. Czikle Valéria.) 
2. sz 25 

Hegyaljai Kiss Géza dr.: Kazinczy Ferenc 
pillanatfelvételei három országból. 
16. sz 7 

Helyesírási Szótár. (Szerkesztette: Horváth 
Endre.) 8. sz 24 

Hogyan éljen a gyomor- és bélbajos ember? 
(ír ta: Dr. Lukács Pál.) 13. sz. 29 

Hogyan éljen a szívbajos ember? Szívbaj. 
Érelmeszesedés. Vérnyomás. (Irta: 
Dr. fíodon Károly.) 4. sz 27 

Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket az 
evangélikus népiskola I—II. osztályá-
ban? (Szerkesztették: Tolnai Pál és 
Elefánt Sándor.) 16. sz. 26 

Hogy lehet a tyúktenyésztés a falu életé-
nek könnyítője. (Irta: Molnár Pál.) 
18. sz 24 

Hős magyar leányok. (Irta: Siklaki István.) 
14. sz 21 

Idegen személy- és helynevek szótára, ki-
ejtéssel. (Szerkesztette: Dr. Krisztin 
Ernő.) 16. sz 27 

I f júság i színmüvek. (Irta: Kozáry György.) 
2. sz 29 

Illusztrált tanítási vázlatok a természetrajz 
tanításához. A népiskola III—IV. osz-
tályának teljes anyaga. (Készítették: 
Gergely Ferenc és Kaposi Károly.) 
6. sz 26 

Iskolaállítás és fenntartás belterületen. 
(Irta: Dr. Serényi Antal.) 7. sz 25 

Jókai Mór Meséskönyve. 10. sz 21 
Kantalupa. (Dráma. I r t a : Dr. Cselőtei La-

jos.) 16. sz 26 
Karácsonyi Mesejáték. (Avar Gyula könyve.) 

23. sz 21 
Kazinczy világa. (Szerkeszti: Vajthó László.) 

22. sz 24 
Kelemen Ferenc: Jubilál a hármas kis tü-

kör. 7. sz 7 
Két irredenta dal. (Szerzé: Köveskuti 

Jenő.) 21. sz 23 
Két Magyarország. ( I r ta : Sebess Dénes.) 

16. sz 23 
Kétszólamú dalok. (Szerzé: Ehrlich Antal.) 

20. sz 22 
Két út. [Haranghy Jenő képe.) 18. sz 26 
k'f.: A kisdednevelés kalauza. 10. sz 20 

Az elemi iskolai számolás- és mérés-
tanítás alapproblémái. (Irta: Kiss Jó-
zsef.) 24. sz 24 
Finn-ugor Közművelődési Kongresz-
szus emlékkönyve. 13. sz. 27 
Gárdonyi nevelői személyisége „Az 
én falum" tükrében. ( í r ta : Kelemen 
Ferenc.) 12. sz 19 
Vajda Péter erkölcsi beszédei. (Irta: 
Kemény Gábor.) 13. sz 26 

K. F.: Tehetség-problémák. 3. sz 23 
Klárika. (Irta: Földes Géza.) 15. sz 23 
Korszerű méhészeti irányelvek és eszközök. 

(Irta: Dömötör Antal.) 17. sz 21 
Königsbergi töredék. ( í r ta : Bárány Gerö.) 

8. sz 20 
Könyvtáraink racionalizálása. (A Szegedi 

Oldal 
Egyetemi Könyvtár tíz éve.) I r t a : 
dr. Bibó István. 6. sz 26 

Köveskuti Jenő: Költő az iskolában. (Em-
lékezés Tóth Kálmánra.) 6. sz 10 
Válogatott versek. (Havas István ver-
sei.) 12. sz 19 

Lendvay Béla: A III. osztály beszéd- és 
értelemgyakorlatainak vezérkönyve. 
22. sz 21 

Levente. 7. sz 27 
20. sz 21 

Lélekvirágok. (Irta: sikabonyi Angyal Kál-
mánné.) 12. sz 21 

Madárkitömés. (Irta: Gsath András.) 6. sz. 27 
Magyar Anyák Naptára. 1. sz 30 
Magyar Asszony. 4. sz. 29. old., 6. sz. 26. 

oldal. 10. sz 22 
Magyar Diákkalauz. (Ir ta: Horváth Kál-

mán.) 12. sz 21 
Magyar ég alatt. (Elbeszélések. í r ta : Bö-

szörményi Jenő.) 2. .sz. 29 
Magyar I f j ú s á g i Vörös-Kereszt. 13. sz. 24. 

oldal. 7. sz. 26. oldal. 13. sz 28 
Magyar kastélyok. (Irta: Rados Jenő) 

22. szám 24 
Magyar Kórus. 1. sz. 30. oldal. 21. sz 24 
Magyar Nóták. I., II. (Szerzette: Nádor-

József.) 20. sz 21 
Magyarnyelvi oktatás a népiskolában. 

( ír ta: Katona Géza.) 1.' sz 30 
Magyar történet VI. kötete. (Hóman Bálint 

és Szekfű Gyula.) 21. sz 22 
Magyar várak regéi. (Közli: dr. Halmos 

Andor.) 14. sz 20 
Magyary Zoltán: Ungarische Kulturstät-

ten. 24. sz 25 
Marica. ( I r ta : Dánielné Lengyel Laura) 

11. szám 28 
Meseország. 11. sz 28 
Mindenki jogi tanácsadója. (Összeállította: 

dr. Szepesy Mihály.) 1. sz 31 
Miről beszélnek az állatok. ( ír ta: Koncs 

Margit.) 7. sz 26 
Mit kell a sportolónak sa já t testéről tud-

nia. ( I r ta : dr. Kellner Dániel.) 13. sz, 28 
Módszerem kézikönyve. ( I r ta : Montessori 

Mária, fordította: Burchard-Bélaváry 
Erzsébet.) 1. sz 28 

Nemzeti induló. (Szerzette: Humayer Mi-
hály.) 4. sz 28 

Neveléstudományi dolgozatok. (Szerkeszti: 
ár. Bittenbinder Miklós.) 5. sz 28 

Nevelő játékok. (Dr. Decroly és Monchamp 
nyomán. Kiadta: Descoeudres Alice, 
fordította: Éltes Mátyás.) 2. sz 28 

Négyszólamú férfikarok. (Tiboldi József 
dalsorozata.) 11. sz 29 

Négy ú j magyar nóta. ( I r ta : Kutor Fe-
renc.) 1. sz 32 

Néhány történelmi tanulmány. (Irta: Ká-
rolyi Árpád.) 8. sz 24 

Népiskolai dalgyűjtemény. (Szerkesztette és 
a dalokat harmóniumkísérettel el-
látta: Kovács Dezső.) 18. sz 25 

Népiskolai módszertan. ( í r t a : Fekete Já-
nos.) 1. sz 30 

Népünk és Nyelvünk. 9. sz. 24. old., 13. sz. 28 
Nógrád ós Hont közigazgatásilag egyelőre 

egyesített vármegyék várainak törté-
nete. ( í r ta : Fejér Lipót.) 18. sz 25 

O. F. dr.: Jancsó Benedek Emlékkönyv. 
(Szerkesztette: dr. Asztalos Miklós.) 
8. szám 21 

Pedagógia és jogtudomány. ( ír ta: dr. Va-
lentényi Gáspár.) 4. sz. 26 



VIII NÉPTANÍTÓK LAPJA 
Oldal 

Pedagógiai szemináriumok. (Sajtó alá ren-
dezték: Kehrer Károly és Krehnyay 
Béla.) 20. sz 20 

Református figyelő. 10. sz 27 
Reménység. 10. sz 23 
Sas és pillangó és egyéb állatmesék. (Irta: 

dr. Mauks Ernő.) 11. sz 27 
Senki szigete. (Ir ta: Ölbey Irén.) 6. sz 27 
Somogyország Lantosai. (Összeállította: 

Hortobágyi Ágost Árpád.) 11. sz 27 
Szálljon a dal. ( Ir ta: sikabonyi Angyal 

Kató.) 12. sz 21 
Szívvel írott levelek. ( ír ta: Síklaki István.) 

13. szám 26 
Tanulmány a magyar igazságért folytatott 

küzdelem szolgálatában. 11. sz 28 
Tanulók naptára 1932. (Szerkesztették: 

Balogh né Hajós Terézia és Móra 
László.) 21. sz 23 

Természettudományi Ismeretek. II. kötet, 
(írták: dr. Aujeszky Aladár, dr. Ku-
kul jevic Jenő. dr. Greguss Pál. Mó-
czár Miklós, ár. Rapaics Raymund.) 
2. szám 24 

Tobisch Irén: „Mikulás és karácsonyi me-
sék." „Húsvéti és más mesék." ..Tün-
döklő Jánoska és más mesék." 24. sz. 26 

Tomcsányi János: Demokrácia és kultúra. 
(Wladjaslaw Wolert könyve.) 13. sz. 17 

Történelem a világháború után. (Szerkeszti: 
Vaska Géza.) 19. sz 20 

Tündérmesék. ( í r ta : Ritoók Emma.) 11. sz. 28 
Üj egyházi énekgyüjtemény. 9. sz 24 
Üj énekiskola. ( í r ta : dr. Boldis Dezső és 

dr. Török Zoltán.) 21. sz 24 
Üj magyar férfikarok. 3. sz 24 
Üj olasz gyermeklap. 23. sz 23 
Vannay János dalai külföldön. 17. sZ 21 
Váradi József: Elméleti fejtegetések, gya-

korlati tanítások a népiskola tárgyai-
nak köréből. (Szerkesztette: Drózdy 
Gyula.) 5. sz 26 

Vöröskereszt egyesületi gyermeklap. 23. sz. 21 
Zsuzsika megérkezik. ( ír ta: Cserné Zucsek 

Gizella.) 2. sz 29 

XIII. Külföldi könyvek. 
Beccafichi-Maurizi: Umbria. Cuore d'Italia. 

21. szám 25 
dl.: Dr. Kurt Riedel: Eigengesetzliche Bil 

dungslehre. 13. sz 29 
Dr. Kiirt Riedel: Lehrerbildung und 
Lehrplan. 16. sz 28 

Erwin Rude Dr.: Vorbereitungen für den 
Geschichtsunterricht. 10. sz 23 

Gurlitt Lajos. (1855—1931.) 21. sz 26 
Kemény Ferenc: Japán népoktatásügye. 

12. szám , 22 
kf.: A gyermeki érdeklődés. ( í r ta : dr. Salz-

mann Friderika.) 7. sz 27 
Alwin Ruelius: Arbeitsversuche an 
Hilfsschülern. 7. sz 27 
Arno Fuchs: Erziehungsklassen (E-
Klassen) f ü r schwererziehbare Kin-
der der Volksschule. 23. sz 22 
August Messer: Pädagogik der Ge-
genwart. 14. sz 21 
Die Kinder sagen es. 1. sz 33 
Dorothea Hofer-Dernburg: Babys 
Welt als Wille und Vorstellung. 6. sz. 27 

— — Ernst von Dürig: Sexualpaedagcgik. 
9. szám 24 

— — Erwin Bude: Staatsbürgerkunde nach 
grossen Gesichtspunkten. 8. sz 26 

Oldal 
• Fr. W. Roman: The New Education. 

15. szám 25 
— — Franz Zengner: Das Problem der Ge-

wöhnung in der Erziehung. 4. sz. . . 29 
Georg Kersehensteiner: Volks- und 
Fortbildungsschule als Grundlage 
der Qualitätsarbeit. 18. sz 26 

— Hermann Schwartz: Pädagogisches 
Lexikon. 17. sz 23 

— — Ilse Prüfer: Bitte erzähl' uns was! 
20. szám 23 
Internationale Zeitschrift f ü r Er-
ziehungswissenschaft. (Szerkeszti: Dr. 
Friedrich Schneider.) 15. sz. 26 
Johannes Prüfer: Erziehungskunde 
auf Erlebnisgrundlage. 10. sz 23 
John Dewey: Demokratie und Er-
ziehung. 9. sz 24 
Joseph Schrötteler S. J.: Die ge-
schichtliche Erziehung. 5. sz 29 
Kurth Marloch: Wie erhalte ich mein 
Kind gesund? 20. sz 23 

— — L'Enfant . La preparation ä la vie. 
(Dr. Victor Paucket könyve.) 1. sz. .. 33 

— — Ladislaus Nagy: Experimentelle Un-
tersuchungen über die Entwicklung 
der Gedächtnis- und Denkformen der 
Knaben und Mädchen zwischen 7—19 
Jahren. 18. sz 27 
Lengyel tudományos évkönyv a ma-
gyar tudománypolitikáról. 17. sz. .. 22 
Marta Bergemann-Könitzer: Das pla-
stische Gestalten des Kleinkindes. 7. sz. 29 
Neveléstudomány és szépirodalom. 
19. szám 23 
Peter Petersen: Das Unterrichtsleben. 
22. szám 25 

— Pius XI. Rundschreiben über die 
christliche Erziehung der Jugend. 
3. sz , 25 
Recueil pédagogique. (Pedagógiai 
Szemle.) 8. sz. 25. oldal. 24. sz 27 
Ungarn. (összeállították: Magyar 
Márta és Kemény Béla.) 21. sz 24 
Victor Pöschl: Verkaufsschule und 
Verkaufslehrer. 2. szám 30 
Walter Eggestein: Gildenhall, ein 
Tätigkeitsbericht über einen Versuch 
neuseitlicher Unterricht sgesatltung. 
13. szám 29 
Wilhelm, Heienbrok: Die religiös-sitt-
lichen Erziehungsaufgaben im Zeit-
alter der Technik. 11. sz 30 

Mario Bernabei: Tolsztoj. 20. sz 24 
Ótestamentum jelenetei rajzokban. (Szer-

kesztette: Bauer Ferenc.) 21. sz 25 
Technika és pedagógia, (irta: Oestreich 

Pál.) 4. sz 30 
Tumlirz Ottó dr.: Pedagógiai pszichológia. 

16. sz 29 
Verkehrs-Unterricht. ( í r ta : M. Gebhardt.) 

3. szám 25 

XIV. Külföldi szemle. 
1. Amerika. 

A brazíliai magyar iskolákról. 3. sz 28 
A férjes tanítónők problémája Ameriká-

ban. 19. szám 24 
A hibás történelmi tankönyv. 4 -sz 32 
A termelés szervezete Argentínában. 6. sz. 28 
Argentina közoktatásügye. 3. sz 26 
Egy érdekes beszámoló. 8. sz 27 
Mexikó közoktatásügye. 15. sz 27 
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Nemzetközi pedagógiai körkérdés. 12. sz. .. 25 
Néger közművelődés. 4. sz 31 
Tanítók kongresszusa, 19. sz 52 
Uruguay közoktatásügye. 3. sz 26 

2. Angolország. 
A kilencedik iskolaév Angliában. 5. sz. .. 31 
Az angol közoktatásügyi miniszter lemon-

dása. 6. sz 28 
Angliában csökkenteni akarják a közokta-

tás költségét, 17. sz 23 
Angolország és az iskolaköteles kor. 6. sz. 29 
Két angol mese. (Ir ta: H. M. Hain.) 19. sz. 25 

3. Ausztria. 
A mese a nevelésben. 24. sz 27 
Cigánygyerekek iskoláztatása Ausztriá-

ban. 6. sz 29 
Egy érdekes kísérlet a rajzoktatásnál. 9. sz. 28 
Két külföldi népművelési hír. 12. sz 25 
Sok az orvos Ausztriában. 1. sz 35 

4. Belgium. 
Szabadlevegős iskolák kongresszusa. 9. sz. 26 

5. Csehszlovákia. 
A cseh iskolánkívüli népművelés. 16. szám 

30 oldal. 17. szám 24 
Iskolaorvosi vizsgálat Csehszlovákiában. 

20. szám 26 
Tót és cseh egységes helyesírás. 4. sz 32 

6. Dánia. 
Egy falusi tanítóból lett miniszter halála. 

4. szám 31 
Tanítói fizetésrendezés Dániában. 2. sz. .. 31 

7. Finnország. 
Családi nevelés Finnországban. 7. szám .. 29 

8. Franciaország. 
A békére való nevelésnek különös módja. 

3 sz 28 
Franciaország. 12. sz 25 
Francia tanítók mozgalma a gyűlölködés 

ellen. 24. sz 28 
Rádió az iskolában. 1. sz 35 
Szünidők és szünnapok Franciaországban. 

20. szám 26 
Várostanulmányi oktatás Párizsban. 4. sz. 32 

9. Görögország. 
Iskolakönyvek reformja Görögországban. 

7. szám 30 

10. Hollandia. 
A holland tanítószövetség gyűlése. 7. sz. .. 29 

11. Japán. 
Az i f júság filmvédelme Japánban. 16. ez. .. 31 
Az iskolaügy Koreában. 23 .sz. 23 
Japán. 14. sz 22 
Japán nevelésügy. 4. sz 32 
Tanítók és népiskolák sorsa Japánban. 4. sz. 31 

12. Jugoszlávia. 
Iskolai hírek Jugoszláviából. 4. sz 31 
Jugoszlávia, 8. sz 27 
Jugoszláv iskolaügyek. 7. sz 30 

Oldal 
Jugoszláv nők kongresszusa. 3. sz 29 
Tanárhiány Jugoszláviában. 1. sz 34 

13. Kína. 
Analfabéták Kínában. 5. sz 30 
Kína oktatásügye. 9. sz 25 
Nevelésügyi törekvések Kínában. 20. sz. .. 25 

14. Németország. 
A bajor iskolaügy hanyatlása. 5. sz 31 
„A gyermek"-kiállítás Kölnben. 10. sz 25 
A német történeti tankönyvek revíziója. 

22. szám 26 
A tanítónő lélektana, 14. sz 22 
A tanulók szigorított kiválogatása a porosz 

iskolákban. 7. száni 29 
A vakáció Németországban. 1. sz 34 
Az egyéniség vizsgálatának módszerei. 

13. szám 31 
Államrezón és népiskola. 1. szám 34 
Diplomás proletariátus. 12. sz 25 
Egy iskolai és művelődési Programm. 1. sz. 35 
Egy szovjetiskola Németországban. 5. sz, .. 30 
Egy tudományos pedagógiai intézet. 10. sz. 25 
Hadirokkant tanítók egyesülete. 20. sz. .. 26 
Hangulat az iskolában. 14. szám 23 
Kaland és i f júság. 2. sz 30 
Kiállítás a gyermekről Kölnben. 13. sz. .. 31 
Közösség-iskolaközösség. 5. sz 30 
Kultúrkiadások csökkenése a német költ-

ségvetésben. 5. sz 30 
Nevelés gondoskodással. 12. sz 25 
Tanítói egyéniség és pedagógiai módszer. 

20. szám 25 
Tanítók zenekara Berlinben. 23. ez 24 
Testi fenyítés az iskolában. 1. sz 35 
Versailles következménve a német népisko-

lán. 15. sz 28 
Világnézet és nevelés. 11. sz 30 

15. Olaszország. 
A Montessori-iskolák és a külföld. 11. sz. 24 
Az „olasz játékszer" napja. 11. sz 24 
Az „Opera Montessori" ú j elnöke. 8. sz. .. 27 
Montessori és Ázsia, 8. sz .• 27 
Tanítónők pápai fogadtatása. 11. sz 24 
Tanügyi kiállítások. 11. sz 24 
Üj nevelőintézet. 11. sz 24 

16. Oroszország. 
Analfabéták oktatása Oroszországban. 23. sz. 24 
Újság „analfabéták" számára. 4. sz 32 

17. Perzsia. 
Perzsia oktatásügye. 10. sz 24 

18. Románia. 
Román középiskolai tanulók forradalmi 

üzelmei. 5. szám 30 

19. Spanyolország. 
Analfabéták Spanyolországban. 13. sz 31 
Porto Rico oktatásügye. 13. sz 31 

20. Svájc. 
Rajztanítók kiképzése Svájcban. 3. sz 27 
Régi és ú j nevelés. 4. sz _ 32 
Szellemileg gyönge tanulók Svájcban. 5. sz. 31 

21. Szerbia. 
Iskolaegészségügy. 4. szám 31 
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XV. Lapszemle. 
a) A hazai tanügyi lapokból. 

Oldal 
Alföldi népniívelés. 1. sz. 21. oldal, 2. sz. 18. 

oldal, 4. sz. 21. oldal, 5. sz. 21. oldal, 
6. szám 20 

Borsódmegyei Tanügy. 6. sz. 20. old., 16. sz. 19 
Dunántúl i Tanítók Lapja , 1. sz. 20. oldal, 

2. sz. 18. oldal, 3. sz. 17. oldal, 4. sz. 20. 
oldal, 5. sz. 21. oldal, 6. sz. 20. oldal, 
8. sz. 13. oldal, 13. sz. 22. oldal. 10. sz. 
19. oldal, 18. sz. 21. oldal, 20. sz. 16. ol-
dal. 23. sz 16 

Eötvös-Alap. 14. sz 15 
Evangélikus Népiskola. 1. sz. 19. oldal. 3. 

szám 16. oldal, 5. sz. 21. oldal, 17. sz. 
10. oldal. 19. sz. 16. oldal, 22. sz. 19. ol-
dal, 23. szám 16 

Film és művelődés. 3. szám 17 
Győr, Moson, Pozsony Közig. E. ft. Vár-

megyék Népnevelés. 2. sz. 18. oldal, 
4. sz. 21. oldal, 6. sz. 20. oldal, 11. sz. 
21. oldal, 12. sz. 15. oldal, 18. sz. 21. ol-
dal, 20. sz 17 

Hajdúság Kul túrá ja . 2. sz. 18. oldal. 4. sz. 
21. oldal, 6. sz. 20. oldal, 10. sz 15 

I f júság i Vezető. 8. sz, 16. oldal, 10. sz. 15. ol-
dal. 15. sz. 17. oldal, 17. sz 11 

lzr. Tanügyi Értesítő. 2. sz. 17. oldal, 4. sz. 21 
Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Népmű-

velés. 1. sz. 20. oldal, 4. sz. 20. oldal, 5. 
szám 21. oldal. 7. sz. 20. oldal, 21. sz. .. 18 

Jövő Útjai. 1. sz. 19. oldal, 9. sz. 18. oldal, 
14. sz, 15. oldal, 21. sz 16 

Katholikus Iskola. 2. sz. 18. oldal. 4. sz. 21. 
oldal. 6. sz. 20. oldal. 9. sz. 18. oldal, 
17. sz, 12. oldal. 21. sz 18 

Katholikus Nevelés. 1. sz. 20. oldal, 3. sz. 
17. oldal, 5. sz. 21. oldal, 11. sz 20 

Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. 
1. sz. 19. oldal, 4. sz. 20. oldal, 8. sz. 14. 
oldal, 23. sz 16 

Kisdednevelés. 1. sz. 19. oldal, 2. sz. 17. oldal, 
4. sz. 19. oldal, 6. sz. 19. oldal, 15. sz. 
18. oldal. 18. sz. 22. oldal. 24. sz 20 

Levente. 1. sz. 21. oldal, 3. sz. 17. oldal, 5. sz. 21 
Magyar Gyógypedagógia. 2. sz, 17. odlal, 

13. sz 22 
Magyar If júsági Vöröskereszt. 19. sz 16 
Magyar Iparosnevelés. 1. sz. 19 oldal, 4. sz. 

19. oldal, 6. sz 19 
Magyar Népiskola. 1. sz. 18. oldal, 3. sz. 16. 

oldal. 5. sz. 20. oldal, 11. sz. 21. oldal, 
13. sz. 21. oldal, 22. sz 19 

Magyar Pedagógia. 3. sz. 15. oldal. 6. sz. 
20. oldal, 16. sz 18 

Magyar Tanítóképző. 2. sz. 17. oldal, 7. sz. 
17. oldal, 14. sz. 14. oldal, 19. sz. 16. ol-
dal. 23. sz 15 

Mezőgazdasági Népoktatás. 2. sz 17 
Nemzeti Közoktatás. 6. sz. 18. oldal, 8. sz. 

13. oldal. 15. sz, 17. oldal. 20. sz. 17. ol-
dal, 22. sz. 19. oldal, 24. sz 22 

Nemzetnevelés. 1. sz. 19. oldal. 3. sz. 16. oldal, 
4. sz. 20. oldal, 5. sz. 20. oldal, 6. sz, 19. 
oldal, 7. sz. 19. oldal, 17. sz. 10. oldal, 
18. sz. 21. oldal, 20. sz, 16. oldal, 22. sz. 19 

Nógrád-Honti Kul túra , 1. sz. 21. oldal, 6. sz. 
20. oldal, 15. sz 17 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. 2. sz. 17. oldal, 4. sz. 20. oldal, 
(i. sz, 19. oldal, 15. sz 15 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesiileti 
Közlöny. 3. sz. 17. oldal, 5. sz. 21 

Oldal 
Pedagógiai Szeminárium. 10. sz, 16. oldal, 

20. sz. 15. oldal, 24. sz 21 
Pestvármegyei Népművelés. 2. sz. 17. oldal, 

4. sz, 19. oldal, 6. sz. 19. oldal, 8. sz. 16. 
oldal, 10. sz. 13. oldal, 12. sz. 15. oldal, 
19. sz. 16. oldal. 21. sz. 18. oldal. 22. sz. 
18. oldal. 24. sz 22 

Protestáns Tanügyi Szemle. 2. sz. 17. oldal, 
4. sz. 20. oldal, 6. sz 20 

Siketnémák ós Vakok Oktatásügye. 3. sz. 16 
Szabolcsi Tanító. 2. sz. 18. oldal, 4. sz. 21. ol-

dal. 12. sz. 16. oldal, 18. sz. 19. oldal, 
21. sz. 18. oldal. 23. sz 15 

Tanítók Lapja. 1. sz. 19. oldal, 3. sz. 16. ol-
dal, 4. sz. 20. oldal, 5. sz. 21. oldal, 6. sz. 
20. oldal, 7. sz. 19. oldal, 13. sz. 21. ol-
dal, 16. sz, 19. oldal, 20. sz. 17. oldal, 
22. sz 19 

Tanítók Szövetsége. 1. sz. 18. oldal, 3. sz. 15. 
oldal. 4. sz. 19. oldal. 5. sz. 20. oldal, 
6. sz. 19. oldal, 13. sz. 21. oldal, 19. sz. 
16. oldal, 22. sz 19 

Világosság. 2. sz. 18. oldal. 5. sz 21 
Zempléni Tanító. 1. sz. 21. oldal, 3. sz. 17. ol-

dal, 4. sz. 21. oldal, 5. sz. 21. oldal. 6. sz, 
19. oldal, 10. sz. 14. oldal. 17. sz. 12. ol-
dal, 21. sz. 17. oldal, 23. sz 16 

b) Külföldi tanügyi lapokból. 
1. Angol. 

A földrajz a tanítóképzőben. (Education.) 
7. sz ; 20 

A gyermekek szórakoztatásának szervezete. 
(The Times, Educational Supplement.) 
20. sz 17 

A jó tanító. (The Times, Educational Sup-
plement.) 17. sz 12 

A magaviselet osztályozása. (Education.) 
21. sz 18 

A szabadidő okos felhasználása. (Progres-
sive Education.) 24. sz 23 

A tanítást helyettesítő eljárások. (Educa-
tion.) 3. sz 17 

A tanító egyéni képességeiről. (Education.) 
1. sz 23 

A tanító filozófiája. (Education.) 13. sz. .. 23 
A tanulást akadályozó környezet. (The 

Times, Education Supplement.) 18. sz. 21 
A tehetséges gyermek nevelése. (The Times, 

Education Supplement.) 15. sz 18 
A teremtő gondolat haszna. (Education.) 

6. sz 21 
A természettudományok az elemi iskolában. 

(Progressive Education.) 11. sz 23 
Az alkotó munka "előmozdítása. (Progres-

sive Education.) 8. sz 17 
Az utca mint játszótér. (The Times, Edu-

cational Supplement.) 12. sz 17 
Ipar i és kereskedelmi nevelés. (The Times, 

Educational Supplement.) 14. sz 16 
Keresztény és pogány humanizmus. (The 

Times, Educational Supplement.) 19. sz. 16 
Megfigyelések az értelmi fejlődésről. (The 

Times. Educational Supplement.) 23. sz. 16 
Meghasonlott lelkek. (Education.) 5. sz 22 
Mi a nevelés! (Education.) 4. sz 21 
Mit értünk progresszív nevelés alatt1? (Pro-

gressive Education.) 2. sz 20 
Tesztek a tanítókról. (Progressive Educa-

tion.) 9. sz 19 
Űj eszmények a nevelésben. (The Times, 

Educational Supplement.) 10. sz 16 
Városi gyermekek a falusi iskolában. (The 

Times, Educational Supplement.) 22. sz. 20 
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2. Francia. 
A f élénkségről. (L'Enseignement Public.) 

15. sz , 1» 
A gyermekek egészségéért. 9. sz 21 
A gyermek s a felnőtt különbözősége. 

(L'Enseignement Public.) 24. sz 24 
A gyermek táplálkozása. (Pour l'Ére nou-

velle.) 21. sz . . 20 
A pszichotechnikai vizsgálómódszerekről. 

(Pour l'Ére nouvelle.) 1. sz 23 
A serdültkor problémája. (L'Enseignement 

Public.) 18. sz. 22. oldal, 19. sz. 17. ol-
dal. 20. sz 18 

Az anyai ösztön s az apai éraés nevelése. 
(Pour l'Ére nouvelle.) 23. sz 17 

Az egyensúly. (Pour l'Ére nouvelle.) 3. sz, 18 
Az olvasás művészete. (L'Enseignement 

Public.) 14. sz 17 
Az utópiai kii'ályfi nevelése. (L'Enseigne-

ment Public.) 16. sz 20 
Erkölcsi nevelés a cselekvő iskolában. 

(Pour l'Ére nouvelle.) 7. sz. 21 
Gyermekek ipari foglalkoztatása és köte-

lező iskolalátogatása. (Pour l'Ére nou-
velle.) 5. sz. 23 

Gyermekek jutalmazása. (L'Enseignement 
Public.) 8. sz 18 

Kényszer és tekintély. (Pour l'Ére nouvelle.) 
6. sz 22 

Képzet és valóság a gyermek gondolat-
világában. (Pour l'Ére nouvelle.) 2. sz. 20 

Népiskolai reform Schaffhausenben. (Pour 
l'Ére nouvelle.) 13. sz 24 

Növendékeink szüleinek megismerése. (L'En-
seignement Public.) 17. sz 14 

Technika és módszer. (Pour l'Ére nouvelle.) 
4. sz 23 

Szabadság és önrendelkezés. (Pour l'Ére 
nouvelle.) 9. sz 21 

3. Lengyel. 
A mai nagyvárosi család a nevelés és szo-

ciológia világában. (Ruch Pedago-
giczny.) 15. sz 

Népmívelési pszichoterápia. (Oswiata 
Polska.) 22. sz 

21 

21 

4. Német. 
A gyermek szociális helyzete. (Allgemeine 

Deutsche Lehrerzeitung.) 7. sz 22 
A kisgyermek házi környezete. (Die Quelle.) 

21. sz 20 
A mai neveléstudomány. (Allgemeine 

Deutsche Lehrerzeitung.) 6. sz 22 
A mesével való oktatás. (Die Quelle.) 17. sz. 15 
A mozgófénykép az iskola és népnevelés 

szolgálatában. (Allgemeine Deutsche 
Lehrerzeitung.) 1. sz 24 

A tanulók szellemi túlterhelése. (Die Quelle.) 
18. sz 27 

A természeti érzés ápolása. (Die Quelle.) 
20. sz 19 

A testi fenyíték ügye Németországban. 
(Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.) 
2. sz 21 

Az osztály életközössége. (Allgemeine 
Deutsche Lehrerzeitung.) 15. sz 19 

Az újság, a gyermek és az iskola. (Allge-
meine Deutsche Lehrerzeitung.) 16. sz. 22 

Az újság az oktatásban. (Die Quelle.) 18. sz. 24 
Egy iskolai újság. (Die Quelle.) 22. sz 20 
Élet az iskolában. (Deutsche Allgemeine 

Lehrerzeitung.) 9. sz 22 

Oldal 
Falusi tanítók és tanulók. (Allgemeine 

Deutsche Lehrerzeitung.) 23. sz 19 
Gyermekek téves cselekményei. (Die Quelle.) 

3. sz 19 
Hiba vagy tévedés? (Deutsche Allgemeine 

Lehrerzeitung.) 19. sz 19 
Ifjúságjóléti feladatok az iskolában. (All-

gemeine Deutsche Lehrerzeitung.) 
2. sz 22 

Ifjúságjóléti ügyek Németországban. (All-
gemeine Deutsche Lehrerzeitung.) 
5. sz 24 

Iskolai távozási ünnepély. (Deutsche Allge-
meine Lehrerzeitung.) 11. sz 23 

Iskolarádió. (Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung.) 4. sz. 23 

Látogatás egy gyermekotthonban. (Allge-
meine Deutsche Lehrerzeitung.) 8. sz. 18 

Levélszekrény az osztályban. (Die Quelle.) 
23. sz 19 

Modern számtauoktatás. (Német lapokból.) 
13. sz 25 

Osztályozás magaviseletből. (Die Quelle.) 
14. sz 18 

Pedagógiai megfigyelések egy mondatban. 
(Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.) 
6. sz 23 

Robinson, mint forrásmunka a történelem-
oktatásban. (Die Quelle.) 19. sz 18 

Tanítók szavatosága, felelőssége. (Deutsche 
Allgemeine Lehrerzeitung.) 10. sz. .. 19 

5. Olasz. 
A gyermek első számtapasztalatai. (Rivista 

Pedagogica.) 1. sz 24 
A hadviselés és a roskadozó műveltség 

megmentése. (Rivista Pedagogica.) 
21. sz 21 

A magasabb pedagógiai szakképzés Bel-
giumban — olasz megvilágításban. 
(Rivista Pedagogica.) 3. sz 21 

A nemzetközi Montessori tanfolyam. (Mon-
tessori.) 8. sz 19 

A nemzetnevelésügy Magyarországon és a 
Klebelsberg-reform. (Rivista Pedago-
gica.) 10. sz 29 

A szabászati tanóra pedagógiai értéke. 
(I Dirit ta dell a Scuola.) 12. sz 17 

A tanító a tehetségvédelem szolgálatában. 
(I Diritti Delia Scuola.) 5. sz 25 

Az elemi számtan tanításában elkövetett 
leggyakoribb hibák. (Rivista Pedago-
gica.) 2. sz 24 

Az első kisdedóvó Olaszországban. (Rivista 
Pedagogica.) 6. sz 23 

Az én tanítványaim kottából énekelnek. 
(I Diritti del la Scuola) 12. sz 18 

Az iskola és a balesetektől való óvakcdás. 
(I Diritti dell a Scuola.) 11. sz 24 

..Feddő szavak." (Montessori.) 11. sz 25 
Giuseppe Allievo születésének századik év-

fordulójára. (Rivista Pedagogica.) 
4. sz 24 

(K. J.) Olasz népoktatás költségvetési tár-
gyalása. 17. sz 16 

Pestalozzit, meg kell érteni. (I Diritti della 
Scuola.) 7. sz. 24 

XVI. Oktatófilm. 
Nagy Árpád dr.: 

nemzetközi 
13. sz 

Beszámoló a bécsi I I I . 
oktatófilm kon ferenciáról. 
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XVII. Zeneoktatás. 
fíoldis Dezső dr.: A falusi énekkar. 13. tsz. 

A nyilvános énekóra. 3. sz 
Berze Nagy János dr.: önálló tudatos ének-

lés a népiskolában. 21. sz. 8. oldal, 
23. sz 

Hiszekegy. 12. sz 38, 39, 
Himnusz. 10. sz 
Kertek alatt faragnak az ácsok. (Férfi-

karra feldolgozta: Szeg hő Sándor.) 
20. sz 35, 

Kossuth-nőt a. 13. sz 
Molnár Antal: Zöld erdő harmatát. 11. sz. 
Pataky Mária dr.: A magyar zene felkaro-

lásáról. 7. sz 
Szeghő Sándor: Csínom Pa lkó . . . 16. sz. . . 
Toborzó. 18. sz 
Egressy Béni: Szózat. 24. sz 39, 

XVIII. Egyesületi élet. 
A Biharmegyei Általános Tanítóegyesület 

köz- és díszgyűlése. (1931. évi március 
hó 5-én.) 7. sz 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyző 
Egyesületének közgyűlése. 8. sz 

A csökölyi esperesi kerület tanítói körének 
közgyűlése, 1931. évi május hó 26-án. 
12. sz 

A Gárdonyi Társaság gyűlése. 21. sz 
A hatvanéves Mosonmegyei Általános Ta-

nítóegyesület őszi közgyűlése. (1930. 
évi november hó 22-én.) 1. sz 

A Hevesvármegyei Ált. Tanítóegyesület 
közgyűlése. (1931. évi november hó 
7-én.) 23. sz 

A Jánoshalmai Espereskerület gyűlése. 
1931. évi május hó 7-én.) 11. sz 

A Jász-Nagykim-Szoln ok vármegyei Általá-
nos Tanítóegyesületének közgyűlése. 
(1931. évi március hó 5-én.) 8. sz 

A Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Általá-
nos Tanítóegyesületének LI. közgyű-
lése. 14. sz. 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Or-
szágos Egyesületének közgyűlése. 
(1931. évi november hó 8-án.) 22. sz. .. 

A katholikus tanítóság közgyűlése. (1931. 
évi október 11-én.) 21. sz 

A Kisdedóvók Országos Egyesülete pest-
vármegyei körének közgyűlése. (1931. 
évi május hó 4-én.) 10. sz 

A kispesti tanítói járáskör közgyűlése. 
(1931. évi március hó 18-án.) 8. sz. .. 

A kisvárdai róm. katli. esperesi kerület ta-
nítói körének közgyűlése. 14. sz 

A kultúra, mint államcél. (A Magyar Tu-
dományos Akadémia ülése.) 9. sz 

A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakor-
lati Lélektani Társaság előadássoro-
zata. (1931. évi november hó 19-én.) 
23. sz 

A Magyar Külügyi Társaság előadóülése. 
(1931. évi április 30-án.) 10. sz 

A Magyar Neveléstudományi Társaság 
tisztújító közgyűlése. 1. sz 

A Magyarországi Református Tanítók Or-
szágos Egyesülete gyászünnepe. (1931. 
évi július hó 4-én.) 14. sz 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. 
Szövetségének húsvéti gyűlése. (1931. 
évi március hó 31-én.) 8. sz 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Or-
szágos Szövetségének igazgatósági 
ülése. 20. sz 
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9 
40 
42 

36 
40 
42 

12 
41 
37 
40 
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29 
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28 

37 

29 

32 

29 

26 

29 

29 

25 

29 

27 

27 

29 

27 

38 

26 

28 

26 

Oldal 
A Magyarországi Tanítóegyesületek Or-

szágos Szövetségének szövetségtanácsi 
ülése. (1930. évi december hó 30-án.) 
2. sz 32 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjá-
nak ülése. (1931. évi március hó 30-án.) 
8. sz 29 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjá-
nak választmányi ülése. (1930. évi de-
cember hó 29-én.) 2. sz 32 

A Magyaróvárvidéki Róni. Kath. Tanító-
egyesület díszközgyűlése. 1. sz 38 

A Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó-
ülése. (1931. évi február hó 21-én.) 5. sz. 31 

A mezőcsáti és inezőkeresztesi ref. tanítók 
járáskörének közgyűlése. (1931. évi ok-
tóber hó 8-án.) 21. sz 28 

A mezőföldi református tanítóegyesület 
közgyűlése. 23. sz 30 

A mezőkövesd-harsány-alsóborsodi egyesült 
tanítói körének gyűlése. (1931. évi má-
jus hó 7-én.) 12. sz 28 

A Mosonvármegyei Általános Tanítóegye-
sület június hóban tar t ja fennállásá-
nak 60 éves jubileumát, 10. sz 28 

A Nagypénteki Református Társaság köz-
gyűlése. (1931. évi október 30-án.) 22. sz. 29 

A Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
egyesület értényi esperesi körének 
tavaszi ülése. (1931. évi június hó 
2-án.) 13. sz 32 

A Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
egyesület közgyűlése. (1931. évi június 
hó 10-én.) 13. sz 32 

A Pécsi Állami Tanítók Ének- és Zene-
egyesületének első szereplése. 8. sz. . . 29 

A polgári róm. kath. esperesi kerület taní-
tói körének közg-yűlése. 14. sz 27 

A rakamaz-nyíregyházai róm. kath. egye-
sített egyházkerületi tanítói kör köz-
gyűlése. (1931. évi június hó 8-án.) 
13. sz 32 

A Református Tanítók Egyesületének vá-
lasztmányi ülése. (1931. évi március 
hó 31-én.) 8. sz 29 

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orszá-
gos Egyesülete. (1931. évi június hó 
23-án.) 14. sz. 26 

A Sopronvármegyei Általános Tanítóegye-
sület közgyűlése. (1931. évi április hó 
16-án.) 9. sz 29 

A szatmári tanítók nagygyűlése. 22. sz. .. 29 
A szendrői róm. kath. esperesi kerület ta-

nítói körének közgyűlése. 15. sz 22 
A Széesényvidéki Katholikus Népnevelők 

gyűlése. 20. sz 27 
A tanfelügyelők gyűlése. (1931. évi novem-

ber hó 16-án.) 23. sz 27 
A téti espereskerület évi körülése. (1931. 

évi október hó 13-án.) 21. sz 30 
A téti espereskeriilet tanítóságának rendes 

közgyűlése. 1. sz 38 
A tiszántúli alsó esperesi tankerület rendes 

évi gyűlése. (1931. évi május hó 26-án.) 
12. sz 28 

A Tokaji R. K. Espereskerületi Tanítókör 
közgyűlése. (1931. évi május hó 5-én.) 
10. sz , 27 

A Tolnavármegyei Általános Tanítóegye-
sület. 23. sz 29 

A Tolnavármegyei Általános Tanítóegye-
sület tavaszi gyűlése. 6. sz 28 

A váli esperesi kerület tanítóságának köz-
gyűlése. 22. sz 30 

A zirci esperesi kerület tanítói körének 
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rendes közgyűlése. (1931. évi május hó 
28-án.) 12. sz 27 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
gyűlése. 20. sz 27 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
közgyűlése. (1931. évi november 7-én.) 
22. sz 27 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
választmányi ülése. 10. sz 26 

Az Eger Főegyházmegyei Róm. Kath. Ta-
nítóegyesület közgyűlése. (1931. évi jú-
nius hó 22-én.) 15. sz. 22 

Az egri és bükkal ja i egyesített rk. esperesi 
kerület tanítói köre. (1931. évi m á j u s 
hó 28-án.) 12. sz 28 

Az Eötvös-alap ülései. 14. sz 27 
Az Esztergom-Vidéki Róm. Kath . Népneve-

lők Egyesületének közgyűlése. (193.1. 
évi május hó 6-án.) 11. sz 35 

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
közgyűlése. (1931. évi november hó 
26-án.) 24. sz 29 

Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Tár-
saság felolvasóülése. 1. sz 38 

Az Országos Izraelita Tanítóegyesület 65. 
esztendei fennállásának ünneplése. 
(1931. évi június hó 25-én.) 14. sz. 27 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesü-
let közgyűlése. (1931. évi október hó 
18-án.) 21. sz 29 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesü-
let ülése. (1930. évi december hó 22-én.) 
1. sz 37 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesü-
let választmányi ülése. 3. sz 31 

Az Országos Tanítószövetség gyűlése. (1931. 
évi július hó 3-án.) 1.4 sz •,•;••,• ^4 

Csanád-Arad-Torontál vármegye tanítósá-
gának közgyűlése. 2. sz 33 

Csonka Bács-Bodrog vm. Általános Tanító-
• egyesületének gyűlése. (1931. évi má-

jus hó 26-án.) 12. sz 28 
Egy fejezet Tolna vármegye törvényható-

sági bizottságának tavaszi rendes 
közgyűléséből. 9. sz 29 

Eötvös-emlékünnep. (1931. évi február hó 
2-án.) 4. sz 33 

Éltes Mátyás előadása. (A Baranyavárme-
gyei Általános Tanítóegyesületben.) 
5. sz 32 

Fővárosi polgári iskolai tanárok gyűlése. 
23. sz 28 

—gh— A Népművelődési Titkárok Nemzeti 
Szövetségének ünnepi közgyűlése. 
(1931. évi december hó 7-én.) 24. sz. . . 29 

Ipariskolai tanárok egyesületének választ-
mányi ülése. 3. sz 31 

Jogi és gyógypedagógiai szakelőadás a Ma-
gyar Gyógypedagógiai Társaság ülé-
sén. 4. sz 34 

Kalász r.-t. választmányi gyűlése. (1930. évi 
december hó 29-én.) 2. sz 34 

Katholikus tanítók gyűlése. 20. sz 27 
Katholikus Tanügyi Tanács díszgyűlése. 

(1931. évi október hó 11-én.) 21. sz. . . 27 
Kolumbia közoktatásügye. 8. sz 30 
Magyar Katholikus Tanítók Szövetségének 

küldöttsége a. miniszternél. 23. sz 29 
Magyar Külügyi Társaság ülése. (1931. évi 

február hó 19-én.) 5. sz 32 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 

ülése. (1930. évi december hó 20-án.) 
1. sz 35 

Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 
iilése. (1931. évi január hó 17-én.) 3. sz. 30 

Oldal 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 

ülése. (1931. évi március hó 21-én.) 7. sz. 30 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 

ülése. (1931. évi má jus hó 16-án.) 11. sz. 33 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 

ülése. (1931. évi október hó 17-én.) 
21. sz 27 

Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 
ülése. (1931. évi november hó 21-én.) 
23. sz 28 

Magyar Pedagógiai Társaság nagygyűlése. 
(1931. évi április hó 18-án.) 9. sz 28 

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületé-
nek közgyűlése. (1931. évi j anuár hó 
18-án.) 3. sz 30 

Műsoros délután a budai tanítóképzőben. 
9. sz 29 

Nógrád-Hont vármegyék „Általános Ta-
nító-Egyesületé"-nek közgyűlése. (1931. 
évi október hó 8-án.) 21. sz 30 

Polgári Iskolai Tanárok gyűlése. 11. sz. . . 35 
Református tanítógyűlés Tolnában. 14. sz. .. 26 
Somogymegyei Általános Tanítóegyesület 

közgyűlése. (1931. évi október hó 7-én.) 
21. sz 28 

Szabolcs vármegye Általános Tanítóegyesü-
letének közgyűlése. (1930. évi decem-
ber hó 2-án.) 2. sz 33 

Szülők Iskolája előadássorozata. 21. sz 29 
Tanítógyűlés Dömösön. 24. sz 30 
Tanítógyűlés Málomban. (1931. évi október 

hó 7-én.) 21. sz, 28 
Tanítógyűlés Sárbogárdon. 21. sz 29 

XIX. A kultusztárca költségvetése 
A vallás- és közoktatásügyi tárca költség-

vetése az 1931/32. évre. 9. sz 
A vallás- és közoktatásügyi tárca költség-

vetésének tárgyalása a képvisélőház 
pénzügyi bizottságában. 9. sz 

A vallás- és közoktatásügyi tárca költség-
vetésének képviselőházi tárgyalása. 
11. sz 

12 

XX. Vegyes, 
A Klebelsberg-emléktábla leleplezése Sze-

geden. (1931. évi má jus hó 14-én. 11. sz. 
A kormányzó átadta a Corvin-láncokat és a 

Corvin-koszorúkat a kitüntetetteknek. 
5. sz 

A közigazgatási bizottság népoktatásügyi 
hatáskörének megállapítása. 2. sz. . . 

A kultuszminiszter a Gyűjtemény egy etem 
nyolcéves munkásságáról. 10. sz 

A kultuszminiszter beszéde az alföldi gon-
dolatról és a decentralizációs politika 
szegedi feladatairól. 14. sz 

A Magyar I f júsági Vöröskereszt Egyesület 
jubileuma. 12. sz 

A Magyar Tudományos Akadémia és a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter által 
ki tüntetet t tanítók. 10. sz 

A Nemzeti Gyermekhét Előkészítő Bizott-
ságának ismertető előadása. 4. sz 

A Néptanítók Lapja ós Népművelési Tájé-
koztató ú j melléklete. 2. sz 

A terményjárandóságban részesülő tanítók 
ügye a képviselőházban. 1. sz 

A testi nyomorékok gyógyítása és iskoláz-
ta tása . (Irta: Hegedűs Lajos.) 20. sz. 

A történettudósok nemzetközi kongresszusa. 
11. sz 

A Wodiáner-díj nyertesei. 9. sz 

36 

33 

34 

30 

28 

30 

31 

35 

35 

40 

31 

36 
33 
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Az Alföld-kutató bizottság ülése. (1931. évi 
március hó 13-án.) 7. sz 34 

Az ú.i kormány kinevezése. 17. sz 28 
Állami tanítók a kultuszminiszter előtt. 

22. sz 29 
Államtitkárok kitüntetése. 18. sz 29 
Apponyi Albert gróf ünneplése. 12. sz 29 
Baranyavármegyei kisgazdaképviselők kül-

döttsége a kultuszminiszternél. 6. sz. 31 
Bethlen István gróf miniszterelnök jubi-

leuma. 9. sz 31 
Dobó Sándor meghalt. 5. sz 36 
Ernszt Sándor dr. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter üdvözlése a kultusz-
minisztériumban. 17. sz 31 

Felsőruttkai Ruttkay Aladárné. A vakok 
apostola. 19. sz. 30 

Glattfelder Gyula dr. püspök jubileuma. 
9. sz 32 

Hajnóczy R. József dr. meghalt. 12. sz. .. 31 
Hofbauer Aladár: Halottak napján a buda-

pesti (kerepesi) temetőben. 21. sz. .. 32 
Mozaikok dr. Szmrecsányi Miklós 
kultuszminiszteri tanácsos életéből. 
15. sz 33 

Klebelsberg Kuno gróf a tanítók helyzeté-
nek javításáról. 8. sz 35 

Klebelsberg Kuno gróf búcsúja a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium tiszt-
viselői karától. 17. sz 28 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
a magyar városok és falvak életéről. 
3. szám 31 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
a munka gondolatáról. 1. sz 39 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
kitüntetése. 3. sz 31 

Kormányzói köszönet gróf Klebelsberg 
Kuno volt vallás- ós közoktatásügyi 
miniszternek. 17. sz 28 

Komis Gyula dr. ál lamtitkár előadása a 
Központi Katholikus Körben. 6. sz. 30 

Kornis Gyula dr. államtitkár, országgyűlési 
képviselő előadása a szellemi munka 
válságáról. 5. sz 35 

Körösi Henrik-alap. 13. sz 33 
Laky Dezső és Szandtner Pál előadása az 

értelmiség válságáról. 6. sz 31 
Máter Horváth Jolán t . 22. sz 31 
Miniszteri elismeréssel kitüntetett tanítók. 

2. szám 35 
N. Gy.: A sárpilisi lakodalom. 24. sz 31 
Nagy László meghalt. 6. sz. 31 
Négyesy László dr. 70 éves. 6. sz 29 
Országos katholikus nagygyűlés (1931. évi 

október 11, 12 és 13-án). 21. sz 31 
Osztie Béla f . 10. sz 33 
Ölveezky Pált a TESz. jubileumi érdem-

kereszttel tüntet te ki. 11. sz 34 
Sarudy Ottó i . 22. sz. 30 
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 

meglátogatta a párizsi magyar isko-
lát. 12. sz 29 

Szeged ünnepe. 7. szám 33 
Tanítók küldöttsége a kultuszminiszternél. 

20. száni 28 

XXI. Hírek. 
Minden számban. 

XXII. Hivatalos rész. 
A finn, észt és a magyar rokoni kötelékek 

kimélyítése. (1931. évi 820. .05. .1091. sz. 
rend.) 19. szám 31 

Oldal 
A „Hadirokkant-jelvény" alapítása. (1931. 

évi 030/133. el. sz. rend.) 11. sz 40 
A hivatalos kiküldetések és átköltözések al-

kalmával felszámítható illetményekre 
vonatkozó rendelet. (1931. évi 16340. 
M. E. sz.) 24. sz 36 

A kedvezményes köztisztviselői vasúti me-
netjegy váltására jogosító arcképes 
igazolványok érvényesítése. (1931. évi 
010—2/8. ein. sz. rendelet.) 3. sz 40 

A kis tanulólétszámmal bíró gazdasági irá-
nyú továbbképző (ismétlő) népisko-
lák működésének szüneteltetése. (1931. 
évi 770—0—19. sz. VKM. rendelet.) 
22. szám 35 

A konzervipari tanfolyamon leendő rész-
vétel. (1931. évi 745—05—74. számú 
rend.) 14. szám 37 

A „Madarak napja" és „Fák napjá"-nak 
megtartása. (1931. évi 300—76. számú 
rend.) 14. szám 36 

A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek a hadirokkantak gyer-
mekei és a hadiárvák részére az 1931— 
1932. tanévre a 4670/1923. M. E. számú 
rendelet értelmében engedélyezendő 
ösztöndíjakra vonatkozó pályázati hir-
detmény tárgyában. (1931. évi 680— 
05—7. sz. rend.) 14. sz 37 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek az 1931—32. tanévi iskolai köte-
lező oktatófilnielőadások zavartalan le-
bonyolításának (iskolák előzetes be-
szerzése. részvételi d í jak beszedése, 
belizetése stb.) biztosítása céljából 
teendő intézkedések. (1931. évi 392— 
57. sz. rendelet.) 12. sz 33 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek rendelete a Helsinkiben tar-
tandó finn-ugor kongresszuson a taní-
tók részvétele tárgyában. (1931. évi 
860—1—29. sz. rend.) 9. sz 38 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendelete a villamosvezetékek kí-
mélete és leszakadások esetén szüksé-
ges óvatosság* tárgyában. (1931. évi 
820—05—399. VIII. d. sz. rendelet.) 
13. sz 39 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendelete az iskolai nagyszünidő 
meghosszabbítása tárgyában. (1931. 
évi 540—05/128. sz. rend.) 10. sz 42 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak az iskolánkívüli népműve-
lés ügyviteléről szóló körrendelete. 
(1930. évi 882—4/1600. VII I . f. sz. kör-
rendelet.) 3. sz 36 

A nem állami elemi iskolai tanítók, óvónők 
és állandó gyerniekmenedékházvezető-
nők helyi javadalma, valamint az ezt 
kiegészítő államsegély. (1931. évi 865— 
1—1. sz. rend.) 14. sz 35 

A nem állami elemi iskolai tanítók, óvó-
nők és menházvezetőnők államsegélyé-
nek és helyi javadalmának csökken-
tése. (1931. évi 865—1—150. sz. rend.) 
19. szám 30 

A nem állami elemi iskoláknál a segédtaní-
tói szolgálat rendszeresítésére vonat-
kozó végrehajtási utasí tás. (Az 1931. 
évi XLVII . t. c. a lapján kiadott 1931. 
évi 865—1—70. sz. rendelet) 12. sz 36 

A népművelési tevékenységben cégek, ér-
dekképviseletek propagandájának ti-
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lalma. (1931. évi 882-4—2816. VIII . f. 
számú rendelet.) 12. sz 37 

A soproni népszavazás emlékének megün-
neplése. (1931. évi 820—05—1308. sz. 
rendelet.) 23. sz 35 

A tanítóságnak az Országos Inségenyhítő 
Mozgalomban való közreműködése. 
(1931. évi 820—05—1231. sz. rendelet.) 
23. sz. 35 

A tanuló i f júságnak a hazai ipai pártolá-
sára való. buzdítása. (1930. évi 820—05 
—754. sz. rendelet.) 4. sz 39 

A testileg leromlott fejlődésben hátra-
maradt szegénysorsú fővárosi gyer-
mekek vidéki nyaraltatásáról. (860— 
05—25/1931. sz. körrendelet.) 5. sz 41 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati al-
kalmazottakat megillető vasúti arcké-
pes igazolványokhoz az 1932. évre 
szóló érvényesítése. (1931. évi 010—2— 
274. ein. rendelet.) 24. sz 36 

A tisztviselői fizetések leszállítása. (Az 
1931. évi 5000. M. E. számú kormány-

rendelet.) 18. sz 35 
Az elemi népiskolai tanszerek kedvezmé-

nyes beszerzése. (1931. évi 820—05/432. 
VIII . d. sz. rend.) 10. sz 44 

Az elemi népiskolai tanszerek kedvezmé-
nyes beszerzése. (1931. évi 820—05—906. 
számú rendelet.) 23. szám 35 

Az 1932. évi „Gyermeknaptár" ajánlása. 
(1931. évi 820—05—1192. számú rende-
let.) 23. szám 35 

Az 1930—31. tanévben bemutatandó kötelező 

Oldal 
oktatófilmsorozatok közzététele. (1931. 
évi 392—139. sz. rend.) 20. sz 32 

Az isk. i f júsági könyvtárak anyagaként 
megállapított „beszerzendő" és besze-
rezhető művek V. számú kiegészítő 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIAD|A A HAGY. KIR. VALLÁS» ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i rá ly i va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Ho ld -u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 

T J T I A D Ó H I V A T A L . K i r á l y i Magyar E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
11 p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r ú t 6. Gó lyavár . T e l e f o n : J. 461—15 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X \ . adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva-
talnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztőségnek külden iő. 

P > L Ö F 1 Z K T É S : egész évre 9 60 P, negyedévre 2 t 0 P. Egyes 
X - / szám ára 50 fillér. A magy. kir. valláss és közoktatásügyi 
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az előfizetési díj az állami«, községi:, társulat i ; , magán» és érdé® -
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő . 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen k ü l d e n d ő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
1 1 611., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként Czleti hirdetés : 1 old. 160 P , 
'/! old. 85 P. '/« old. 5C P, ',8 o l d . 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

T E R M É K E I Y £ § Z T E K D Ő . 

Akarat, munka, kitartás. Erős célkitűzé-
sek. Komoly elgondolások. Friss eszméknek 
a gyakorlat talajában való elültetése. Min-
dig megújuló, önmagából táplálkozó tetterő'. 
Állandó előretörés. Így telt el az esztendő a 
közművelődés gazdag területén a poraiból 
megélemedett Magyarországon. 

A magyarság nem ismer pihenőt most a 
megújhodás éveiben, amikor erkölcsi, lelki 
és szellemi küzdelemmel kell visszaszerezni 
azt, ami elveszett, de nem veszett el örökre. 
Nem veszett el, mert nem váltunk el lelki-
leg határainktól, teméntelen kultúrkincsünk-
től és egy percre sem idegenedtünk el attól 
a földtől, melyet kihasítottak birtokunkból. 

A jövő felé vezető úton az a szárnyaló 
lélek repíti a magyarságot, mely érzéseiben 
és gondolataiban már visszafoglalt mindent 
és álmaink térképére szenvedélyes hevülettel 
felrajzolta Nagy-Magyarországot! 

Folyik a harc, ahogy az ország kultusz-
minisztere mondta az esztendő elején: „A 
harc a történelem egyik legállandóbb prin-
cípiuma. Folyik, folyik, mindig folyik, csak 
eszközei változnak, most nem tankokkal, ha-
nem gazdasági és kulturális téren. Európa-
szerte minden erőt a gazdasági küzdelemre 
és védekezésre akarnak koncentrálni. Ez 
boldogtalan elgondolás, mert túl a megélhe-
tés problémáin ott van az emberek másik 
fele, mely felfelé nyúl, felfelé tör . . . " 

Ez a fenkölt gondolat érvényesült az 
1930-as termékeny esztendőben. Az irány 
egyenes volt. Csak menni kellett előre és 
csak ott volt szabad a megállás, ahol meg-
művelésre való lelki föld várta a kultúra 
munkásait, az előretolt őrszemeket, az álom-

tól, eszmétől, a szeretet fényétől csillogó 
magyar kultúrharcosokat. 

A kultusztárca 142 milliós költségvetésé-
vel lehetővé tette a folytatólagos munkát 
nevelés- és oktatásügyi téren; az elemi és 
óvodai építkezések folytatását, ú j népisko-
lai osztályok létesítését, elemi iskolák, ta-
nítóképző- és kisdedóvóképző-intézetek, me-
nedékházak fejlődését, polgári iskolák fenn-
tartását és a célul kitűzött szép kultúr-
programm előmozdítását, melynek alapelveit 
Petri Pál államtitkár jelölte meg a kultusz-
tárca költségvetésével kapcsolatban: nagy 
súly helyezendő a különböző vallású állam-
lx)lgárok között a türelem, megértés és sze-
retet ápolására; a magyar közvélemény kül-
politikai tájékozottságát fokozni kelí, kül-
ügyi kérdések i ránt érdeklődő társadalmat 
kell nevelni és jó magyar érzésű, tartalmas, 
kellő politikai érzékkel rendelkező nemzedé-
ket a diplomáciának. A nemzet gazdasági 
műveltsége kiterjesztendő, s ezért az okta-
tásügyi politika rendkívüli súlyt helyezzen 
a gazdasági műveltség fejlesztésére. 

A pedagógiai törekvések érvényesülését 
az egész magyar társadalom fokozott érdek-
lődéssel és lelkes szeretettel kísérte figye-
lemmel. 

A Közoktatási Tanács a mult esztendő 
elején készítette el az ú j népiskolai tanterv-
hez kapcsolódó ú j módszeres utasításokat. 
Komis Gyula jellemzése szerint az ú j tan-
terv sok tekintetben egészen ú j szellemet és 
a külföldön jól bevált módszert vitt bele a 
népiskolai tanításba. A beszéd- és értelem-
gyakorlatokat keresztülvitte négy osztályon 
át. A tanító kötelességeként jelölte meg, 

ÍEHETEiMtf 
SZEGED. , I 

i m a m 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 2 (64. ÉV FO I.Y AM 1. SZÁM.) 

hogy a tanítás alapjává a közvetlen kör-
nyezetet tegye és a tanítási anyagot a helyi 
körülményeknek, sőt az alkalmi eseteknek 
megfelelően válassza ki és elsősorban a 
gyermek saját szemléletét és élményeit 
igyekezzék cselekvőleg feldolgozni. Eközben 
lehetőleg minél sokoldalúbban fejlessze a 
gyermek összes érzékeit és készségeit, a 
megfigyelést, emlékezetet, a képzelő- és 
ítélőerőt, a kifejezőkészséget. Az utasításo-
kat az a törekvés hatja át, hogy a tanítót 
a tanterv céljainak és intencióinak boncol-
gatására ösztönözze. Az ú j tanterv a ter-
mészeti ismeretek körében nagy teret jut-
tat a gazdasági képzésnek és általában arra 
törekszik, hogy az iskolát egészen közel 
hozza az élethez. 

Az elemi iskolák fejlesztése tervszerűen 
folyt tovább az 1925. év második felében 
megindult alapon. A miniszter úr ugyanis 
az 1925—30. évek alatt az 1926 : VI I . t.-c. 
alapján rendelkezésére bocsátott eszközök-
kel végrehajtotta az építési programm első 
etapját. Ez volt — amint az erről szóló tá-
jékoztatóban Petri Pál államtitkár í r ta — 
a legnagyobb iskolaszervezési akció mind-
azok között, amit valaha megvalósítottak 
M agyarországon. 

És a nagy elv jegyében, amit kultusz-
miniszterünk hirdet, hogy a nemzet széles 
rétegeit, nagy tömegeit telíteni kell művelt-
séggel, 1930 október 25-én avatták fel és 
adták át rendeltetésének az 5000. iskolai 
objektumot a szeged-rókusi állami elemi 
iskolában. Ez volt a nagy elemi iskolai épí-
tési akció első részének lezárása. 

Az elmúlt esztendő volt nyolcadik határ-
köve kultuszminiszterünk nagyszabású mű-
velődési politikájának, mellyel a hit és 
meggyőződés erején át talprasegítette a 
világháború és forradalmak által elnyomott 
nemzeti kultúrát. Iskolák, tanítói lakások, 
népkönyvtárak, gazdasági intézetek, munka-
iskolák, az egyetemek fejlődése, a tudomá-
nyos oktatás decentralizációja, múzeumok 
alapítása, külföldi magyar kollégiumok fej-
lődése, a népművelés kiterjesztése jelzik a 
szédítő utat, amit lefutottunk. 

Az 1930-as év eszmei reformjainak sorá-
ban kimagasló helyet foglal el az ú j közép-
iskola felé való törekvés, a latinoktatás 
nagyobbarányú korlátozásával, ami a kö-
zépiskolai tanárképzés reformjával fokoza-
tosan kerül majd megvalósításra. A kultusz-
minisztert — mint egy hírlapi nyilatkozat-
ban mondta — a tanterv modernizálására 
annak a szemlélete késztette, hogy a ma-
gyar középosztály a létért keservesen kiizd 
és ebben a küzdelemben a szülői háznak és 
iskolának el kell látnia a felnövekvő nem-

zedéket mindazokkal a képességekkel, isme-
retekkel, amelyek nélkül a kiélesedett küz-
delemben egységes nem lehet. A klasszikus 
irodalmak gondolatfejlesztő erejének mél-
tánylása mellett a modern nyelvek ismerete 
oly elementáris életszükséglet, mely a ke-
nyér megkeresésében brutálisan jelentkezik. 

A testnevelés fejlesztése is a pedagógiai 
törekvések előterében állott; mert Klebels-
berg gróf elgondolásában a sport igazán 
nemzeti üggyé a háború után emelkedett, 
amikor nemcsak közvetlen célt szolgált, ha-
nem közvetett célként azt is, hogyha le is 
vagyunk fegyverezve, megtartsuk mégis 
fa junk virtusát, a testi erőt, a fegyelme-
zettséget, azokat a férfierényeket, amelye-
ket semmiféle Trianon tőlünk el nem vehet! 

A Nemzeti Űszócsarnok felavatásán 
mondta a miniszter, hogy a magyar sport-
nak — a világháborúban elernyedt fizikai 
állagának régi fényes szintre való emelé-
sére — harci egységekre van szüksége. Ezek 
a harci egységek a Testnevelési Főiskola, 
a Szövetségi Sportház és a Nemzeti Űszó-
csarnok. 

Szeretet és erő nyilvánult meg a művé-
szetek ápolásában, mely művészek támoga-
tásában, hivatalos műteremlátogatásokban, 
vásárlásokban jutot t kifejezésre. 1930-ban 
nyílt meg Debrecenben a Déry-múzeum, a 
vidék egyik legjelentősebb modern kultúr-
intézménye, mint a miniszteri megnyitó ki-
fejezésre juttatta: az a regionális múzeum, 
mely az Alföld metropolisaiban és pusztái-
ban rejlő ősi ereklyéket hozza felszínre. 

A miniszter régi programmja keretében 
folyt kulturális törekvéseink megismertetése 
külföldön és tervszerű kiépítése annak a 
nagy gondolatnak, mely a külföldi kultú-
rák megismerését célozza, amelyeknek érté-
kei megérdemlik, hogy saját nemzetünk ér-
dekében kisajátítsuk azokat. így nagyon 
bensőséges és ünnepélyes keretek között 
folyt le a miniszter bécsi látogatása, majd 
körútja Svédországban, Finnországban, 
Észtországban és Lengyelországban. A mi-
niszter Stockholmban a magyarság törté-
nelmi hivatásáról és kultúrájáról tartott 
előadást, Varsóban a magyar-lengyel szel-
lemi együttműködés alapjait világította 
meg és a magyar-lengyel történeti kutatás 
kifejlesztésének munkáját kezdeményezte. 

A külföldi magyarság nemzethűségének 
ápolása szempontjából említésreméltó ese-
mény volt egy magyar iskola létesülése 
Rotterdamban, nyelvi, földrajzi és törté-
nelmi tanfolyamokkal, mely az ottani fő-
konzulátus védnöksége alatt már eddig is 
szép eredményeket ért el. 

A magyar királyi vallás- és közoktatás-
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ügyi miniszteri rendeletek között kiemel-
kedő jelentőségű volt a hadirokkantak iránti 
tiszteletnek az iskolában való ápolásra vo-
natkozó rendelet, mely ezzel a felemelő sza-
vakkal kezdődik: „Önmagát becsüli meg a 
nemzet, ha lelkes kegyelettel őrzi hősei em-
lékét . . 

Az egységes magyar helyesírás szabályai 
tárgyában kibocsátott üdvös rendelet a Ma-
gyar Tudományos Akadémiának, mint a 
magyar tudomány legfőbb művelőjének és 
őrének előírása alapján szabályozta az 
ügyet, hogy ú t já t állja a helyesírás kérdé-
sében elért egység bomlasztásának. 

Fontos rendeletek jelentek meg a hazai 
gyártmányú iparcikkek kötelező iskolai 
használata, a hősök emlékünnepének szabá-
lyozása és az elemi népiskolai beiratási dí-
jak újabb szabályozása és végrehajtása tár-
gyában. 

Az iskolánkívüli népművelés is mérföl-
des léptekkel haladt előre, népkönyvtárak, 
tanfolyamok, előadások útján. 

Kiemelkedő pedagógiai jelentősége volt 
az íráspedagógiai, írásművészeti és írástör-
téneti kiállításnak, mely az írás anatómiai, 
fiziológiai feltételeit és alapjait, az írás-
inotorizmust, a megfelelő idegélettani funk-
ciókat, az írás lelki feltételeit szemléltette, 
képet adott az írás egyéni és általános fej-
lődéséről és koronkénti változásáról, vala-
mint a kulturális és gyakorlati élethez való 
viszonyáról. 

A pedagógiai érdekek frontján álló tes-
tületek is hivatástól áthatott munkával vé-
gezték kulturális feladataikat. Az Állami 
Tanítók Országos Egyesülete 1930. évi köz-
gyűlésén foglalkozott a tanítóság aktuális 
problémáival, majd kérte a kormányt, gon-
doskodjék a tankötelezettség 14 éves korig 
való kiterjesztéséről, illetőleg a nyolc osz-
tályú népiskola felállításáról. Kérte to-
vábbá, hogy a szakszerűség elve alapján a 
népiskola maga termelje ki szakfelügyele-
tét. A Magyarországi Tanítóegyesületek 
Országos Szövetsége nyári nagygyűlésén 
jut ta t ta kifejezésre, hogy a nyolc osztályú 
népiskola nemzeti boldogulásunk legfőbb 
biztosítéka. A szövetség az ú j tanterv szel-
lemének a gyakorlatba való átültetésével 
foglalkozott. A Katholikus Pedagógiai Kon-
gresszus tanúságot tett amellett, hogy a 
katholikus tanítóság fokozottabb munkával 
az építő katholicizmus szolgálatában nevel 
a hazának értékeket és Szent Imre szelle-
mében őrzi az ország ősi erkölcseit és a 
tiszta szívek liliomával népesíti be az or-
szágot. Az Országos Tanítói Nagygyűlés a 
tanyai népoktatás ügyét karolta fel és a 
nyolc osztályú népoktatás akadályainak el-

hárításáról és megszervezéséről tanácsko-
zott — a nemzeti kultúra megmentése ér-
dekében. A Budapesti Hivatalos Tanító-
testület közgyűlésén az elnök ünnepélyesen 
hangoztatta, hogy a főváros tanítósága tíz 
évvel Trianon után is keresztény és nem-
zeti alapon áll és lankadatlan erővel dol-
gozik Nagy-Magyarországért! 

Az elmúlt évben avatták fel az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület székházát, 
mely otthont ad az egyetemi hallgatóknak. 
Nagy bensőséggel ülték meg a polgári is-
kola 60 éves jubileumi ünnepét, beszámol-
ván nagy nemzeti fontosságáról és hatal-
mas fejlődéséről. 

Az ünnepek ünnepe volt Horthy Miklós-
nak, Magyarország Kormányzójának tíz-
éves jubileuma. Mély hódolattal köszön-
tötte az ország fennkölt vezérét, aki férfiúi 
erejével, szilárd magyar jellemével, hajlít-
hatatlan akaratával kivezette e népet a bi-
zonytalanság útjáról és biztos révbe segí-
tette. 

És mint álombeli fátyol terülnek reánk 
Szent Imre ünnepségének varázslatos em-
lékei. Hív katholikus magyarjai körében 
megjelenik a Szentszék Sincero bíbornok 
személyében. XI . Pius pápa legátusa kül-
földi és belföldi egyházfejedelmek fennkölt 
táborától körülvéve hódol a szent királyfi 
900 éves emlékezetének, aki példát adott az 
önfeláldozó, nemes életre. És a felemelő 
ünnepségek során folyik le a Nemzetközi 
Katholikus Pedagógiai Konferencia, mely-
nek programmjában egy fribourgi egye-
temi tanár tart előadást a nevelésről, mint 
a katholikus egyház feladatáról és egy pá-
rizsi pedagógus beszél lebilincselő előadás-
ban a korszerű egyházművészetről és neve-
lésről. 

És feledhetetlenek maradnak Szeged ün-
nepnapjai: a fogadalmi templom felszente-
lése, a nemzeti emlékcsarnok felavatása, az 
egyetem zárókövének elhelyezése. Szeged, 
az Alföld büszke metropolisa, díszpolgárrá 
avat ja a magyar kultúra vezérét, aki e sze-
retett városon át szeretettel fejleszti a nem-
zeti közművelődést. 

És a főváros szívében, a Nagykörút lük-
tető forgatagában felállítják a magyar ta-
nítók nagy barátjának, Rákosi Jenőnek 
szobrát. És meghaj t ja lobogóját az iroda-
lom és újságírás elköltözött vezére előtt a 
magyarság drága barátja, lord Rothermere. 
S a húszmillió magyar tragikus álma lebeg 
az ércszobor fölött! 

Az 1930-as esztendő gazdag szép esemé-
nyekben. A wíirzburgi egyetem filozófiai 
fakultása Klebelsberg Kuno grófot, a tudo-
mányos munka erőteljes fejlesztése körül 
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A nemzeti megújhodás kora. (Széchenyi.) (Than Mór rajza.) 

szerzett érdemei elismeréséül, a filozófiai 
tudományok tiszteletbeli doktorává vá-
lasztja. Fináczy Ernőt, a neveléstörténet 
kiváló tudósát hetvenéves születésnapján a 
magyar tudományos világ tisztelete veszi 
körül. Rákos István királyi tanácsos, a ki-
váló tanügyi férfiú kormányzói elismerés-
ben részesül, Bárány Gerő h. államtitkár, a 
kultuszminisztérium elnöki osztályának fő-
nöke 30 éves közszolgálati jubileumán a 
tisztelők, barátok egy kultúrmunkában telt 
hatalmas életet tüntetnek ki nagyrabecsü-
lésükkel. 

Az év kiemelkedő eseményei közé tarto-
zik, hogy Magyarország Kormányzója no-
vember 11-én kelt legfelsőbb elhatározásá-
val, a magyar tudomány, irodalom és mű-
vészet terén, valamint a magyar művelődés 
fellendítése körül szerzett kimagasló érde-
mek látható elismeréséül megalapítja a ma-
gyar Corvin-láncot, Corvin-koszorút és 
Corvin-díszjelvényt s e kitüntetéseket a 
rendelet megjelenésével egyidejűleg egy se-
reg kiváló férfiúnak adományozza. 

Ám a nemzeti kultúrát súlyos vesztesé-
gek is érték. Fájdalom és bánat költözött 
e falak közé is. A Néptanítók Lapja elvesz-
tette tehetségben és tudásban kiváló szer-
kesztőjét, Körösi Henriket, aki tizenhét 
éven át odaadó szeretettel, nemzeti és peda-

gógiai lélektől áthatott buzgalommal irá-
nyította ezt a lapot. Tanító és publicista 
volt minden ízében és kegyeletes emléke a 
tanügyi társadalomban és e lap szerkesztő-
ségében örökkévaló. 

Elköltözött az élők sorából a magyar tan-
ügyi férfiak nesztora, a 96 éves Gyertyánffy 
István ny. pedagógiumi igazgató, c. tan-
kerületi főigazgató, aki több mint hét év-
tizeden át volt egyik erőssége a magyar 
nevelési és oktatási törekvéseknek és 21 
éven át vezette lapunkat, mellyel a magyar 
tanítóság lelke összeforrt. 

Fájdalmas vesztesége volt a magyar 
pedagógiának Györgyi Kálmánnak, az Ipar-
művészeti Múzeum igazgatójának a halála, 
akinek nevéhez a rajzoktatás gyökeres re-
formja és a művészeti nevelés megterem-
tése fűződik. Meghalt Jancsó Benedek is, 
a szegedi egyetem tb. tanára, a nagyhírű 
publicista; ő volt az első, aki a középfokú 
oktatás problémáira a figyelmet felhívta. 
—Az 1930-as esztendőtől—búcsúzunk Mn-
sollyal és könnyel lelkünkben és azzal a 
becsületes megnyugvással, hogy mindenki 
teljesítette kötelességét a nemzeti kultúra 
területén. 

Az ú j esztendő pedig a régi munka és 
régi törekvések folytatása lesz! 
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» É P T A I S I T O K L A P J A 

É S » É P M C V E L É m T Á J É K O Z T A T Ó . 

A Néptanítók Lapja 1931. évi január hó 
1-től kezdve feladatában kibővül s a nép-
iskola szaksajtója mellett az iskolánkívüli 
népművelés sajtószolgálatát is rendszeresen 
•ellátja. 

Az iskolánkívüli népmüvelésnek ma nin-
csen országos sajtószerve. Pedig a sajtó ere-
jére és nyilvánosságára szüksége van min-
den ú j társadalmi mozgalomnak, amely 
szerves életet, céltudatos fejlődési lehetősé-
geket törekszik magának biztosítani. Külö-
nösen szüksége van rá a népművelés moz-
galmának, amelynek feladataiban, sokágú 
szervezetében ú j fogalmak merülnek fel, s 
ezek tisztázásra várnak a közvélemény 
szűrőjében. Sőt, ha figyelembe vesszük, 
hogy a népművelésnek életföltételei közé 
tartozik, hogy a társadalom megértse s ab-
ban közvetlenül közreműködjék, akkor át-
látjuk, hogy az iskolánkívüli népművelés 
sajtóirányítás nélkül nem fog tudni felada-
tában elmélyedni; sohasem fog tudni a tár-
sadalom valóságos életszükségleteihez al-
kalmazkodni. A népművelés egész vonalán, 
tehát annak igazgatásában is érvényesülnie 
kell a társadalomnak, illetőleg a társadalmi 
önigazgatásnak; mert a helyileg változó kul-
túrsziikségleteket csak így elégítheti ki ered-
ménnyel s a helyi művelődési lehetősége-
ket is csak így használhatja ki racionálisan. 
A népművelés gondolatának be kell hatol-
nia a köztudatba felvilágosítással, meg-
értéssel, meggyőzéssel. 

Mindez pedig legkönnyebben a sajtó ré-
vén lehetséges. 

Miért bízatott ez a sajtófeladat a Nép-
tanítók Lapjára? 

Bizonyos, bogy az iskolánkívüli népmű-
velés tevékenységének több-kevesebb mér-
tékben ki kell terjednie az egész társada-
lomra és hasznos útmutatást, segítséget kell 
nyújtania mindenütt, ahol azt a kultúra 
érdeke megkívánja. Mégis a népművelés 
legnagyobb és legfontosabb része azon a 
területen zajlik le, ahol a műveltségszerzés 
az elemi iskolával rendszerint véget ér, a 
szorosabb értelemben vett népnél. Főfeladat 
tehát: tovább építeni az elemi iskolai mű-
veltséget a népnél az iskolán kívül. De erre 
az oktató munkára elsősorban a tanító hi-
vatott, s e hivatását helyzete és szakkép-
zettsége szabja meg. Helyzete, mert leg-
több esetben a tanító ismeri jól faluja egyé-
neinek szellemi képességét, szakképzett-
sége pedig, mert a tanító — szakmája lévén 
az ismeretközlés — legkönnyebben tud fel-

emelkedni arra a lelki magaslatra, amelyen 
az előadástartás nem üres, gyakran: nagy-
képű „szereplés", hanem céltudatos, lélek-
tani munka, vagyis a hallgatókhoz való szi-
gorú alkalmazkodás, a figyelem felkeltése, 
ébrentartása, a szó szigorú értelemben vett 
oktatás. 

A népművelés országos irányelveit tehát 
a tanítónak ismernie kell és másrészt a ta-
nítótól kell és lehet elvárni azokat a gyakor-
lati véleményeket is, amelyeket az orszá-
gos irányelvek eredményes érvényesítése 
érdekében figyelembe kell venni. 

Minderre a legcélszerűbb közlőszerv a 
tanítóság sajtója, a Néptanítók Lapja. 

Hat évtizedes patinás rnult áll a háta 
mögött. Méltó tükre a magyar tanítóság szel-
lemi élete jelentékeny részének. Ismeri és illő 
tiszteletben tartja az országban mindenki. 
És mindazok a népművelők, akik nem a ta-
nítói rendből valók, főleg falun a papok, 
jegyzők, orvosok és az intelligencia többi 
tagjai, akik az utóbbi években — számban 
évről-évre emelkedve —- közvetlenül is be-
kapcsolódtak az iskolánkívüli népművelés 
munkájába, könnyen hozzáférhetnek és szí-
vesen lapozzák. Ezért van jó helye az isko-
lánkívüli népművelésnek a Néptanítók 
Lapja mellett s ezért is viseli mától kezdve 
a Néptanítók Lapja ezt a bővített címet: 
„Néptanítók Lapja és Népművelési Tájé-
koztató". 

Az ú j szerep természetesen nem változ-
tatja meg a Néptanítók Lapját, hanem 
csak kibővíti a programmját. Ebbe a bőví-
tett programúiba belefoglalja — a hivata-
los népművelési intézkedések közlésén felül 
— mindazokat a közleményeket, amelyek a 
felnőttek oktatásának kérdéseit illethetik. 
Amiként az iskolai oktatásnak megvan a 
maga pedagógiai iránya, tantervi ismeret-
anyaga, sajátos módszere, azonképen ki kell 
alakítani a felnőttek művelésének rendsze-
rét is. Itt is érvényesíteni kell nevelési elve-
ket, alkalmazni kell módszertani szabályo-
kat és meg kell határozni a szükséges isme-
retanyagot. Hogy melyek, milyenek ezek az 
elvek, szabályok, mennyi és milyen termé-
szetű legyen a közlendő ismeretanyag: ezek-
kel a kérdésekkel, elméleti fejtegetésekkel, 
megfelelő példák s mintaelőadások bemuta-
tásával fog foglalkozni ezután a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztató. 

Méretei egyelőre szerények, a mai viszo-
nyokhoz alkalmazkodók. 
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H E Y E L É S A Z I I S K O L Á B A I V . 
í r t a : S Z É K E L Y N É S O L Y M O S BEA. 

„Nem tanácsos magunkban 
szerfelett megbíznunk, mert 
gyakran megesik rajtunk, 
hogy kegyelemnek és érte-
lemnek szűke-fogyta járja." 

( Kempis.) 
Az elemi népiskola tanterve „Utasítás" c. alatt 

összefoglalt fejezeteiben az erkölcsi nevelés pro-
blémáit nagy körültekintéssel, nagy általános-
ságban tárgyalja. Különösebb nyomatékkal 
hangsúlyozza, hogy „a gyermekben az egész em-
ber művelését kell előkészítenünk, tehát erkölcsi 
életét is". Ez a tanterv határozottan mellőzi az 
etikai nevelés dogmaszerű teoretikus tanítását 
s így az e célt támogató tankönyvet is. A ta-
nítókra bízza az erkölcsi nevelés rendszerét száz-
százalékos bizalommal, amelyre a mi pedagógu-
saink rá is szolgáltak. H a a tanulók erkölcsi ne-
velésének kincses rak tá ra a tanítók lelkében rej-
tőzik is, nem árthat meg, ha ezt a kincsanya-
got rendszerrel, tudatos adagokban, előre meg-
fontolt szándékkal ad juk át a gyermeknek. 

Ezek az elrendezett adagolások csak megköny-
nyítik a tanító munkáját és nem hangulat sze-
rint vesszük elő egyszer ezt, máskor meg azt a 
lelki előkészítést. Vannak ugyan adott esetek, 
amidőn a tanulók közül valamelyik jóban, vagy 
rosszban való megnyilatkozása eltéríti a rend-
szertől a tanítót, azért ez nem zökkentheti ki 
céltudatosságából. 

Lehet az a népiskolai tanító a legtökéletesebb 
pedagógus, lehet etikai magaslaton álló egyén, 
de életkörülményei szabályozzák hangulatait, 
készségét s talán amikor a legfontosabb észre-
vételekkel kellene irányítani a tanulók erkölcsi 
nevelését, figyelmét elkerülheti a fontos adott-
ság. 

Az „Utasítás" nobilis gesztussal a tanító kész-
ségére, tehetségére ós ambíciójára u ta l ja az egész 
erkölcsi s az ebből következő társadalmi neve-
lést, bízva a szülői ház támogatásában is. Ám 
lehet, hogy az a fiatal tanító vagy tanítónő, maga 
is oly körülmények között nevelkedett fel, hogy 
lelki életének vezetésében hiányok mutatkoztak. 
A tanterv a tanító példájára hivatkozik, aki er-
kölcsi modellül szolgál tanítványainak. Azonban 
nem mindenben sikerülhet ez a példamutatás, 
amely amúgy is csak a fogékonyabb lelküle-
tekre hat intenzívebben. 

Az erkölcsi nevelés eszményei: a vallás, a 
haza s embertársaink. 

Az embertársainkkal való érintkezést szolgálja 
a társadalmi nevelés. A társadalmi nevelés első 
feltétele pedig az önismeretre, önbírálatra való 
szoktatás. Ragadjon meg a tanító minden alkal-
mat, esetet, adottságot, hogy kifejlessze tanítvá-
nyaiban az önismeret s ezáltal az önbírálat szük-
ségességének érzetét. 

Az emberek általában több erőt, időt és anyagi 
áldozatot szentelnek sekélyes értékű dolgoknak 
és fontosabbnak tar tanak testi ügyességeket, mint 
sa já t belső értéküknek fejlesztését, megismerését. 

A hiú ember a tükör elé áll s igyekszik előnyös 
mozdulatokát tenni, gondosan ügyel külsejére, 
ismeri a ruhák formáját , színét, amelyek ille-
nek neki. Hosszú időt szentel hajviseletének for-
májára, cipőjének fényességére, ám a belső életre, 
lelki tulajdonságaira, természetére egy sötét re-
dőnyt ereszt, ahogy a rendetlen szobaleányok a 
rosszul takarított szobát besötétítik a világosság 
elől. 

Pedig csak szoktassuk hozzá az apró embe-
reket, hogy nyissák ki gyakran a lelki abla-
kokat s engedjék be a gyógyító, tisztító nap-
sugarakat . Ismerjék meg a világosságban énjük 
minden terepét, alját, zugát és rejtekeit. Ren-
dezzenek gyakran nagytakarítást és pontosan 
ismerjék tulajdonságaiknak helyét, milyenségét. 
Véssük be lelkükbe, hogy sa já t magunkat kell 
mindenekelőtt megismernünk, hogy boldogulá-
sunkhoz könnyebben fé r jünk hozzá. 

Magyarázzuk meg, hogy egy gépész, egy me-
chanikus, egy kémikus vagy fizikus a legapróbb 
részletekig ismeri szerszámait, gépét, elemeit s 
erőit, amelyekkel foglalkozik. Ismerik a rugó-
kat, a csapokat, szögeket, az atomokat s az erők 
indító okait. Mennyivel felségesebb tudás egy 
ember belső és külső képességeit, tulajdonságai t 
megismerni, különösen önön magunk erejét és 
képességeit, gyengéit és hibáit, hogy kormá-
nyozhassuk gondolatainkat, érzéseinket, csele-
kedeteinket, szóval egész életünket. 

Gyakran nem kutatjuk, hogy első fellépésünk 
is miért vált ki ellenszenvet az emberekből. Pe-
dig lehet, hogy csak rossz szokásaink, hanyag, 
szórakozott viselkedésünk, gőgös, kevély, gúnyos 
arckifejezésünk, hanghordozásunk vagy mozdu-
latunk talál kellemetlen visszhangra. Ezeket pe-
dig jóvátehetjük önmagunk formálásával. 

Idejekorán szokjék hozzá a gyermek, hogy a 
mások szemével nézze önmagát, így leszokhatja 
hibáit. Ne lássa az a gyermek elvakult szemmel, 
hogy ő a világ központjában áll s társainak el-
lenséges megjegyzéseit, a róla való bíráló gán-
csolásokat is fordítsa önbírálatának, önmegis-
merésének javára. Szoktassuk meg idejekorán, 
hogy a kellemetlenségek, amelyek kis életükben 
érhetik —- legtöbbször önmaguk hibáinak követ-
kezményei, vagy ha nem azok, igyekezzenek azok 
tanulságát is erkölcsi emelkedettségükre való 
célzattal hasznukra fordítani. 

Kérdezzék meg ilyenkor önmaguktól, vájjon 
mennyiben voltunk magunk ebben hibásak? Any-
nyi hasznunk mindig lesz a kárból, hogy tanu-
lunk belőle. 

Tartson a tanító készenlétben történelmi és 
kultúr'históriai példákat, életből vett eseteket, 
meséket, amelyekből a gyermek önként vonja le 
a következtetést. 

A lobbanékony íerniészetűeknek önfékezésére 
például érdekes Julius Cézár jelleme, aki szang-
vinikus természetét úgy igyekezett legyőzni, hogy 
ha valami kellemetlenséget hallott, elkezdett ma-
gában számolni húsz másodpercig s csak azután 
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válaszolt, mire első haragja elpárolgott. Mucius 
Scaevola ismerte lelki erejét s fé lkar já t szissze-
nés nélkül tar tot ta a máglya tüzébe. Gibbon 
mondása is találó: „erőnk tudata gyarapít ja azt". 

Minden egyénnek két nevelése van: egy, ame-
lyet másoktól szerez s egy, amelyet maga ad 
magának. 

Mikszáth Kálmán „Fekete város" c. regényé-
nek egyik valóságból vett a lakja: Görgey Pál 
alispán, aki élet és halál u ra volt megyéjében, 
ismerte gyorsan lobbanó természetét, indulatát, 
— így a vesztőhely kulcsát egy ágas-bogas fa 
tetejére helyeztette, mert félt önmagától, hogy 
kisebb botlásokért is fejvesztéssel büntet Azon-
ban az alatt az idő alatt, amíg szolgái a fáról 
lehozták a kulcsot, elpárolgott a nagy bíró ha-
r ag j a és a hirtelenében halálra elítélteknek 
megkegyelmezett. 

Lassan megérti a gyermek az ilyen és ehhez 
hasonló példákból, hogy egy belülről, azaz ma-
gunkból érkezett segítségnek nagyobb fontossága 
van, mint amit kívülről kaphatunk. Az önisme-
ret és önbírálat könnyen jut ta t hozzá, hogy em-
bertársainkat is helyesen ítéljük meg s akkor 
életünkben a legnagyobb támasztó erő kísér: az 
emberismeret. 

Már gyermekkorban kell észrevétetni, hogy 
születésünknél fogva is különféle természetűek 
vagyunk s azért különféleképen is kell ítélkez-
nünk embertársainkról. 

Tanulja megfigyelni a gyermek gyermektársát 
s ismerje meg a természetek kiilönféleségét s 
igyekezzék lelkükhöz férni önzetlen jósággal. 
Magyarázzuk meg nekik, hogy a lobbanékony, 
szangvinikus gyermektársakkal csak engedé-
kenységgel, higgadt önfegyelmezéssel, belátás-
sal tudunk békésen érintkezni. A lobbanékony, 
ingerlékeny természetűeknek csendes önuralom-
mal adjunk jó példát. Ugyancsak az izgága, 
epés, veszekedő, mindenkit irígylő, kolerikus tár-
sainkat is helyes ú t ra szoktathatjuk, ha szelíd, 
higgadt s önzetlen viselkedéssel elől járunk. De 
ha mi magunk vagyunk ilyenek, — eszméljünk 
rá és rakjuk természetünkre az önbírálat és ön-
fegyelem béklyóit. 

A tanító mindezt mesékbe burkolva egyes 
adott esetekben plántál ja bele a gyermeklélekbe. 

A gyermek is önös természeténél fogva s sze-
reti magát kellemes, szép színben feltüntetni és 
mentegetni. 

Szokjék hozzá idejekorán, hogy ha valamit 
helytelenül cselekszik, ne a körülményeket okolja. 
Pl. elveszít valamit rendetlenségből, gondatlan-
ságból s másra hárí t ja, tolvajt kiabál. Elkésik 
az iskolából hanyagság, későnkelés miatt s az 
órát okolja. Figyelmetlenül, rosszul végzi napi 
leckéjét s mást okol érte. Szokjék hozzá, hogy 
magát vádolja ilyenkor mulasztásért, lelkiisme-
retlenségért, hanyagságért. Így az őszinteséget is 
megszokják s a hazudozások h ínár já t is kikerü-
lik. 

Ha gyáva, félszeg, félénk az a gyermek, ma-
gyarázza meg neki a tanító, hogy maga elé sza-
bott próbatételekkel megváltozhatik s lássa be, 
hogy önfegyelmezéssel ezen is segíteni lehet. 

Ahogy a rossz tulajdonságaikat, éppúgy szük-
séges a jó tulajdonságaikat is megismerni. Aki 

ismeri szorgalmának, képességeinek, ügyességé-
nek erejét, igyekezzék azt a sa já t és társai ja-
vára kamatoztatni. Hányan lesznek később fel-
nőtt korukban is önbizalmatlanok, akik az ön-
magukkal szemben való tájékozatlanságból nem 
tudják kihasználni előnyös tulajdonságaikat. 

Az ökölvívó, versenyfutó, úszó, repülő stb. sem 
a legnagyobb teljesítménynél kezdi, hanem ki-
tartó fejlesztés, úgynevezett tréning után juthat 
gyakorlathoz és nagy képességhez. 

Az önfegyelmezést sem azon kell kezdeni, hogy 
a gyermeket mindjárt lemondatjuk mindenről, 
hanem egészen kicsinységeken — figyelmeztes-
sük például, hogy egy szem megkívánt bonbont 
vonjanak meg maguktól, vagy felindultságuli-
bán visszatartsanak egy hirtelen a szájra toluló 
sértő szót. 

Gyakran megtörténik, hogy egy keskeny é r 
mozgó pallóján nem merünk átmenni, pedig 
ügyességünk lenne hozzá. Ilyen pallók vannak 
szellemi, lelki tekintetben is. Aki erősebben bí-
zik magában, az hamarább jut célhoz. Sokszor 
az az elhatározás, hogy az ember saját magának 
lesz a megsegítője, már erőt is ad. „Aide toi et le 
ciel t 'aidera: segíts magadon és az Ég is meg-
segít", szól a francia közmondás. 

Mathews szerint is nem az üvegházak védett 
kertjei, hanem a kemény alpesi sziklák közt a 
vad viharokban nőnek a legszívósabb növények. 
Nem parafák, hólyagok, „életmegtartók" által ta-
nul meg az ember legjobban úszni, hanem az ál-
tal, hogy bátran a hullámokba veti magát és 
azokat erőteljes izmokkal hasítja. 

Tudvalévő a tengeri rákról, hogy ha apály al-
kalmával a szárazon marad s valami magasabb 
sziklára vetődik, nem bír annyi ösztönnel és erő-
vel, hogy ú t j á t visszafelé megtegye a tengerig, 
hanem vár, hogy az jöjjön vissza érte. Pedig 
igen kis utat kellene megtennie, de inkább el-
pusztul, semhogy azzal a kis fáradsággal eről-
tesse magát. 

Az életben hány hasonló példával találkozunk 
s akkor mindig másban keresik a hibát az ilyen 
szárazra kerültek. 

Képesség és szükség egymás mellett laknak, — 
mondja Carlyle. — Tehát csak bizalommal és 
igyekezettel — előre. Nitor in adversum: ellenke-
zések közt küzdöm. 

A kényelmes, bátortalan, elégedetlen és min-
dentől húzódó gyermekből lesznek azok a felnőt-
tek, akik a kortól, a társadalomtól, a kormány-
tól, a hivatalfőnöktől, a szomszédtól, a baráttól: 
szóval mindent mástól várnak, csak nem a saját 
egyéniségüktől, képességeiktől, ügyességeiktől és 
életrevalóságuktól. Jellemző erre Beethoven meg-
jegyzése is Rossiniről, hogy : meg volt benne a 
jó zenész minden kelléke, csak kár, hogy jól meg 
nem vesszőzték gyermekkorában, de elrontották 
őt kényelemmel, amellyek körülvették. 

Tehát ne dédelgetődből és dícsérgetésből álljon 
az iskolában a jók jutalmazása, mert ha a 
kis ember elé nem gördítünk idejekorán akadá-
lyokat, nem tanulja meg elég hamar önmagát 
nevelni, hogy megbirkózzék az élet ezer gátlá-
sával, akadályával. 

Ismerni kell tehát az akaratnak és képességek-
nek fejlődésre alkalmas erejét. 
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Gyakran azonban az önerő túlbecsülése, vagy 
a sa já t képességekben való túlságos bizalom is 
bajokat szerez, azzal, hogy kapkodásból, erőfor-
gácsolásból és felületességből áll az igyekezete. 
Épp ezért fontos, hogy a gyermek is idejekorán 
érezze képességeinek határát, szóval oda fejlőd-
jék, hogy idővel úgy testi, mint lelki erejének 
fokával tisztában legyen, mert i ránytűje ez ksz 
az élet viharos hullámain. 

Mindezek rávezetésével a tanítót szubjektív ér-
zései a lelkiséggé kristályosodott türelem, sze-
retet és megérteni akarás vezérelje, mert a ha-
tárvonalakat a gyermekek különböző egyénisége 
szabja meg. De az általános erkölcsi nevelésen 
kívül az egyéni etikát is meg kell alapoznunk 
tanítványaink lelkében, inert Leslie megállapí-
tása szerint is a nevelés nagy művészete abból 
áll, hogy másokat megtanítson önmagukat ta-
nítani. 

A B £ H A \ I O B I Z i U l I H R O L . 
í r t a : B A R A N Y A I ERZSÉBET. 

Ez az írás nem szól a behaviorizmus mellett 
vagy ellen, csak jsmertetni óha j t j a a behavio-
rizmusnak nevezett pszichológiai áramlatot és 
érinteni annak a pedagógiához való viszonyát. 

A behaviorizmus kezdetben nagy vitát idé-
zett elő az amerikai és európai pszichológusok 
között. Jelentős mozgalom volt ez, mint a 
Gestalt-Psycliologia ellenáramlata is. A vitának 
sok részlete ma már túlhaladott álláspont és 
behaviorizmus is alakult azóta. Érdemes azon-
ban visszamenni a behaviorizmus kezdetéhez, 
hogy azokhoz a tételekhez jussunk, melyek be-
jelentik a behaviorizmus igényét a pedagógia 
területére. 

„Behavior" (angolosan behaviour) annyit tesz, 
mint viselkedés vagy magatar tás . Behavioriz-
musnak nevezik azt a pszichológiai i rányt , 
mely adatait a mások viselkedésének megfigye-
léséből veszi, nem pedig önmegfigyelésből, mint 
azt az introspektív pszichológia tette. A beha-
viorizmus követői magukat objektív pszicholó-
gusoknak nevezik azon az alapon, hogy az ő 
eljárásukból a szubjektív mozzanat ki van 
zárva. A szubjektív mozzanat kizárását a 
„behavior" kifejezés is elárulja, melyet az 
állatpszichológiától kölcsönöztek, az antropo-
morfizmustól való félelemben. E pszichológiai 
i r á n y Amerikából indult ki és főképviselője 
John B. Watson, a pszichológia volt t anára a 
John Hopkins-egyetemen. 

A behaviorizmus Watson szerint sem pszi-
chológiai rendszer még. Egyelőre azt mondja, 
hogy a „behaviorizmus a pszichológiai problé-
máknak metodológiai megközelítése" és hogy 
„az eddigi eredmények egy rendszer kialakulá-
sának lehetőségére engednek következtetni". 

A behaviorizmus azonban máris több, mint 
módszer, legalább is irány, mely a megfigyelt 
jelenségeket egy alaptételből magyarázza. Ez 
pedig az, hogy az egész lelki élet az inger-hatás 
törvényének számtalan változatából adódik ki. 
Ebben a beállításban a behaviorizmusnak nincs 
szüksége a tuda t ra s azért azt egyszerűen el-
veti. Watson a régi és,az tij pszichológia ellen-
tétét éppen abban látja, hogy a „régi" pszicho-
lógia tárgyának a tudatot ismerte, a behavioriz-
mus ezzel szemben tárgyának az ember visel-
kedését vagy cselekvését t a r t j a . 

* A cikkhez anyagul szolgált: John B. Watson : Beha-
viorism. Kegan Paul, London. 

Meg kell tehát először ismerkednünk a beha-
viorizmus alaptételével és alkotóelemeivel, az 
inger-hatás mechanizmusával. Valamely inger, 
pl. egy t á rgy közeledése a szem pupillájához, 
reakciót vál t ki, a szem pislogni kezd. Vannak 
azonban olyan ingerek is, melyek az emberi 
testben belül keletkeznek, pl. egy belsőszekré-
ciós mirigy működése folytán, ez is létrehoz 
olyan reakciókat, melyek a viselkedésben vagy 
magatar tásban érvényre jutnak. Az ingereket 
abból a szempontból is lehet csoportosítani, 
hogy az általuk előhívott reakció úgynevezett 
tanult reakció-e, vagy nem tanult reakció. — 
A nem tanul t reakció alat t ösztönöst kell ér-
teni, de mivel a behaviorizmus az ösztönt ta-
gadja, ezt a kifejezést is elveti. Tehát egyik 
fa j ta reakció nem tanult, másik tanult vagy 
szerzett. A nem tanult reakció esetében az in-
ger eredeti, a tanult reakció esetében az inger 
kondicionált vagy helyettesített. Az a kérdés 
most, milyen ez a tanult reakció. Kísér jük vé-
gig egy tanult reakció előállásának folyamatát. 
Egy bizonyos inger kivált egy bizonyos reak-
ciót. Ezt az ingert 1. számú ingernek fogjuk 
nevezni. Az 1. számú ingerrel együtt vagy az 
előtt, egy másik ingert (2. sz.) is alkalmazunk, 
mely magában nem vál taná ki az 1. sz. inger 
által kiváltott reakciót. A két egyszerre vagy 
egymás u tán alkalmazott inger többszöri is-
métlése u t án csupán a 2. sz. ingert adjuk ma-
gában és ez kivált ja ugyanazt a reakciót, me-
lyet eddig csak az 1. sz. inger váltott ki. A kon-
dicionált inger tehát az eredeti ingernek más 
ingerrel való behelyettesítése. A kondicionált 
ingert nevezhetnénk közvetett ingernek, míg az 
eredetit közvetlen ingernek. Ugyanígy lehet a 
hatás közvetett és közvetlen. A behaviorizmus 
az egész lelki életet az ingerhatás viszonyában 
látja. Az inger szerinte lehet közvetett vagy 
közvetlen, lehet észrevétlen, de okvetlen jelen 
van valamely hatás előidézőjeképen. Ez a me-
chanikai szerkezet az embernél igen szövevé-
nyes, de mégis az egyes ingereken és ezek ha-
tásán alapszik. A közvetett ingerekből és a köz-
vetett hatásokból magyarázza a behaviorizmus 
az ember viselkedésében (beszéd, cselekvés, 
gondolkodás stb.) tapasztalható legkomplikál-
tabb jelenségeket is. Eszerint az inger-hatás 
legalacsonyabbrendű mechanizmusára vezeti 
vissza azokat a jelenségeket is, melyeket a be-
haviorizmus előtti pszichológia, vagy a beha-
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viorizmussal ellentétes ú j pszichológia maga-
sabbrendű szellemi funkcióknak tar t . Ezzel a 
magyarázattal , lígy látszik, a behaviorizmus 
igényt tar t a pszichológia egész területére. Mi-
vel a „behavior" az ingerekre következő reak-
ciók összesége, s az inger és a visszahatás szö-
vevénye teszi ki a lelki életet, a viselkedést 
vagy magatartást a behaviorizmus a lelki élet-
tel azonosítja. 

A behaviorizmus álláspontját az egyes lelki 
jelenségekre nézve a következőkben ad juk: 

Ösztön. 

Azokat az aktivitásokat, melyeket James ösz-
tönöseknek mondott, egyrészben a szervezet nö-
vési változásainak tulajdonít ja, másrészben 
gyakorlásnak vagy kondicionálásnak. Az ösz-
tönnek tehát még alacsonyabbrendű formájá t 
is tagadja, illetőleg ingerhatás-helyzetnek fogja 
fel, melyben az ingert a szervezet növési vál-
tozásai képviselik, a hatást pedig az ösztönnek 
tulajdonított jelenség. Ezt a hatást a behavio-
rizmus meg nem tanul t reakciónak nevezi. Az 
ösztönnek a megtanult vagy kondicionált for-
mája pedig az inger vagy a hatás behelyette-
sítése. Az ösztönnek tulajdonított jelenség mo-. 
tívumaként a szokást jelöli meg, ez pedig a 
tanult hatásokon alapul, melyek komplikált 
rendszerré fcnódnak össze. Az inger-hatás ily 
szövevényében állnak azok a magasabbrendű 
aktivitások és magatartások — pl. utánzás, ver-
sengés, tisztaság stb. —, melyeket, mint ösztö-
nöket James sorozatba foglalt össze. Ilyen ma-
gasabbrendű ösztönöket a behaviorizmus már 
csak azért is tagad, mert magukat a magasabb-
rendű szellemi folyamatokat sem ismeri el mint 
olyanokat, mint tehát más, szellemi tevékeny-
ség mechanizmusától különböző, bizonyos 
i rányú aktivitásokat, inert a behaviorizmus a 
legkomplikáltabb szellemi tevékenységet is az 
inger-hatás mechanizmusára redukálja. Ezt 
teszi az ösztönökkel is. 

Emóció. 
Watson három emocionális reakció-formát is-

mer el, melyek már a születéstől kezdve ki-
válthatók a megfelelő ingerekkel. Ezt a hár-
mat meg nem tanult reakciónak nevezi, meg-
különböztetésül a többitől, melyeket tanult re-
akcióknak mond. Ez a három: félelem, harag, 
vonzalom. Az emóciók vizsgálatánál is, mint a 
többi lelki jelenségénél, a genetikai metódust 
alkalmazza és visszamegy azok legegyszerűbb 
eredeti formáihoz, 

A félelem egyik eredeti formája szerinte az 
erős és hirtelen hang által kiváltott érzés, pl. 
egy acélrúd megütése a gyermek há ta mögött 
félelem-érzéseket kelt. Másik formája a féle-
lemnek a testi támasz elvesztése, pl. a gyer-
mek alól kihúzzák a paplant. 

A harag eredeti formája visszahatás azzal 
az ingerrel szemben, mely a testi mozgás aka-
dályozását jelenti. 

A vonzalom eredeti formája a testi jóérzés 

reakciója, kiváltható először simogatás, ringa-
tás stb. által. 

Az eredeti ingerek azonban már kora gyer-
mekkortól kezdve behelyettesíttetnek s így ál-
lanak elő a kondicionált emocionális reakciók, 

GULYÁS P Á L 1899-ben Debrecen-
ben született, ahol jelenleg iparos-
tanondskolai tanár. 
(A Mai Magyar Múzsa című antológiából.) 

pl. mosoly a bölcsőhöz közeledő anya láttán. 
Később a kondicionális emocionális reakciók 
még differenciálódnak is és ezek a szövevé-
nyes históriájú emocionális reakciók azok, me-
lyeket érzelmeknek neveznek. Végeredményben 
tehát az érzelmeket is az inger-hatás mecha-
nizmusára vezeti vissza, ebben a mechanizmus-
ban pedig, a behaviorizmus szerint, nagy sze-
repe van a gyomornak és a mirigyeknek. Hogy 
az emóciók nagyobb része nem kezdettől fogva 
determinált reakció, hanem tanult reakció, ar ra 
bizonyítékul az emocionális reakció változtat-
hatóságát hozza fel, vagyis újabb reakció-mód 
megtanulásának lehetőségét. Így változtatták 
pl. a félelem-reakciót a gyermekeknél. A vál-
toztatás módszerei között pedig legsikeresebb-
nek látszott az ú j r a való kondicionálás mód-
szere. 

Szokás. 
Ennek behaviorisxa jnagyarázata a kondicio-

nált hatások sorozata. A kondicionált hatás te-
hát a szokás egész komplexumának egyik egy-
sége. A behaviorizmus a szokás keletkezésének 
történetében csupán mechanikus szempontokat 
alkalmaz, amikor egy feladat megoldásánál ta-
pasztalható próbák és hibák (trial and error) 
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számából arra a következtetésre jut , hogy a 
próbák és hibák, vagyis a reakciók közül a si-
kerre vezető a leggyakoribb és legújabb ke-
letű. Ez a frequency és recency teóriája , mely 
elveti Thorndike magyarázatát . Ez utóbbi 
ugyanis a feladat megoldásában az elégedett-
ség-, öröm- vagy az elégedetlenség-érzésnek is 
tulajdoní t szerepet, ez a Thorndike-féle law of 
effect.1 Watson-nal szemben Thomson: Instinct, 
Intelligence and Character: An Educational 
Psychology c. könyvében kimutatta a frequency 
es law of use vagy recency Watson által fel-
állított törvényének tar thatat lanságát . A be-
haviorizmus a szokásból magyarázza az emlé-
kezést. 

Emlékezés. 
Ezt a behaviorista nem ismeri el, mint egy 

speciális szellemi működés állandóan jelenlevő 
készségét. Az emlékezés szerinte szintén nem 
más, mint kondicionált hatások sorozata, mely-
ben egy hatás mind já r t ingerként szolgál egy 
következő hatáshoz. Egy ingernek a hatása pl. 
egy mozdulat, ez a mozdulat ingerként szolgál 
egy következő mozdulathoz, úgyhogy a mozdu-
latok egész sorozata jön létre mintegy automa-
tikusan, anélkül, hogy egy külön, előhívó ké-
pességre lenne szükség, mely az egész sorozat 
képét egészben veszi fel és t a r t j a meg. A be-
haviorista inkább szokásról beszél, mint emlé-
kezésről, azt, hogy valaki nem emlékezik vala-
mire, a behaviorista úgy fejezi ki, hogy valaki 
elvesztette a szokását vagy gyakorlatá t vala-
mire. Ez alatt érti azoknak az összeköttetések-
nek gyöngülését vagy megszűnését, melyek az 
inger és hatás között előbb létesültek. A gyön-
gülés vagy megszűnés pedig a gyakorlat hiá-
nyában áll be. Emlékezés a behaviorizmus sze-
r int tehát szokás vagy gyakorlat és eszerint 
vannak manuális-, zsigeri-, beszéd-szokások stb. 

Beszéd. 
A beszédet a behaviorista motorikus szokás-

nak magyarázza, tehát az ingerek és hatások 
sorozatának, melyben a gége- és más izmok-
nak alakulása ingerül szolgál ú jabb alakulások-
nak. Ezek az alakulások az egyes hangok és 
szavak, melyek az ingerhatás összeköttetéséből 
keletkeztek. Ilymódon sorozat származik és ez 
a sorozat a beszéd. Ez a sorozat bármikor ú j ra 
felépül, ha megvan az inger rá. Ezt a soroza-
tot Watson beszédbeli organizációnak hívja. 
A beszédbeli organizáció kapcsolatban lehet 
más organizációkkal is, pl. a manuális organi-
zációval. Az emlékezés szerinte egy előbb je-
lenvolt, de addig távollevő ingerre adott reak-
ció a szokásos módon. 

Gondolkodás. 
A behaviorizmus a gondolkodást csendes be-

szédnek tart ja. A csendes beszéd pedig azok-

1 E. L. Thorndike: Educational Psychology. Briefer 
course. Page 71. Teachers College, Columbia University. 
1925. 

tói az izom-mozgásoktól, illetve szokásoktól 
függ, melyek a hangos beszédben is szerepet 
játszanak. I lyen izom-mozgások vannak a gé-
gében, az arcban, nyelvben stb. Ezek az izom-
mozgások éppen olyan ingerhatás-sorozatot al-
kotnak a gondolkodásnál, mint más szokásnál. 
A kreatív gondolkodást a következőképen ma-
gyarázza: a gondolkodás vagyis csendes beszéd 
kiindul egy ingerből, mely lehet egy megol-
dandó helyzet; ez a csendes beszéd véghezviszi 
mindazokat a próbálkozásokat, melyeket pél-
dául valamely más helyzetben a test visz vég-
hez, ha ugyanis egy testi feladatot kell meg-
oldania. Ha a próbálkozások során a csendes 
beszéd elérkezik ahhoz a reakció-taghoz, mely 
a megoldást jelenti, az inger megszűnik, a meg-
oldás pedig nem más, mint a megtalált gondo-
lat. Az ú j gondolatot is csak a próba-hiba me-
chanisztikájával magyarázza, akár az állat-
pszichológia az állat elé tett feladat megoldá-
sát. A manuális2 szokás-gyakorlat nem fejlődik 
ki izoláltan a többi szokásoktól és pedig a be-
szédbeli és a viscerális organizációtól. Ezek az 
organizációk3 kölcsönösen kiegészítik vagy pó-
tolják egymást. Egy összetett testi reakciónál 
az inger hat úgy a manuális, mint a verbális 
és viscerális organizációra, ezekből a hatások-
ból azcnban hol az egyik, hol a másik dominál, 
pl. favágásnál a manuális (motorikus) organi-
záció, előadásnál a szóbeli. Így tehát valamely 
testi organizációt kísér verbális organizáció is, 
másszóval a testi organizációt verbalizáljuk. 
Watsonnál ez a verbalizálás jelenti a tudatot 
és Freud tudata la t t i ja helyett a „nem-verbali-
zált"-at a jánl ja . Watson több, a nagyközönség-
nek szánt előadásában s a Harper-Magazine 
három év előtti számaiban fej tet te ki a beha-
viorizmus és a freudizmus ellentétét. Tagadja 
a tudatalat t i t ; minthogy a tudatot nem ismeri 
el, következéskép a tudat substratum-át, a sub-
conscious-t sem. Ehelyett adja a nem-verbali-
záltat, melyből — mondja — áll az ember vilá-
gának nagyobbik fele. Például az egyén nem-
verbalizált vi lága áll az izom, mirigyek stb. 
ingerei- és reakcióiból. Ez a felnőtt korban is 
nem-verbalizált marad, nem úgy, mint egyéb 
ingerek és reakciók. Amikor gondolkozunk te-
hát, ingerhatás-sorozaton megyünk át, a beha-
viorizmus szerint nemcsak szavak képezik az 
egyes ingereket és hatásokat, hanem kondicio-
nál t szó-helyettesek is, amilyenek pl. a test 
mozgásai. Ebből Watson azt a következtetést 
vonja, hogy mikor gondolkozunk, az egész testi 
organizációnk munkában van, még akkor is, ha 
a végső megoldás egy írott, mondott vagy sub-
vokális verbális alakulat. Ha ebben a folyamat-
ban a manuális vagy viscerális organizáció do-
minál a verbális helyett, akkor a gondolkodás 
szavak nélkül történik. Ha a gondolkodás csen-
des beszéd, akkor hozzá kell tenni, hogy olyan 
csendes beszéd, mely szavak nélkül is lefolyhat. 

2 Eza la t t Wa t son a kar-, kéz-, törzs-, láb- és lábfej-
szokást érti. 

3 Watson az ingerhatás megtanult sorozatait érti 
a la t t a . 

(Folytatjuk.) 
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A C S Ö K K E N T L Á T Á S Ú G Y E R M E K E K 

O K T A T Á S Á N A K E R E D M É N Y E I . 

A Vakok József Nádor Kir . Orsz. Intézete, 
amely több mint százéves múltra tekinthet 
vissza és az ország legrégibb és legnépesebb 
nevelő- és tanintézete, az 1928/29. tanévben 
a csökkentlátású gyermekek oktatáséra külön 
osztályt nyitott. A növendékanyagot abból a 
200 növendéklétszámot meghaladó matériából 
vette, amely évről-évre beiskolázást nyer. 
1200-at meghaladó világtalansággal sújtott ta-
nuló között 5—6% mindig akad olyan, akik-
nek látási maradványuk van, de akiket a nor-
mális iskola tanításban részesíteni nem tud, s 
az orvosi vizsgálat is olyanoknak minősíti, 
liogy minimális látóképességük miatt vakok 
intézetébe valók. 

Ha a különleges iskola eredetét vizsgáljuk, 
akkor meg kell állapítanunk azt, hogy Német-
országból származik, Strassburgban már 18 év-
vel ezelőtt létesült egy ilyen iskola. Az eszme 
azonban eredetileg hazánkból ered, itt hang-
súlyozták első ízben, hogy a csökkentlátású 
gyermekek elkülönítendők a vakoktól és opti-
kai úton részesítendők oktatásban. 

A csökkentlátású gyermek nem vak, de nem 
is rövidlátó, a kettő között foglal helyet. Fel-
vételre csak szellemileg teljesen egészséges, 
plyan tanulók kerülhetnek, akiknek látása 
egyik szemen sem jobb 6—24-nél. Az iskolának 
•ebben az évben 18 tanulója van, akik a leg-
különfélébb szembetegségben veszítették el 
•egyik, vagy másik szemüket, s a megmaradt, 
illetőleg megmaradottak látóképessége oly cse-
kély, hogy a mai táblás rendszer mellett, még 
hogyha az első padba is kerülnek, a normális 
Iskolában haladni nem képesek. 

Azelőtt ezek a gyermekek szétszórva, a többi 
vak növendék között végezték tanulmányaikat . 
A vakok írás-olvasása domborbetűképek léte-
sítésén és tapintó u j j segítségével történő fel-
fogásán alapszik. Amennyire a domborbetűké-
pek előnyösen szolgálják a vak gyermekek 
u j j a i hegyében kifinomodott tapintóképességet, 
annyi ra hátrányos azoknak felfogása optikai-
lag. A taní tás kapcsán azt tapasztaltuk, hogy 
a csökkentlátású gyermekek a vakok színtelen 
betűit megmaradt látóképességűk segítségével 
igyekeztek felismerni és az olvasásnál ezt a 
képességüket vették igénybe. Minden jóravaló 
s a gyermekek érdekében munkálkodó szak-
ember megdöbbent az ilyetén művelet végzé-
sére és úgy igyekezett segíteni, hogy a gyer-
mekek szemét bekötötte, miáltal kényszerítette 
a tapintáson alapuló olvasás elsajátí tására. 
Hosszas dolog volna annak fejtegetése, hogy 
«zen eljárásunk a leggondosabb ellenőrzés da-
cá ra sem hozta meg a kívánt eredményt, a 
parciális látású gyermekek csak a szemüket 
használták és igyekezetünk kárbaveszett fárad-
ságnak bizonyult. 

í r ta : H E R O D E K K Á R O L Y igazgató. Budapes t . 

A tőlünk nyugat ra fekvő államok metropoli-
sai sorra létesítették a csökkentlátásúak isko-
láit, amelyeknek pedagógiai hullámverése ben-
nünket is, akik a különleges iskola létesítésé-
nek gondolatát felismertük és szükségesnek 
tartottuk annak realizálását, a r ra kényszerí-
tett, hogy ezzel az egészséges differenciálódás 
jegyében működő intézménnyel megismerked-
jünk. 

Természetesen csökkentlátású gyermekek is-
kolája szakpedagógus és szakorvos nélkül nem 
létesíthető és eredményes működést nem fejt-
het ki, a kettőnek kollaborálva kell tevékeny-
kedni. A gyermekek a leggondosabb szemvizs-
gálaton esnek át, még pedig két szempontból: 
1. milyen mérvű a látóképesség s hegy az üveg 
segítségével előnyösen nem változtatható-e 
meg; 2. liogy a beteg szem az optikai haszná-
lat következtében nem fog-e pusztulásnak in-

IIAVAS ISTVÁN 1873-ban Csára-
doit született. Polgári iskolai igaz-
gató, szakfelügyelő, az Országos 
Polgári Iskolai Tanáregyesület el-
nöke, az Országos Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság tiszteletbeli el-
nöke, a Képes Kis Lap megalapí-
tója és szerkesztője. A Petőfi-Tár-
saság tagja. 

(A Mai Magyar Múzsa című antológiából.) 

dúlni, ami vakságra vezethet. A szakorvos 
megállapításaihoz képest kell aztán az okta-
tásnak alkalmazkodnia, vagyis ő adja meg azt 
a zsinórmértéket, amelynek nyomán sikeres lé-
péseket tehet a tanár . 
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Mi, akik vak gyermekek nevelés-oktatásával 
foglalkozunk, eltitkolhatlan jóleső érzéssel 
szemlélhetjük a felszabadításnak önzetlen örö-
mét, amely az ilyen gyermekekben lakozik. Ez 
az örömérzet kihat a szülőkre is, akik gyer-
mekük sorsa felett sok keserű könnyet hullat-
tak és aggodalmat tápláltak jövő sorsa iránt . 
A vakok intézetei számos példát tudnak fel-
sorakoztatni a r ra nézve, hogy a szülők csök-
kentlátású gyermekeiket azért nem küldték 
speciális intézetbe, mert irtóztak annak a gon-
dolatától, hogy gyermekük vakok között neve-
lődjék és hogyha mégis bekerült, első kérdé-
sük az volt, megvan-e a mód és lehetőség a 
szemműtétre, hogy a gyermek normális látó-
képességre tegyen szert. Most azután, amikor 
minden fórum kimondotta az anatémát, hogy 
a gyermek normális iskolába nem való, hogy 
megcsökkent látóképességénél fogva a vakok 
intézete kereteibe illeszthető be, ebben a csök-
kentlátású iskolában néhány hónapi individuá-
lis kezelés után szerzett írás-olvasási tudása 
alapján egyszer csak a gyermek saját kezével 
í r t levelet kap, amelyből olvassa, hogy már 
megtanult írni, olvasni és hogy milyen szaba-
don futkározhat és úgy cselekedhetik mindent, 
mint egy látó. 

Ebben az előnyös helyzetben legboldogabb 
maga a csökkentlátású gyermek. Hányan mon-
dották azt, ha csak egy maradéknyi látóképes-
ségem volna, micsoda boldognak érezném ma-
gamat, de így az örök sötétségben lelki képes-
ségeim nem kapják meg azt a rugalmasságot 
és a külbenyomások iránti érdeklődést, amelyre 
kedélyi élet szempontjából olyannyira szüksé-
gem volna. A csökkentlátású gyermeket a vak 
lassú, bizonytalan mozgásával szemben az ele-
venség és a biztonság jellemzi. Az ő mozgási 
szabadsága, különösen a későbbiek folyamán, 
miben sem különbözik a normális látóétól. 
Ugyanazoknak a benyomásoknak a hatása 
alat t él, ugyanúgy játszik, tesz, cselekszik, 
mint az épszemű gyermek. 

A csökkentlátású gyermek megmaradt látó-
szervének töredékével voltaképen kettős i rányú 
tevékenységet fe j t ki, az egyik a nagyobb tár-
gyaknak, természetbeni jelenségeknek felfogá-
sára irányul, a másik a finomabb, megfigye-
lést igénylő, szellemi munkával kapcsolatos 
optikai képek felfogására és reprodukálására. 
Az első szinte természetszerűleg adódik, a ta-
nuló maga magának oktatója, neki csak sza-
bad és tág teret kell biztosítani érdeklődésé-
nek és cselekvőképességének kifejtésére. A má-
sik ellenben pedagógiai vezetést igényel. Sike-
res eljárásunkhoz speciális eszközöket is kell 
igénybevenni, amelyek az íróeszközökre, ol-
vasókönyvekre, rajzbeli dolgokra vonatkoznak. 

Természetszerűleg adódik, hogy a csökkent-
látású gyermek szélesebb és sötétebb nyomo-
kat hagyó, élénkszínű íróeszközöket használ, a 
differenciálódás plasztikusabb érvényesítésével. 
Ez, hogy konkrét példát említsünk, a betűké-
peknél a szeparálásban, vagyis a képeknek ön-
magukban való felismerésében fejeződik ki. 

Minél kevesebb fogalmi jegy, minél egyszerűbb 
képek, minél színesebb nyomokat hagyó vona-
lak és minél több egészséges világosság, annál 
inkább van biztosítva a munka nyomán járó-
siker. 

A csökkentlátású gyermekek iskolája a betű-
vetés elsajátításához más írófüzeteket használ, 
A négyvonalas irka belső vonalai szélesebbek 
és színesek s mintegy kényszerítik a látási 
maradvánnyal bíró tanulót a keretek megtar-
tására. A nagy falitábla fekete s íkjára vetett 
betűképek erősvonalúak, cinóber vagy na-
rancssárga színűek. Az az olvasókönyv felet 
meg a célnak, amelynek kövér nyomtatott be-
tűi szinte kiabálnak a lapokról, felfogásuk 
nem okoz nagyobb nehézséget s mindez vilá-
gos helyiségben, egysíkú, részekre nem tagolt, 
ablakoknál történhetik legsikeresebben. 

A látóknál is tapasztaljuk, hogy a színes ké-
pek jobban ragadják meg a figyelmet, mint az. 
egy, fekete színben tartottak. Ezt az előnyt az 
oktatás j avára érvényesítjük. Az első benyo-
más, amikor valaki a csökkentlátású gyerme-
kek osztályába lép, a színes képeknek peda-
gógiai elvek szem előtt tar tásával készített 
soroz,atgyüjteménye. Ezek a képek rendkívül 
alkalmasak arra, hogy a gyermek érdeklődé-
sét a színes dolgok felé tereljék és számos köz-
hasznú, az értelmi képesség fejlesztése szem-
pontjából fontos ismeret birtokába juttassák a-
tanulókat. I t t tartom szükségesnek felemlíteni 
a térképek használatát. Nyilvánvaló, hogy a 
látó gyermekek kezébe igen szép kiállítású és 
ismeretszerzés szempontjából is jelentős érték-
kel bíró különféle atlaszok kerülnek. Bármeny-
nyire is előnyösen szolgálják a földrajzi ok-
tatást, a csökkentlátásúaknál csak bizonyos-
megszorításokkal tudjuk használni. Náluk en-
nél a tá rgynál is az a szempont érvényesül,, 
hogy minél kevesebb földrajzi fogalmat hozni 
a térképre s ezek jelét aztán éles színbe« 
kirajzolni. Ezt az elvet követi ez a speciális-
iskola is, amikor a tanár által alkotta falitér-
képet kénytelen használatba venni, amelyen a 
fenti szempontok érvényesülnek. És az ered-
mény meglepő! A gyermekek szeretik a t á r -
gyat, biztosan tájékozódnak és mindazon isme-
retek birtokába jutnak, amelyekre a polgár i 
életben feltétlenül szükség van. 

A csökkentlátásúak iskolája a kedélyi neve-
lésre is figyelmet fordít, tanulóit zeneoktatás-
ban részesíti. 

Ennek az iskolának, vélekedésünk szerint, jö-
vője van. Nemcsak azért, mert külföldön is szinte 
évről-évre alakulnak ilyenek, hanem a gyermek 
látóképességének védelme, fejlesztése és így a s 
egész helyes irányba vezetett nevelés á tkaro-
lása szempontjából. Székesfővárosunkban szin-
tén igen ajánlatos volna egy ilyen típusú is-
kolát létesíteni, aminthogy a nyugati államok-
ban minden nagyobb városban találunk ilye-
neket. Akinek e tekintetben a mérvadó körök 
részéről aggályai vannak, szíves szeretettel 
meginvitáljuk iskolánkba, ahol feltétlenül meg-
győző tapasztalatokat fog sserezni az iskola-
hézagpótló jelentősége szempontjából. 
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A Z I S I K O L Á V K Í T Ü L I l É P M l J V E L É S 

E R E D M É N Y E I A Z 1 9 3 9 - 3 0 . É Y K E \ . 
ÖSSZEHASONLÍTVA AZ 1928-29. ÉVI ADATOKKAL. 

Az összes népművelési órák száma (ideszá-
mítva az ismeretterjesztő előadások, analfa-
béta-, elemi- és általános ismeretterjesztő-tan-
folyamok óráit): 

1928/29-ben 207.068 
1929/30-ban 215.447 

Emelkedés.. 8.379 

Az órák a következőképen oszlanak meg: 

Ismeret« 
terjesztő 
előadás 

Anal fa« 
béta tan* 

folyam 

Elemi 
ismerets 

terj. tan® 
folyam 

Általás 
nos isme= 

re t ter j . 
tanf . 

Műkeds 
velői elós 

adások 

1928/29-ben 79.407 465 697 613 10.142 
f929/30-ban 94.037 328 716 580 11.503 

+14.630 —137 +19 —33 +1.361 
Megjegyzés. A műkedvelői előadások száma 

a népművelési órák összes számában nem fog-
laltatik benn. 

Az ország 3400 községe közül nem volt még 
rendszeres népművelés 582 községben; ezzel 
szemben viszont a tanyai központok legnagyobb 
részén már rendszeres népművelés folyt. 

Az iskolánkívüli népművelési előadók összes 
száma: 

1928/29-ben 19.820 
1929/30-ban 20.400 

Emelkedés. . 580 

A népművelési előadók foglalkozás szerint a 
következőképen oszlanak meg: 

1928/29sben 1920/30-ban 

róm. kath. lelkész ....1.549 1.564 + 15 
prot. lelkész . . . . 889 935 + 46 
tanító ....8.528 9.134 +606 
tanár ....1.932 1.884 — 48 
jegyző . . . .1.531 1.475 — 56 
orvos ....2.184 2.749 +565 
ügyvéd . . . . 179 152 — 27 
mérnök . . . . 154 153 — 1 
bíró . . . . 38 50 + 12 
közig, tisztv . . . . 318 350 + 32 
magánhiv . . . . 153 159 + 6 
földbirtokos . . . . 198 172 — 26 
gazdatiszt . . . . 373 338 — 35 
iparos . . . . 39 112 + 73 
egyéb ....1.755 1.173 —582 

Népművelési előadók részére 1929/30-ban ösz-
szesen öt tanfolyamot rendeztek, még pedig: 
Pest vármegye 4 tanfolyamot (tanítók-tanárok 

1, tanítók-tanítónők 1, orvosok-jegyzők 1, pol-
gármesterek-főszolgabírák 1). 

Somogy vármegye 1 tanfolyamot (tanítók-ta-
nítónők). 
Népkönyvtárak száma az 1929/30. évben: 1539. 

Ebben a számban szerepelnek a vegyesnyelvű 
könyvtárak is. 

Nagy könyvtár 142 
Közép könyvtár 171 
Kis könyvtár 922 
Tanyai könyvtár 304 

Összesen 1539 
Emelkedés az eredeti állapothoz képest: 39. 

A Magyar Népművelés Könyvei sorozatában 
megjelent: A Gyermekszeretet Iskolája, to-
vábbá a Természettudományi Ismeretek 2 kö-
tete, ezzel a sorozat könyveinek száma tízre 
emelkedett. 

A naptárkiadóknak 40 cikk bocsáttatott ren-
delkezésükre; ezeket a naptárkiadók 242 eset-
ben vették át. 

A diapozitívek forgalma ú jabb emelkedést 
mutat . Az emelkedés az 1929/30. évben közel 
50%-os. 

Az iskolánkívüli népművelés rádió-előadásai 
(Rádió Szabadegyetem) hetenkint két ízben, 
csütörtökön és vasárnap délután megtartattak. 
Ezen ismeretterjesztő előadások — bármely 
tárgykörből valók voltak is — igyekeztek a leg-
szélesebb néprétegek kulturális szükségleteihez 
és érdeklődéséhez alkalmazkodni. A rádió ze-
nei programmjának összeállításánál az a szem-
pont volt irányadó, hogy a magyar népdal, a 

MÓRA ISTVÁN 1864-ben Kiskun-
félegyházáni született. Nyug. pol-
gári iskolai címzetes igazgató. A 
magyar vidék költője. Arany, Pe-
tőfi hagyományain nőtt fel. A szá-
zadvég egyik kedvelt ifjúsági írója. 
(A Mai Magyar Múzsa című antológiából.) 
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magyar szerzők művei karoltassanak fel. — 
A magyar zene felkarolására indított akció 
tovább folyik. Az első gramofonlemez-sorozat 
221 példányban adatott ki, községek, intézmé-
nyek részére. A második sorozat készülőben 

van, 56 népdallal és más magyar darabokkal. 
A népdalok az ismert régi népdalok sorából 
valók. 

A kultúrházak tekintetében jelentékeny szám-
beli változás nem történt. 

S Z i X L i Ő J O G A , G Y E R 1 E K J O G A . 

A szülők és gyermekek jogát is besorozták 
a pedagógiai problémák közé Németországban 
és Schlemmer berlini iskolatanácsos könyvet 
í r t erről, felvetvén a kérdést, vájjon megilleti-e 
bizonyos jog a gyermeket is? Más i'ormuhízás-
ban: általában van-e a szülőknek joguk ahhoz, 
hogy gyermekeiket egészen természetes és ma-
gától értetődő módon a maguk szellemében, 
hitében, saját világnézetükre neveljék? 

Általában azt ta r t ják , hogy ez a jog a szüle-
tés természetes tényére vezethető vissza. Egy 
pedagógiai lexikon így fejezi ki ezt: „A szülői 
hatalom, mint a gyermekhez való jogi és er-
kölcsi viszony kifejezője, abból a meggyőző-
désből ered, hogy a szülők az isteni Gondvise-
lés segítségével életet adtak a gyermeknek. 
Ennek a hatalomnak természetes határai az 
isteni jog és a gyermek joga." 

Schlemmer kételkedik abban, lehet-e a gyer-
mek jogát a szülői jog fennhatóságával szem-
ben mellékes, alárendelt jognak tekinteni. 
Megállapítja, hogy sokan vannak, akik óvást 
emelnek a szülők mindenhatósága ellen. Így 
Wyneken Gusztáv, egyike a legismertebb né-
met pedagógusoknak, a gyermek jogát védel-
mezi a család jogával szemben: ..Alapjában 
véve a család és nevelés két különböző dolog. 
Hány szülőből hiányzik a neveléshez való ter-
mészetes hivatottság! Hányan vállalkozhatnak 
arra , hogy szeretettel képezzék ki gyermekei-
ket, nekik általános műveltséget adjanak és 
ítéletüket kellő biztonsággal kialakítsák? Sok 
egyszerű család maga is rászorul a nevelésre. 
Komolyságát és áldozatkészségét szebben nem 
igazolhatja, mintha belátva erre való alkal-
matlanságát, gyermekei nevelését rábízza más 
intézményekre." 

Wyneken megállapítása lényegében azt a 
gondolatot fejleszti tovább, amit már Fichte 
is felvetett. Mindenekelőtt azonban Nietzsche 
volt az, aki az i f júságnak az idősebbek által 
örökletesen gyakorolt nevelése ellen szenvedé-
lyesen tiltakozott. Ne apáink országát szeres-
sük, de gyermekeink országát; az ember a 
maga legmagasabb erkölcsi céljai felé töreked-
jék és ne a mások céljaira. így szüleiére sem, 

í r ta Stoeckert „Nietzsche és a nevelés problé-
mája" című művében. 

Kétségtelen, hogy a szülői nevelés hatásától 
a gyermek jövőjére túlsókat várnak. Ez rend-
ben is volna, ha minden család alkalmas volna 
ar ra a nevelésre, amit az erkölcsi világrend 
és a haza és társadalom érdeke megkövetel. 
Akié az if júság, azé a jövő! Gondoskodni kel-
lene arról, hogy minden szülői ház vallásos, 
erkölcsileg magasabbrendű, nemzethűségtől 
á thatot t legyen s akkor nyugodtan rá lehetne 
bízni a gyermek nevelését. A valóság józan 
felismerése azonban ellentmond ennek. Min-
denekelőtt kiemelendő, hogy az öiöklés ténye 
határokat szab a nevelés elé. Bizonyos, hogy 
a szülők sokat tehetnek a gyermek nevelése 
érdekében; de a karakter és életsors döntő 
mozzanata már a gyermekben rej l ik születése 
pillanatában. Ennek a ténynek nem kell okvet-
lenül a rezignációhoz és fatalizmushoz vezet-
nie; de számolni kell azzal, hogy az egyén min-
dig függ és függni fog öröklési hajlamaitól, 
melyek egyéniségének magját képezik. 

A szülői jog elemzése során Schlemmer még 
kifejt i , hogy az anyaság ténye még nem jelent 
nevelési kvalitásokat is és az apaság ténye 
még kevésbbé. A vérségi köteléknek szülő és 
gyermek között mindenesetre van pedagógiai 
értéke; de ennek ha tá ra i is vannak. 

Schlemmer kiterjeszkedik művében a szülői 
szeretetre is, mely lehet a legszebb és leg-
nagyobb a földön; de kedvezőtlen befolyáso-
kat is rejthet magában. Nem ritka a szülők 
„majomszeretete" gyermekeik i ránt , melynek 
nincs köze a valódi szeretethez és inkább a hiú-
sággal rokon. Sok szülőnek a gyermek nem 
egyéb játékszernél, a felserdült i f j ú pedig csak 
munkaerő, amit felhasználhatnak. Azt hiszik, 
hogy a gyermeket szeretik, amikor csak ön-
magukat szeretik! 

Mindebből az következik, hogy egyáltalában 
nem természetes és magától értetődő dolog az, 
hogy a szülőknek joguk van sa já t életfelfogá-
sukat minden további nélkül átplántálni gyer-
mekeikbe. Ne a szülők szellemi vi lágát tegyék 
magukévá a gyermekek, hanem szellemi vilá-
guk önmagukból alakuljon ki. 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Mátyás király. 

(Történelem az V—VI. osztályban.) 
Irta: Drozdy Gyu'a. 

Mátyás király történelmünk egyik legkima-
gaslóbb alakja. Királyaink közül az ő emléke 
él leginkább népünk között. Ez érthető. Egy-
részt azért, mert Mátyás egyike volt legnemze-
tibb királyainknak, másrészt meg azért, mert 
a nép érdekeit szívén viselte, azért a nevével 
kapcsolatos hagyományokat, mondákat meg-
őrizte a nemzet. 

Gyermekeim már a IV. osztályban is olvas-
tak, a beszéd- és értelemgyakoiiatok keretében 
már sok mindent hallottak Mátyás királyról. 
Ezeket az V—VI. osztályban felújítom, rende-
zem, bővítem s Mátyás személyét és királysá-
gát eddig szerzett történelmi ismereteik kere-
tébe illesztem. 

Természetes, hogy tanításom központja Má-
tyás a lakja lesz. Az eseményeket köréje cso-
portosítom, miközben megéreztetem gyerme-
keimmel az ő bölcsességét, nagyságát. I r án t a a 
szimpátia már meg van gyermekeim lelkében. 
Ezt fokozom azzal, hogy átéletem velük Má-
tyásnak azokat a küzdelmeit és cselekedeteit, 
melyeket nemzetünk érdekében folytatott és 
tett. Hogy nagyságát minél jobban érezzék s 
ezzel nemzeti önérzetük minél jobban fejlőd-
jék, rámutatok Mátyásnak azokra az alkotá-
saira is, melyekkel udvarát, nevét külföldön 
is híressé tette s ezzel dicsőséget szerzett nem-
zetének. Hogy a nemzetnek iránta érzett hálá-
já t is megéreztessem, szólok azokról az alko-
tásokról és természeti emlékekről, melyek ne-
vét, emlékét manapság is őrzik. I t t Budán lép-
ten-nyomon találkozunk nevéhez kapcsolódó 
emlékekkel. (Másutt is van azonban emlék bő-
ven.) Természetes, hogy ezeket beillesztem ta-
nításom keretébe. 

Tanítás közben a következő képeket szemlél-
tetem: Mátyás arcképe, szülőháza; Mátyás és 
Beatr ix bevonulása Budavárába (a Képzőmű-
vészeti Miizeumban őrzött kép reprodukciója); 
Mátyás király Bécs kapui előtt, a budavári 
Mátyás-templom, a budavári és a kolozsvári 
Mátyás-szobor képe; műemlékek képe. 

Tervezet. 
Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés, Felújí tom 

mindazokat, amiket a gyermekek Mátyásról 
már hallottak, tanultak. Tanításomnak ezt a 
mozzanatát így indítom meg: — Mátyás király-
ról már sokat hallottatok. Mondjátok el, mit 
tudtok róla! — Igazságos volt. — Budán és 
Visegrádon szép palotája volt. — Szerette a 
könyveket. — A IV. osztályban beszélgettünk 
egy képről. Azon az volt, amint elfoglalta Bécs 
városát. Mátyás lovon ül, a bécsiek pedig át-
adják neki a város kulcsát és hódolnak előtte. 
— Megbüntette a kolozsvári bírót, aki a sze-

gény néppel igazságtalanul bánt. — Gömörben 
kapáltatott az urakkal. — A cseh király fog-
ságában volt. Édesanyja egyszer levelet í r t 
oda neki, amit holló vitt el. — A IV. osztály-
ban megfogalmaztuk azt is, amit Mátyás vála-
szolhatott édesanyjának. (Itt nem kell, hogy a 
gyermekek mindazt részletesen elmondják, ami-
ről olvastak, hallottak. Elég, hu egy-két szóval 
rámutatnak arra, amire emlékeznek. A tarta-
lom, a lényeg ott van valamennyi lelkében. Az 
egyikében homályosan, a másikéban élénkeb-
ben. Tanítás közben ezek majd felújulnak, ren-
deződnek, bővülnek és mélyülnek.) 

b) Kapcsolat az előző történelmi anyaggal. 
Gyermekeim előzőleg Hunyadi Jánosnak a 
törökkel való küzdelmeiről, a Hunyadi-család 
ellenségeinek ármánykodásáról s Hunyadi 
László kivégeztetéséről tanultak. Hogy a kellő 
kapcsolatot megteremtsem, a tanításnak ebben 
a mozzanatában ezeket kérem számon. De csak 
azt és röviden, ami az új anyag megértéséhez 
és átéreztetéséhez feltétlenül szükséges. Így : 
— A mult órán arról beszélgettünk, hogy i t t 
délen (mutatom a térképen) a török Magyar-
országra leselkedik. A mi országunk földjére 
vágyik azért, hogy aztán egész Európát meg-
hódítsa. Európa többi országainak szeme Ma-
gyarországon van. Innen lesik, vár ják a híre-
ket. Vájjon micsoda híreket kaphattak akkor, 
mikor Ulászló volt a király s Hunyadi János 
a hadvezér? — Hallhatták Kemény Simon ön-
feláldozását. — S mikor ezt hallották, váj jon 
mit gondolhattak1? — Azt. hogy a magyarok 
szeretik hazájukat s ha kell, meg is tudnak 
ér te halni. — De egy vesztett csatáról s a ki-
rály haláláról is hallhattak. — A várnai csatá-
ról s Ulászló haláláról. — A csatavesztésen 
szomorkodhattak ugyan, de valaminek mégis 
örülhettek. — Annak, hogy Hunyadi élve ma-
radt. Elhiszem, hogy ennek örülhettek, mert 
nagyobb hőst nem találtak volna akkor egész 
Európában, mint Hunyadi Jánost. Ki lett a 
magyarok királya Ulászló halála u táni — 
V. László. — Ez azonban még gyermek volt, 
azért a nemzet legnagyobb fiát Hunyadi Já -
nost választotta mellé kormányzónak. — Be-
szélgettünk arról is, hogy Hunyadi bölcsen, 
okosan kormányozta az oi-szágot, közben meg 
a törökökkel is háborúskodott. —• Arról is be-
szélgettünk, hegy mikor V. László felserdült, 
Hunyadi lemondott a kormányzóságról. — Igen, 
mert Czillei, Gara. Újlaki gyűlölködtek rá s 
folyton ármánykodtak ellene a királynál. Hu-
nyadi ezt megunta s visszavonult Vajdahunyad 
várába s pihenni akart . De nem pihent sokáig, 
mert hírét hozták, hogy a törökök meg akar-
ják támadni Nándorfehérvárt . Hunyadi akkor 
ismét a magyar sereg élére állt és megverte 
a törököket. — És ekkor Európa országainak 
fejedelmei ismét gondolhattak valamit. — Azt, 
hogy Hunyadi meg tudja védelmezni a törö-
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kök ellen Magyarországot s nem kell nekik 
félniök a törököktől. — A nándorfehérvári jó 
hírt azonban nemsokára rossz hír követte. — 
Az, hogy meghalt Hunyadi János — mondják 
a gyermekek. — A hős Hunyadi meghalt. Öz-
vegyet és két árvát hagyot t hátra. — Az egyik 
László volt, a másik meg Mátyás. V. László 
Htinyadi Lászlót lefejeztette, Mátyást pedig 
Podiebrad cseh királyhoz adta fogságba — 
mondják a gyermekek. 

c) Áthajlás. — V. László megesküdött arra. 
hogy Czillei haláláért nem fog bosszút állani. 
Hunyadi Lászlót mégis lefejeztette. Ezért az-
után nagyon bántotta a lelkiismeret. De bánt-
hatta is. Lázadástól is félt, azért Prágában, 
Bécsben bolyongott. Éppen esküvőjét akarta 
tar tani a francia király leányával, mikor meg-
betegedett s annak a napnak egyéves évfordu-
lóján, mikor megesküdött arra, hogy Hunyadi 
Lászlót nem fogja bántani , meghalt. í gy bün-
tette Isten, amiért esküjét megszegte. 

d) Célkitűzés. — A magyaroknak nem volt 
királya. Választaniok kellett. Most arról fogunk 
beszélgetni hogy kit s hogyan választottak ki-
rálynak s hegy milyen uralkodó lett belőle. 

Tárgyalás, a) Mátyás királlyá választása. 
— V. László halála u tán a magyar főurak 
királyválasztásra jöttek össze Pest mellé, a Rá-
kos mezejére. Királyjelöltekben nem volt hiány. 
Különösen a Hunyadi-család két ellensége, 
Gara és Újlaki szeretett volna király lenni. 
A királyválasztásra összegyűlt főrendek és köz-
nemesek azonban nem felejtették el, hogy Hu-
nyadi János mit tett a nemzetért. Meg aztán 
az az igazságtalanság is eszükbe jutott , amit 
V. László, Czillei, Gara és Újlaki tettek a 
Hunyadi-család ellen. Szóval a főrendek, köz-
nemesek érezték, hogy a nemzet hálával és 
elégtétellel tartozik a Hunyadiaknak. 

Hideg tél volt akkor. A Duna erősen be volt 
fagyva. Nagyon sok nép gyűlt össze Pesten. 
Ezek a hidegben várakoztak. A királyválasz-
tók pedig hetekig tanácskoztak. Különösen 
Gara, Újlaki beszéltek sokat. Mikor már meg-
egyezésre került volna a sor, mindig felszólal-
tak. — Azért, hogy őket válasszák meg király-
nak — mondják a gyermekek. — Azért. Hanem 
ott. volt a királyválasztók között Szilágyi Mi-
hály, Mátyás nagybá ty ja is. Mikor már meg-
únta Gara, Újlaki huza-vonáját, végre fel-
szólalt. Elmondta, hogy mennyit tet t Hunyadi 
János hazájáért. Váj jon melyik tetteit mond-
hat ta el? — kérdem, mire a gyermekek elsorol-
ják Hunyadi nevezetesebb sikereit, amihez 
hozzáteszem: — Bizony, ha nincs akkor nekünk 
Hunyadi Jánosunk, már régen a török lett 
volna úr a hazában, meg egész Európában. De 
még mást is mondhatott Szilágyi Mihály. 
Valami hálátlanságot is emlegethetett — mon-
dom, hogy az előző anyagban való elmélyedésre 
késztessem a gyermekeket. — Azt is mondhatta, 
hogy V. László hálát lan volt a Hunyadiakkal 
szemben, mert Lászlót lefejeztette. Mátyást 
meg fogságba adta. — Én is azt hiszem, hogy 
ezt mondhatta. S váj jon a főurak mit gondol-
hattak erre? — Azt, hogy igaza van Szilágyi-

nak. — Azt, hogy hálából megválasztják a fiát 
királynak — okoskodnak a gyermekek. — Igen. 
Hanem valakiknek nem tetszhetett ez ott a gyű-
lésen. — Garának, Újlakinak meg a híveiknek. 
— Hanem hiába volt ezeknek minden erőlkö-
désük. Szilágyi Mihály felhozta katonáit is 
Pestre. Ezeket a befagyott Duna jegére állí-
totta. A kemény hidegben már ők is megúnták 
a várakozást. A hírek is eljutottak hozzájuk 
a királyválasztó gyűlésről. Tudták, hogy mit 
mondott ott Szilágyi Mihály. Egyszercsak va-
lami kisebb csoport elkiáltotta magát : — Éljen 
Mátyás király! — Ezt meghallotta a mellette 
álldogáló csoport. — Azok is elkiáltották ma-
gúikat, hogy: Éljen Mátyás király! — Akkor 
már talán százan is kiáltozták. Akik távolabb 
álltak, azok is meghallották. — Azok is élje-
nezték Mátyást. — Egyszercsak mindenki élje-
nezte — képzelik el a tömeg helyzetét és han-
gulatát gyermekeim. — Az éljenzés a Duna 
jegéről behallatszott a városba. Meghallotta a 
nép. -— Azok is éljeneztek. — If ugyan? — Éljen 
Mátyás király! — képzelik magukat a gyerme-
kek a nép helyzetébe. — A királyválasztó gyű-
lésen azonban nem merték még mindig kimon-
dani, hogy Mátyás legyen a király. Egyszer-
csak hall ják ám ott is az éljenzést. — Mit élje-
nez a nép? — kérdezgették egymástól. — Hall-
gassunk csak! . . . — mondogatták egymásnak. 
— Mátyást éljenzik — hangzott innen is, onnan 
is. -— Erre aztán a főrendek és köznemesek arca 
a boldogságtól ragyogott. Egymásra néztek. 
— Aztán ők is elkiáltották magukat, hogy: Él-
jen Mátyás király! — képzelik cl a főurak hely-
zetét a gyermekek. — Bizony úgy volt az, gye-
rekek. Csak néhányan nem éljenezhettek — 
vezetem tovább a helyzet elképzelését. — Gara, 
Újlaki , meg a híveik. — Azok. Én úgy gondo-
lom, hegy el is halaványodhattak. Valamitől 
félhettek. — Talán attól, hogy Mátyás majd 
megbünteti őket — mondják a gyermekek. — 
Attól. Pedig hiába féltek, mert Mátyás nem 
volt bosszúálló. Végre ők sem tehettek mást, 
mint azt, hogy belenyugodtak a megváltozha-
tat lan határozatba. Hunyadi János fiát királlyá 
választották. •— Mikor a nép megtudta, hogy 
Mátyás lett a király, nagy volt az öröm. Még 
a gyerekek is örültek. Végigjárták Pest utcáit 
és ezt énekelték: 

Mátyás t mostan választot ta 
Mind ez ország királyságra. 
Mert ezt adta Isten nekünk 
Mennyországból oltalmunkra, 

b) Mátyást hazahozzák. A taní tás e mozza-
natának keretében elmondom, hogy 'Szilágyi 
Mihály azonnal követeket s ezektől levelet kül-
dött Pcdjebradhoz, hogy engedje haza Mátyást. 
Hogy gyermekeim a szereplők helyzetét és gon-
dolkozását minél jobban átéljék, itt is a meg-
jelenítő alakot alkalmazom, miközben a gyer-
mekekkel gondolkoztatok, ítéltetek. Elmondom 
azt a hagyományt, hogy Podjebrad éppen az 
ebédnél ült, mikor a magyarországi események-
ről értesült. Nyomban maga mellé ültette Má-
tyást, kedvesen beszélgetett vele és csak ebéd 
után szólt hozzá így: — Üdvözöllek, Mátyás, 
Magyarország királya! A magyarok téged 
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atyád halhatat lan érdemeiért és a te kiváló-
ságaidért királyukká választottak — mondom 
megjelenítve. Aztán rámutatok arra. hogy 
nyomban ajánlatot is tett neki. Azt, hogy 
hozzáadja leányát feleségül. A jelenet elmon-
datása után beszélgetés keretében észrevétetem 
gyermekeimmel Podjebrad ravaszkodását. Majd 
arról szólok, hogy Szilágyi Mihály és Mátyás 
édesanyja korábban úgy egyeztek meg Podje-
braddal, hogy váltságdíjul negyvenezer ara-
nyat fizetnek neki s hogy ezt az összeget Szi-

díszes öltözetét s ezek között levő különbséget, 
miközben kerestetem, miért szebb a magyarok 
öltözete, mint a cseheké. Aztán elképzeltetem, 
hogyan fizethették ki Podjebradnak a pénzt s 
hogyan búcsúzhattak el egymástól a magyarok 
és a csehek. 

Majd Mátyásnak Budára való bevonulását 
mondom el, miközben a nemzet örömét érez-
tetem át a gyermekekkel. 

c) Mátyás harcai. Röviden, de színesen el-
mondom Mátyás háborúit a csehekkel, lengye-

l a w a i & o ' l . 

A Betűország IV. virágos kertjéből. 

lágyi Erzsébet, Mátyás édesanyja, most örömé-
ben húszezer arannyal meg is toldotta. 

— Mátyás elbúcsúzott a cseh királyi ház 
minden tagjától , aztán útnak indult Magyar-
ország felé. Podjebrad is elkísérte, mert szá-
mított valamire. — A hatvanezer aranyra, amit 
ígértek neki — mondják a gyermekek. — Szi-
lágyi Mihály fényes kísérettel ment Mátyás 
elé. De vele ment Szilágyi Erzsébet is azért, 
hogy fiát minél hamarább láthassa. I t t a 
Morva-folyó völgyében találkoztak (mutatom a 
térképen). — Hogy miként történt ez a talál-
kozás, az i t t van ezen a képen — mondom és 
kiteszem. A gyermekek a képet előbb önállóan 
nézegetik, miközben mondogatják: — Mátyás 
édesanyja elé szalad. I t t van Szilágyi Mihály. 
I t t van Podjebrad. — Ez a vitéz lóháton ül és 
zászlót ta r t a kezében. •— I t t hátul vár vari. 
Stb. Mikor a gyermekek elmondták mindazt, 
amit önálló szemlélődéssel észrevettek, akkor 
irányítással vétetem észre a képen kifejezett 
gondolatokat és érzelmeket. Észrevétetem, hogy 
mindenki Mátyást és az édesanyját nézi. Még 
a lovak is fel tart ják fejüket, hogy lássák. 
Hogy a magyarok szeméből látni, hogy örül-
nek, hogy boldogok. Hogy köztük az ősz Szi-
lágyi Mihály arcáról sugárzik a legnagyobb 
boldogság. Észrevétetem a magyarok és csehek 

lekkel, németekkel és törökökkel. A háborúk-
nak okaira és arra az eredményeire is rámuta-
tok, hogy Csehország és Szilézia nagyobbik 
részét, valamint Alsó-Ausztriát Béccsel is Ma-
gyarországhoz kapcsolta. (Szemléltetés a tér-
képen.) Harcaival kapcsolatban megemlítem, 
hogy vezéreit maga választotta s ezek hozzá 
hasonlóak voltak. Ezek közül leghíresebb volt 
Kinizsi Pál , aki molnárlegényből lett hadvezér. 
A török elleni háborúi közül részletesebben a 
kenyérmezei diadalról szólok. Bécs város elfog-
lalásának történetével kapcsolatban elmondom, 
hogy miként kémlelte ki Mátyás a várost s a 
fenti képtárgyalással azonos módon szemlélte-
tem és beszélem meg ,.Mátyás király bécs 
kapui előtt" című képet s ezzel kapcsolatban 
utalok a Himnusznak erre a soraira: 

Nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 

d) Mátyás alkotásai. — Hanem Mátyás nem-
csak háborúskodott, hanem idehaza is dolgo-
zott azért, hogy Magyarországot műveltté, gaz-
daggá tegye — mondom áthidalásként, mely 
után a következőkről szólok: Mátyás második 
felesége Beatr ix nápolyi hercegnő volt. Ezzel 
kapcsolatban szemléltetem és megbeszélem a 
„Mátyás és Beatrix bevonulása Budavárába" 
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című képet. Mátyás budavári palotáinak fénye, 
pompája. Ezt még- a külföldiek is megcsodál-
ták, mert egész Európában nem volt ennél 
szebb, fényesebb királyi udvar. Mátyás könyv-
tára. (Egy Corvina rajzának, Mátyás-korabeli 
serleg és más műtárgy képének szemléltetése.) 
A pozsonyi és budai egyetem alapítása. Több 
i f j ú t külföldre küld tanulni. A budavári Má-
tyás-templom. Mátyás címere. A főurakat is 
szebb házak építkezésére biztatta. Az olasz 
munkásoktól, művészektől a mieink is tanul-
tak. Volt munka, volt pénz. Fejlődött, gazda-
godott az ipar, a kereskedelem. 

e) Mátyás, mint mayánember. Ennek kereté-
ben Mátyás tulajdonságairól, igazságszereteté-
ről szólok. Még nagybátyját , Szilágyi Mihályt 
is fogságba vetette. Gondoskodott azonban róla, 
hogy fogságában jó dolga legyen. Álruhába öl-
tözve gyakran bejárta az országot. Látta, tapasz-
talta, hogyan bánnak az urak a néppel. Nyom-
ban segített. (A kolozsvári bíró.) Szerette a lo-
vagi játékokat. Mátyás és Holubár párviadala. 
Egyszer volt budán kutyavásár Szeretett va-
dászni, az erdőben bolyongani. (Hivatkozás a 
budai Mátyás-hegyre, Mátyás-forrásra, Mátyás-
kútra. Sokat tartózkodott könyvtárában. Maga 
köré gyűjtötte tudósait. Ezek bámulták éles 
eszét, nagy tudását. 

f) Mátyás uralkodásának ideje és halála. Fel-
írom a táblára, hogy 1458-ban választották ki-
rállyá s 1490-ben halt meg. Kiszámíttatom, hogy 
32 évig uralkodott, aztán arról beszélgetünk, 
hogy milyen volt az ország állapota akkor, mi-
kor király lett s milyen volt akkor, mikor meg-
halt. Ezzel az áttekintéssel gyermekeim előtt vi-
lágosan fog állni Mátyás nagysága, uralkodásá-
nak eredménye. Hogy nemzeti önérzetüket, 
büszkeségüket ébresztgessem, fejlesztgessem, a 
tanításnak ebben a mozzanatában arra is rá-
mutatok, hogy abban az időben az egész Európa 
szeme a magyar király udvarán volt. Erről be-
széltek, ezt bámulták, csodálták. 

g) A nemzet hálája Mátyás iránt. Rámutatok 
arra, hogy több mint 400 éve halt meg, de ne-
vét, igazságosságát még most is őrzik, emlege-
tik. Képen szemléltetem Fadrusz alkotását, a ko-

lozsvári Mátyás-szobrot. Ennek szemléltetésekor 
észrevétetem, hogy bástyafokon áll a ló, melyen 
Mátyás ül harci ruhában. Mátyás méltságos 
alakjáról, arcáról a kivívott harci győzelem 
dicsősége sugárzik le. Diadalmas kardját most 
pihenteti nyergén. (De mintha készülne vala-
mire. Hej, ha egyszer fölemeli ezt a kardot!) 
Előtte, lenn a bástya talapzatán, hadvezérei zász-
lókat lobogtatnak. Ezek a zászlók a meghódí-
tott országok zászlai. (Csehország, Szilézia, 
Ausztria, Morvaország.) S ezek mind, mind a 
legfőbb hadúr, a magyar király lábai elé kerül-
nek. Mintha hallanánk a talapzaton álló vitézek 
örömkiáltását, lelkesedését. (Vájjon mikor lát-
juk, halljuk ezt ú j r a ? . . . Rámutatok arra, hogy 
a szoborról a románok levették a magyar cí-
mert.) Ugyanit t szemléltetem Mátyás szülő-
házának képét. Majd a budavári Szép Ilonka-
szobor képét szemléltetem s megbeszélem a szo-
bor alakjait. 

Begyakorlás, a) Összefoglalás. Mátyás ki-
rállyá választásától kezdve elmondatom a hal-
lottakat. Ha tanítás közben vázlatot írtam a táb-
lára, ennek alapján. De, hogy a gyermekek em-
lékezetét jobban fejlesszem, vázlat nélkül is el-
mondathatom Mátyás történetét. Ebben az eset-
ben az osztály maga adja meg a szempontokat, 
melyekről beszélünk. Az összefoglalás keretében 
kérdéseket csak akkor alkalmazok, ha az feltét-
lenül kívánatos. Nem baj, ha valamit kihagy-
nak. Ezekre az összefoglalás végén kerülhet a 
sor. Itt a lényeg az, hogy gyermekeim a magyar 
nemzet történetének egy részletéről önállóan is 
tudjanak beszélni. 

b) Rajzoltatás. A gyermekek lerajzolják azt, 
ami nekik legjobban tetszett, ami leginkább 
irónjuk hegyére kívánkozik. Míg ezt rajzolják, 
közben átélik azt a jelenetet. 

c) Olvasgatás. Történelmi könyvükből elolvas-
sák a Mátyás királyról szóló részt. Ez sokkal 
hézagosabb, mint a hallottak, de már van mi-
vel kiegészíteniük. Az i f júsági könyvtárból 
olyan könyvek iránt keltek érdeklődést, me-
lyekben Mátyás királyról van szó, s ezeket 
osztom ki közöttük. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 
a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Tanítók Szövetsége december 15-i száma első 
helyen azt a „Nyilt level"-et közli, amelyet a 
Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége a terményjárandóságos tanítók illet-
ménykiszolgáltatásának a rendezése érdekében 
a kormányhoz, az országgyűléshez és a magyar 
társadalomhoz intézett. Simon Lajos az Orsz. 
Tanítónőszövetség újjászervezéséről ír t cikket. 
Közli a lap egész terjedelmében a főtitkári je-
lentést. Dénes Géza ebben a számban is foly-
t a t j a „A tanítás és nevelés a gyakorlatban" 
című értekezését. 

A Magyar Népiskola folyó évi 12. számának 
„Karácsony előtt" c. vezércikkét vitéz Csorba 
Ödön írta. Pártos Ferenc egy tartalmas közle-
mény keretében a magyar alsófokú iskolázás 
vázlatos történetét adja. Kiss József az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete tanyai szakosztályá-
nak feladataira mutat reá. Kohányi Gyula 
ebben a számban kezdi meg .,Alkalmi utasítá-
sok a tanterv végrehajtása köréből" című érte-
kezésének a második sorozatát. Romhányi Sán-
dor pedagógiai érzékről tanúskodó cikk kereté-
ben a tanulók becslőképességének gyakorlását 
a jánl ja a tanítóság figyelmébe. 
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A Nemzetnevelés 1930. évi 24. száma vezető-
ciklkében Kovács Dénes kimerítő tudósítást 
nyú j t a Magyarországi Kath. Tanítóegyesüle-
tek Országos Szövetsége december 4-én tar-
tot t közgyűléséről, amelyet Finta Sándor or-
szágos elnök Szent Imréről szóló költői szép-
ségű beszéddel nyitott meg. Rák István a bet-
lehemesekről mond gondolkozásra késztető dol-
gokat. Valóban tenni kellene valamit abból a 
célból, hogy a gyönyörű misztérium durva és 
kegyeletsértő profanizálása megszűnjék és a 
betlehemes-játék régi, egyszerű, de nemes for-
májában keljen ú j életre. 

A Tanítók Lap ja inult évi 22. száma első he-
lyen a Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. 
Szövetségének nyilt levelét közli. Szeghalmy 
Gyula „Tanítsunk igazat" cím alatt vitás tör-
ténelmi kérdésekkel foglalkozik. Tőrös Károly 
ebben a számban kezdi meg a modern nevelés 
problémáiról szóló cikksorozatát. Kanyó Bálint 
a tanítás megbírálásának szempontjait ismer-
teti. Dr. Nagy Lajos az értékegységes tanítók 
ügyére vonatkozólag mond íigy elemre méltó 
jogi magyarázatot. 

Az Evangélikus Népiskola decemberi száma az 
Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Ta-
nítóegyesület közgyűlése jegyzőkönyvének és 
az országos egyesület által elfogadott memo-
randumnak a részletes ismertetésével foglal-
kozik. Egész terjedelmében közli a lap Somogyi 
Béla titkári jelentését is. Grieszhaber Főidre 
Henrik és Pártay Tivadar a terményjárandó-
ságos tanítók helyzetét ismerteti . 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lap ja 
1930. évi 9—10. számának a vezércikkét Padányi 
Andor székesfővárosi kir. tanfelügyelő í r ta az 
elemi népiskola ú j ösvényein való haladásról. 
Ebben többek között azt mondja, hogy a téte-
les tudományok segítségével ne fessünk a mi 
kis pajtásaink elé olyan életet, amilyenre soha. 
sehol nem fognak rátalálni, mert a végén az 
lesz felőlünk a véleményük, hogy becsaptuk 
őket. Érezzük azt mi is, nemcsak mások, hogy 
nehéz a gyermekek életét úgy nézni, ahogyan 
ők nézik és mindent úgy látni benne, ahogyan 
ők látják. Szemüveget kell cserélni az ő távol-
ságaikhoz az ő méreteikhez. Ez azonban nem 
lehetetlenség, hiszen mi is voltunk gyermekek. 
Talán jól is tesszük, ha többet támaszkodunk 
gyermekkori emlékeinkre, mint a később ta-
nult elméletekre. Jó szolgálatot tesznek ezek 
az elméletek a sa já t emlékeinknek érett ésszel 
történő elemzésénél: ha megértettük önmagunk 
gyermekkori viselkedését, közelebb jutunk 
hozzá, hogy megértsük gyermek-tanítványain-
kat is. Mert bizony sok megérteni való vár ott 
reánk! Ne gondoljuk, hogy azok a mi aprósá-
gaink színes szivárványnak lá t ják maguk kö-
rül az életet, mert nem sírnak, panaszkodnak, 
ja jgatnak annyit , mint a nagyok. Talán job-
ban hisznek, többet bíznak és könnyebben vi-
gasztalódnak, mint mi, egyébként az ő szárny-
próbálgató lelkük erejét is igénybe veszi már 
az é le t . . . l'Jgy szeretni, mint a gyermek szeret, 

senki más nem tud. mert az ő szeretete a 
gyengeségnek az érzetéből fakad. Kapaszkodik 
olyan kézbe, amelyben erőt érez, olyan lélekbe, 
amelyikben erőt hisz. Vár ja , hogy az az erős 
kéz leereszkedjék hozzá, elérhető legyen, hogy 
az az erős lélek megnyíljék előtte. Ez a támaszt 
kereső szeretet alakul ki a gyermeknél vallá-
sos érzületté, ez erősödik lelkében hitté, mely 
elszakíthatatlanul magához a jó Istenhez köti 
őt. — A második közlemény Szent Ágostonról, 
mint emberről emlékezik meg. Szabó Irma 
„A szülői tekintély, annak megalapozása és 
fenntar tása" cím alatt értekezik. 

A Magyar Iparosnevelés decemberi számának 
vezércikkében Förstner Tivadar a szakirányú 
tancnciskolai általános rajztanítás módja i t is-
merteti. Petrik Sándor a faipari tanonciskolák 
természettani, vegytani és technológiai tan-
menetének a tervezetét ismerteti. Részletes 
tudósítást közöl a lap a Székesfővárosi Peda-
gógiai Szemináriumban tartott rajzoktatási 
módszeres értekezletről és az Iparostancncisko-
lai Tanítók és Tanárok Országos Egyesületének 
XI. közgyűléséről. Petrik Sándor az ipari 
könyvelés és ipari árvetés összefüggéséről írt 
cikket. Walter István az iparostanoncok iskolai 
mulasztásának szigorúbb ellenőrzésére h ív ja fel 
az illetékes körök figyelmét. 

A Kisdednevelés műit évi utolsó számának ér-
tékes vezércikkét Imre Sándor í r ta a család és 
az iskola együttműködéséről. Jankcvits Janka 
érdekes cikket közöl a gyermeknek az óvodában 
való társas életéről. Ebben a számban nyer be-
fejezést Herbart padagógiai előadásainak az 
ismertetése. Porcsalmy Ilona a szülői értekez-
letek legalkalmasabb tárgyairól ír t tar talmas 
cikket. Jankovits Ferenc, Pcrczel István, Nóg-
rády László, fíató László, Kapeller Hermin, 
Héjj Erzsébet, Szekeres Ferenc és Jászayné 
Holczer Magda alkalmi meséket, verseket és 
dalokat közölnek. 

A Jövő Útjain című pedagógiai folyóirat októ-
ber—decemberi száma Nemesné M. Márta és 
Baloghy Mária szerkesztésében gazdag tarta-
lommal jelent meg. R. Peisner Flóra „Az ú j 
bécsi lakáskultúra és gyermek" cím alat t vezér-
cikket írt, Benedek Kata a gyermek tárgyi 
környezetét vizsgálja és ar ra a megállapításra 
jut, liogy ma, mikor a külső világ anny i ra tele 
van harccal és szenvedéssel, mikor a sok gond-
tól terhelt ember nem képes mindig arra , hogy 
a gyermekkel a megfelelő nyugodt, derül t han-
gon foglalkozzék, adjuk meg nekik legalább a 
derűs, harmonikus tá rgyi környezetet, színnel, 
élettel, jókedvvel tele. Reinitz Laura az Oden-
wald-iskola életét ismeteti. Nemesné M. Márta 
egy ki tűnő cikk keretében leírja, hogy isko-
lája kis növendékei, akiket pedagógiai céltu-
datossággal, szinte észrevétlenül öntevékeny-
ségre szoktatott, miként díszítették fel az is-
kolatermeket, Tordai-Schilling Oszkárné a Bois 
de la Bátie-i erdei iskoláról ír t cikket. A 
könyvismertetések során Halász Edit a követ-
kezőképen emlékezik meg a Népiskolai Egysé-
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ges Vezérkönyvek 7. kötetéről: „Mi modern 
tanítók félve veszünk kezünkbe tantervet és 
vezérkönyvet, mert félünk az újabb megkötött-
ségtől, félünk a szorosan kijelölt egyenes úttól, 
melyen sem jobbra, sem balra tekinteni nem 
lehet. Berwaldszky Kálmán és Tscheik Ernő 
vezérkönyvét örömmel fogadjuk, gyakorlati 
pedagógusok írták, nem a művészi szempont 
volt egyedüli irányítójuk, hanem végigvonul 
könyvükön az ú j idők szellemének és a gyer-
meki léleknek megértése. Valljuk be: a rajz-
tanítás mostohagyermeke az elemi iskoláknak. 
Ennek oka elsősorban a tanítók hozzánem-
értése. A többségnek nines meg a kellő rajz-
tudása és ezért nem is mer mélyebbre hatolni, 
hogy eredményt érhessen el. Az a tanító, aki 
Berwaldszky és Tscheik vezérkönyvét elolvassa, 
jó tanácsokat és kedvet kap a rajzoláshoz, ami 
sokat jelent, mert ha sikerült a tanítóval meg-
kedveltetni a rajzolást, nemcsak a tanító rajz-
tudásának idvója emelkedik, hanem ez maga 
után vonja rajztanításának javulását is. Sok 
tanító azért nem készít pl. táblai rajzokat és 
nem használja ki a ra jz nagy értékét a taní-
tásban, mert nem érzi magát elég ügyesnek. 
Ezt a gátlást igyekszik a vezérkönyv tapaszta-
latokon alapuló jótanácsaival kiküszöbölni. A 
vezérkönyv másik, külön kiemelkedő, állandó 
motívuma a jóindulatú megértés a gyermekek-
kel szemben. Az elemi iskolában a ra jz elsősor-
ban mint kifejező eszköz szerepelhet. A gyer-
mekek átlagos képességét meghaladó, jót mu-
tató, de sablonos rajzoknál, úgy művészi, mint 
pedagógiai szempontból többet érnek a külön-
böző hajlamot és képességet eláruló, primitív, 
őszinte rajzok Ezért megkívánja a vezérkönyv 
a tanítótól a gyermeki rajzok alapos ismeretét, 
mert ezek adják meg a követendő utat: .,A ta-
nító a gyermeknek magával hozott kifejezését, 
formáját iparkodjék továbbfejleszteni.' A ma 
iskolájának elmaradhatatlan kísérői az ú. n. 
játékrajzok, éppúgy kifejező eszközök, mint 
akár a beszéd vagy az ének. Azonban sok ta-
nító, ha meg is van benne a jóindulat a játék-
rajznak bevezetéséhez, nem tudja, hogyan fog-
jon hozzá és ezért nem is értékesíti eléggé a 
gyermeki léleknek ezt a kiapadhatatlan forrá-
sát. Ezeknek a játékrajzoknak külön, szép rész 
jutott a vezérkönyvben. Berwaldszky Kálmán 
és Tscheik Ernő vezérkönyvükben a ma nyel-
vén szólnak a tanítókhoz. A tanterv követelmé-
nyeihez ragaszkodva sem jelölnek ki határozott 
utat, hanem megmutatják az utak sokféleségét, 
ösztönöznek, tanácsot adnak: jó munkát vé-
geztek." — E magas színvonalon álló folyóirat-
nak a felsoroltakon kívül még sok más cikke, 
közleménye és rovata is van. 

A Katholikus Nevelés decemberi számának a 
vezércikkében Szekeres Bónis „Az iskolánkí-
vüli népművelés a lelkipásztorkodás szolgála-
tában" címmel értekezik. Vizsy Pál a tanonc-
if júság nevelésének problémájával foglalkozik. 
Olasz Péter S. J. az önbizalmat romboló kije-
lentések káros hatására hívja fel a hitoktatók 
figyelmét. Petrovich Ede a szentmisére neve-
lésről ír t mélyen átgondolt cikket. Dr Zsigo-

vits Béla „Világmisszió a bibliatanításban" cím 
alatt értékes tanulmányt közöl. 

A Dunántúli Tanítók Lap ja múlt évi utolsó 
számának szép karácsonyi vezércikkét Benda 
László írta, Finta Sándor avatott tollal ismer-
teti Dezső Lipót „Az én szülőföldem" című ki-
tűnő könyvét. Dezső Lipót „Tanítsunk-e nyelv-
tant a népiskolában?" cím alat t nagyobb cikket 
közöl. Ebben az értekező megállapítja azt, hogy 
a helyesírást nyelvtani ismeretek nélkül nem 
lehet megtanulni. Majd a következőket mondja: 
Mindenki, aki a mai pedagógiával foglalkozik, 
elismeri, hogy a magyar nyelvtan anyagát meg 
kell rostálnunk a népiskolában. Fontoljuk meg 
azonban alaposan, mit hagyjunk ki az ismerte-
tendő anyagból s gondolkozzunk azon, miként 
lehet a helyesírást a mai pedagógiai követel-
ményeknek megfelelően könnyedén és játszva 
tanítani. — Kiss Gábor azt a ján l ja a tanítóság-
nak, hogy az iskolai szemléltetés céljára igye-
kezzék képeslapgyüjteményt szervezni hazánk 
szépségeiről. Hakk Sándor a tízesről mint egy-
ségről írt cikkében egy szemléltető számolóesz-
köz leírását adja. — Külön cikk méltatja egy 
magyar mérnök, Uher Ödön találmányát, aki-
nek fényszedőgépe világforradalmat jelent a 
nyomdatechnikában. Plechl József folytat ja eb-
ben a számban is a régi vizsgái versek közlé-
sét. A tárcarovatban Finta Sándor „Kökény-
bokor" című gyönyörű költeményét olvashat-
juk. 

A Jás/.-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népműve-
lés jubileumi száma a megszokottnál is gazda-
gabb tartalommal jelent meg Greczmajer Ká-
roly és Keszthelyi István kitűnő szerkesztésé-
ben. A „Mult. jelen és jövő" című hangulatos 
vezércikket dr. Kovács János írta. Kiss József 
a munka és önművelés eredményeire mutat 
reá. Härtung Nándor a fogalinazástanításról 
közöl értékes tanulmányt, amelyet a vármegyei 
tanítóegyesület első díjjal jutalmazott. A Bi-
hary István és Greczmajer Károly által veze-
tett pedagógiai szemináriumi rovatban Kiss 
József földrajztanítási előadását és tanítási 
tervezetét olvashatjuk, nemkülönben Soós Jó-
zsefnek a Tisza-folyóról szóló tanítási terveze-
tét is. Részletes tudósítást közöl a lap a vár-
megyei általános tanítóegyesület jubileumi köz-
gyűléséről. Tobel Ferenc az 50 éves vármegyei 
tanítóegyesület történetét ismerteti avatott tol-
lal, tárgyilagossággal és a historikus lelkiisme-
retes gondosságával. A könyvismertetések so-
rán dicsérettel és elismeréssel emlékezik meg 
a lap a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
sorozatában megjelent Berwaldszky—Tscheik-
féle rajzoktatási vezérkönyvről. Többek között 
a következőket ír ja: „E mindenre kiterjedő 
gonddal s kiváló szaktudással készült hatalmas 
munka igazi értéket jelent részünkre. A két 
országosan ismert nevű szakember összevágó 
munkája annyira tökéletes és sokoldalú, hogy 
nemcsak az ú j tanterv célkitűzésének legbizto-
sabb támogatója, de annak keresztülvitelénél 
és végrehajtásánál is mindig biztos útbaigazí-
tást nyújt. Az összes osztályok anyagát feldől-
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gozza és részletes tananyag-beosztást is ad, ami 
különösen azon kartársak részére, akik külö-
nösebb rajztehetséggel nem rendelkeznek, meg-
becsülhetetlen." A felsorolt cikkeken kívül e 
nívós tanügyi lap tar talmát számos más közle-
mény is gazdagít ja. 

A Zempléni Tanító 1930. évi 22. számában dr. 
Tomcsányi a vármegyei pedagógiai szeminá-
riumok eredményességét méltatja. Molnár Fe-
renc az Alsózempléni Ref. Tanítóegyesület köz-
gyűléséről közöl tudósítást. Kneiszl Emil foly-
t a t j a „A számtan és mértan tanításának célja 
ós módja" című értekezését. 

A Nógrád-Honti Kul túra decemberi számának 
,.Karácsonyi gondolatok" című vezércikkét 
Rakvách Rezső írta. Vargyassy Márton nagy 
és rendkívül érdekes tanulmányt közöl az ős-
magyar írásról. Egy külön cikk a kántori sé-
relmek orvoslását sürgeti. 

Az Alföldi Népmíveiés múlt évi 20. számának 
karácsonyi vezércikkét Csemcii Mátyás írta. 
A második közlemény a kézimunkaoktatásnak 
az iskola, segélyező akciójába való bekapcsolá-
sát kívánja. Ratsek Ráfael a kettős mással-
hangzók eltörlése érdekében emel szót. 

A Levente című folyóirat 1930. évi 17—20. száma 
vaskos füzet alakjában, g-azdagon illusztrálva 
jelent meg. Ez a pompás folyóirat Schiller 
Károly szerkesztésében a legtartalmasabb i f jú-
sági lappá fejlődött. A most meg-jelent füzet 
tulajdonképen székely szám. Valamennyi köz-
leménye irodalmi értékű munka. Ha felsorol-
juk a főbb cikkek címeit, úgy olvasóink fogal-
mat alkothatnak a lap tartalmi gazdagságáról. 

Íme: Vályi Nagy Géza: A székely nép. Vitéz Berkó 
István: A székely katona . F. .!.: Egy székely hős a világ-
háborúban. Szilády Zoltán: A népfantáziától a teremtő 
lángészig. Ádám Era: Cserfák a la t t . Székely Árpád: 
A székelyek családi nevelése, iskolaszeretete és tanítói. 
Barabás Endre: A Székelyföld oktatásügye. Péterfy Ta-
más: Serdültek játékai Székelyföldön. Dr. Siklóssy László: 
A régi székelység a testnevelő sportért . Dr. Ebner Sán-
dor: A székely őscserkész. Ernyey József: A székelyföld 
várai. Dr. Lósy-Schmidt Ede: Erdély régi fahídjai. Ba-
rátliosi Balogh Benedek: A székely nép történeti vázlata, 
Dr. Yolland Artúr B.: Ar tú r király és Csaba királyfi. 
Dr. Szendrey Akos: A székelység jogszokásai. Vitéz Gá-
lái it hay Glock Tivadar: Az ősmagyar írás. Seprődi Já-
nos: A székely táncokról. Dr. Török Pál: Székely kul-
túrintézmények. Dr. Bartucz Lajos: A székelyek eredete 
ós fajisága. Albert Istvánné: A székely család belső élete. 
Szendrey Zsigmond: Képek a székely népéletből. Viski Ká-
roly: A székely népművészet. Hnszka József: A székely 
ház, kapu és bútor . 

Megjegyezzük, hogy a leventeügyeket tár-
gyaló közleményeken kívül még igen sok olyan 
cikk van a füzetben, amely a székelyekre vo-
natkozik. Bá t ran a Székelység emlékkönyvének 
nevezhetjük ezt a számot. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A tanító egyéni képességeiről. 
A probléma. 

A jelen tanulmány célja, hogy meghatározza 
azokat a tényezőket, amelyektől a tanítói mun-
kának eredményessége függ, vagy más szóval, 
hogy megjelölje azokat a képességeket, ame-
lyek a tanítói pálya sikerét biztosítják. 

Általánosságban úgy mondhatni, hogy a leg-
több pályán a boldogulás az egyénnek amaz 
alkalmatosságán múlik, amellyel a vele szem-
ben támasztott testi, értelmi, társadalmi, er-
kölcsi és hivatásbeli követelményeknek meg 
tud felelni. Az oktatószemélyzetnél kiváló fon-
tosságuk van a hivatásbeli követelményeknek. 
A tanítóképző-intézetek pedig csak abban az 
esetben felelnek meg rendeltetésüknek, ha a 
maguk részéről szintén alkalmazkodnak a jö-
vendő tanítók szükségleteihez és ekként előse-
gítik azoknak boldogulását. 

Tanulmányok. 
Abból a célból, hogy a tanítói munkásság 

sikerének tényezőit megállapíthassuk, átvet-
tünk néhány idevágó tanulmányt s elmondjuk 
azoknak kivonatát. 

Reudifjer és Strayer a jó tanítónak következő 
kritériumait szabják meg: 

1. Hosszú tapaszta la t . 
2. Ál ta lános tanítói érdemesültség. 
3. Jó egészség. 
4. Személyes föllépés. 
5. Eredetiség, kezdeményezőképesség. 
6. Erélyesség. 
7. Fegyelmezőképesség. 
8. Jó módszer, rátermettség. 
9. ösztönzőképesség. 

10. Foly tonos önképzés, tanul tság. 
11. összhang taní tó és növendék közt. 
12. Iskolánkívüli tásadalmi tényezők. 

Copper kollégiumi tanár (Marquette, Michi-
gan) előzetes megbeszélés u tán kísérletet tett 
49 tanítójelölttel, hogy emezek mely tulajdon-
ságokat t a r t anak legfontosabbaknak az esz-
ményi tanítónál. Az eredmény a következő: 

0 
B£ c 

T u l a j d o n s á g 

•r0 
3 

-T3 
J 
'O 

0Í w 
1. Személyiség 33 
2. Érdekkeltés növendékben . . 15 
3. Ura lom a tananyagon . . . 14 
4. Szeretet a gyermek i rán t . . 14 
0. Életrevalóság . 14 
6. 1 3 

7. Személyes föllépés . . . . . 11 
8. Pá r t a t l anság 11 
9. 10 

10. Fegvelmezés 10 

Buellcsfield negatívumot ad, amennyiben az 
eredménytelenség okait sorolva elő. indirekt 
módon határozza meg a szükséges kellékeket: 
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Esetek száma 
•o 

t 
Az eredménytelenség oka: -™o ~ 

a g o i 
E S u 

Gyöngeség a fegyelmezésben 114 54 168 
Kellő ítőlőképesség hiánya 54 86 140 
Elégtelen tanul tság . 42 40 82 
Rossz módszer 41 79 120 
Hiányos mindennapi előkészülés . . . . 24 51 75 
Hanyagság, szorgalom hiánya 19 29 48 
Túlságos idegesség 17 45 62 
Társas hajlamok hiánya 15 27 42 
Hivatással össze nem férő magatar tás . 14 28 42 
Kevéssé vonzó megjelenés 12 29 41 
Betegesség 12 13 25 
Műveltségnek, lelki nemességnek hiánya . 11 28 39 
Közömbösség 10 26 36 
Túlsók egyéb elfoglaltság, érdek . . . . 10 23 33 
Erkölcstelenség' 10 1 11 
Könnyelműség 9 17 26 
Méltánytalanság 9 16 25 
önuralom hiánya 7 23 30 
Ravaszság, kicsinyesség 7 19 26 
Rendetlen ruházkodás 7 14 21 
Késedelmesség 5 17 22 
Éretlenség 3 13 16 
A közönség elítélte vallási nézetek han-

gozta tása 2 3 5 

Ugyancsak negatívummal szolgál Moses kis-
asszony is: 

Előfordulásnak 
3 

Az eredménytelenség oka: § A M v 
n1 wi'—1 

száma 

1. A taní tás elégtelensége 43 20'98 
2. A személyiség gyöngesége 35 17-08 
3. Érdeklődés hiánya a taní tói munka iránt 30 14-55 
4. Gyöngeség a fegyelmezésben . . . . 26 12*70 
5. Rokonszenv-ébresztés hiánya . . . . 20 9-76 
6. Alkalmatlanság az együttműködésre . . 14 6'84 
7. Hivatással össze nem férő maga t a r t á s . 12 5-87 
8. A tananyag hiányos ismerete . . . . 12 5'87 
9. Méltánytalanság " 7 3 '43 

10. Erkölcstelenség 4 1-95 
11. Betegség 2 0"97 

Buellesfield megállapítása szerint a fegyel-
mezés gyöngesége a sikertelenség főoka, Reudi-
ger és Strayer pedig ar ra a következtetésre 
jut , hogy szoros kapcsolat van a tanításbeli 
ügyesség s a fegyelmezőképesség között, míg 
Moses kisasszony a fegyelemnek a negyedik 
rangszámot ju t ta t ja . A tanfelügyelők s az is-
kolai helyi hatóságok viszont azon a vélemé-
nyen vannak, hogy a fegyelmezésnek s a sze-
mélyiségnek gyöngesége egyazon forrásból fa-
kad. 

Frasier és Armentrout a személyiséget, a 
folytonos önképzést s a hivatásbeli készültsé-
get sorolja az eredményes tanítói munkásság 
legelső tényezői közé. 

Az Egyesült Államokban nagy szerepük van 
az elhelyezőirodáknak, amelyek folytonos érint-
kezésben állnak a tanítósággal s az iskolai 
hatóságokkal. Egyik ilyen magánvállalatnak 
vezetője a következőkép nyilatkozott: , A taní-
tók elhelyezkedésénél kivált két tényezőnek 
van döntő fontossága: az egyik a készültség, 
amire nézve tájékoztatást nyú j t a képesítő ok-

levél; a másik, nehezebben meghatározható 
szempont a tanító személyisége. E két ténye-
zőnek gondos mérlegelése mind a tanítóra, 
mind az iskolára nézve elsőrendű érdek, azon-
ban nézetem szerint a tanítói munka eredmé-
nyességét mégis a személyiségben rejlő humá-
nus elem dönti el véglegesen." 

Másik ilyen elhelyezőiroda kész listával szol-
gált a sikerre vezető tanítói tulajdonságokról: 

1. Tanultság. 
2. Tapasz ta la t . 
3. Tanításbeli ügyesség, készség. 
4. Fegyelmezőképesség. 
5. Szervezőképesség. , 
6. Személyes föllépés. 
7. Modor, szokások. 
8. Általános műveltség. 
9. Jellemerő. 

10. Népszerűség, a szülők és növendékek 
jóakaratának kivívása. 

Pyle az intelligenciáról s a tanítási eredmé-
nyességről ír t értekezésében a r ra a következ-
tetésre ju t , hogy míg a tesztek meglehetős biz-
tossággal mutatnak rá, mennyit várhatunk a 
tanítóképzőintézeti növendékektől az elméleti 
készültség tekintetében, későbbi gyakorlat i te-
vékenységük eredményessége felől semminő 
tájékoztatást nem tudnak nyújtani . Er re ve-
zethető vissza az a tény is, hogy a gyakorlati 
tanítás osztályozása is egészen más a tanító-
képzőben és más az iskolai hatóságoknál. „Azt 
a véleményt kockáztatom, hogy napjaink leg-
égetőbb hiánya olyan objektív módszer, amely-
nek segítségével pontosan meg lehetne mérni 
a tanítás minőségét. Ilyen módszemek birto-
kában nem kéne a sötétben tapogatóznunk, 
mint manapság. A taní tás sikerének százféle 
tényezője van, az értelmesség pedig csak egy 
e száz közül." 

Coffman igen alapos vizsgálat u tán csupa 
nemleges megállapításhoz ér el: az eredményes 
tanításnak nagyon sok faktora van, de ezek 
elősorolása lehetetlen, mert még csak a r r a 
nézve sincs egyesség, hogy minő alapon osz-
tályozzuk a tanítókat, hisz' a felügyelő ható-
ságok sem exakt módszer, hanem tisztán véle-
kedés nyomán mondanak bírálatot. 

A gyakorló tanítók erényeiről és hibáiról 
szóló tanulmányában Mcrsereau annak a néze-
tének ad kifejezést, hogy a tanító személyisé-
gének van a legnagyobb jelentősége s ha vala-
mikor lesz exakt módszer a jelöltek kiváloga-
tására, ennél a személyiség vonásai fogják a 
főszerepet játszani; a hibák pedig javarészt a 
hiányos tárgyismeretnek s rossz módszereknek 
tulajdonítandók, így tehát magánál a tanító-
képzésnél leginkább ezt a két szárnyat kell 
megerősíteni. 

Következtetések. 
A neveléstudomány legfogasabb problémája 

a tanítási eredmény szabatos mérése. Számos 
tanulmány foglalkozott már ezzel a kérdéssel, 
de az eredményes taní tás lényeges föltételeire, 
a jelöltek rátermettségére s a működő tanítók 
osztályozására nézve mindeddig nem sikerült 
egységes mértéket megállapítani. A sokféle 
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számítás, táblázat egyelőre még nem megbíz-
ható. 

A már megjelent számos tanulmányban fog-
laltakat összegezve, e sorok írója mindössze 
a r ra szorítkozik, hogy a tanítójelölteknek s a 
szolgálatban álló tanítóságnak fig-yelmét a kö-
vetkező tényezőkre hívja fel: 1. a személyiség 
ereje; 2. tökéletes uralom a tanítás anyaga 
felett; 3. a. taní tás módszereinek, elveinek és 
technikájának alapos ismerete; 4. fegyelmezés; 
5. érdeklődés a tanítói hivatás, munkásság 
iránt ; 6. emberszeretet, humanitás. 

Egyébként pedig ez a probléma még további 
tárgyalást, vizsgálatot igényel. 

T. J. Forr, 
a tennessee-i Polytechnic 

Insti tute tanára. 
Education (Boston), 
1930 novemberi szám. 

c) Francia tanügyi lapokból. 

A pszichotechnikai vizsgálómódszerekről 
A pszichotechnika a pályaválasztás irányítá-

sára szolgál. Vizsgálati módszereiről elmél-
kedve, az embernek önkénytelenül is eszébe 
ötlik Anatole France humoros, de alapjában 
nagyon találó megjegyzése: „Isten mentsen 
ugyan, de ha már nékem kellene valaki matu-
ránst megvizsgálnom, órahosszat barátságosan 
elbeszélgetnék véle és ennek alapján sokkalta 
nagyobb biztonsággal mondhatnék felőle ítéle-
tet, mintha aprólékosan kikérdezném az egyes 
tantárgyakból." 

A pszichotechnikai műteremben ennyivel 
ugyan nem érhetjük be, de például a bieli 
(Svájc, berni kanton) laboratóriumban, amely 
az ipari pápaválasztást szolgálja s iparűzők 
áldozatkészségéből áll is fenn, kiváló szakér-
tők olyan vizsgálóeljárásokat alkalmaznak, 
amelyeknek segítségével a leghamarabb és 
nagy biztonsággal lehet ítéletet alkotni és 
ekként az ipar érdekeit előmozdítani. 

Elsőbben is barátságos beszélgetésbe elegyed-
nek a jelölttel, majd oly gyakorlatokat végez-
tetnek vele, amelyeknek révén ellenőrizhetik 
érző- és mozgatóidegeinek működését: látásá-
nak élességét, szemmértékét, szín- és fényérzé-
két, alkalmazkodását a sötétséghez, hallását, 
tapintóérzékét a kiterjedés s az érdesség irá-
nyában, képességét a mozgások megfigyelésére, 
sa já t mozdulatainak élénkségét, végül az ön-
kénytelen reakcióit. Leleményes készülékek a 
legnagyobb pontosságot teszik lehetővé a kü-
lönféle funkciók megítélésében. 

Ezután az értelmesség vizsgálatára kerül a 
sor: közvetlen emlékezés logikailag egybefüggő 
és kapcsolatban nem álló dolgokra, megértő-, 
felfogókészség. Ezenközben a vizsgálók Ana-
tole France módszere nyomán is fürkészik az 
intelligenciát: az érzőidegek működésének vizs-
gálata során megfigyelik az illetőnek általános 
magatartását, munkamódját, taglejtéseit, ön-
kénytelen mozdulatait, feljegyzik válaszait és 
kérdéseit, nyomozzák intim gondolatait és 

mindezek alapján többirányú becslést végez-
nek, kivált a spontaneitás (elhatározóképesség), 
figyelem, a felfogás élénksége, mozgékonyság, 
sokoldalúság, pontosság, éleselméjűség tekinte-
tében, ezenkívül kiterjeszkednek a fogékony-
ságra is konkrét, elvont és képzelt dolgokkal 
szemben. Végül ugyanígy határozzák meg a 
jellemvonásokat is: a vérmérsékletet, akaratot, 
önbizalom fokát, figyelmességet, hajlamot a 
munkára és szabatosság ra, ci lelkiismeretessé-
get, a megjelenést s egyéni sajátosságokat. 

Az egész vizsgálat eredményét részletes 
jegyzőkönyvbe foglalják és ezt a pszichotech-
nikai bizonyítványt e l jut tat ják a hatósághoz s 
a munkaadókhoz, akik részére az hasznos fel-
világosítást nyúj t az alkalmazottaknak vagy 
niunkakeresőknek mindennemű képességeiről. 

Ennek a szövevényes módszernek alkalma-
zására csak a legkiválóbb lélekbúvárok képe-
seik. I t t érvényesül a leginkább szembetűnő 
módon az az elv, hogy az ember százszorta fon-
tosabb, mint az eljárás: a pszichotechnikai mű-
teremben tulajdonkép nem is a jelölt, hanem 
a pszichológus vizsgázik. 

S e mozgalom vezetői nem elégszenek meg 
a puszta pályairányítással: nagy szakismere-
teikre, a rendelkezésükre álló technikai appa-
rátusra támaszkodva, azt az érdemes célt- is 
maguk elé tűzték, hogy megreformálják az 
egész inasképzést, a szakismeretek továbbadá-
sának módját. Manapság a kezdő egyebet sem 
tesz, mint hogy elemenkint, lépésről-lépésre, 
fcgásról-fogásra átveszi, utánozza a kiképzett-
nek eljái'ását, ami vég-eredményben rideg uni-
formizmusra, a kezdeményezés teljes elnyomá-
sára vezet és megakasztja a fejlődést. A ki-
képzésnek ezen elavult módja helyébe a 
pszichotechnikusok a racionális eljárást akar-
ják léptetni: a rendszeres bevezetést a munka 
elemeibe. S e kísérlet számos munkaterületen 
máris jelentékeny eredményekkel járt és a ta-
nulás idejének lényeg-es megrövidítésére, jobb 
munkamódszerek elsajátítására, értékesebb ter-
melésre vezetett. Az egyik nagy svájci válla-
lat évenkint 45.000 f rankra becsüli azoknak a 
megtakarításoknak és teljesítményeknek érté-
két, amelyeket a pszichotechnikai beavatkozás 
javára írhatni. 

Más kérdés azonban, amivel eddig alig fog-
lalkoztak s ami iránt kételyek támadnak, hogy 
a pszichotechnikai laboratóriumoktól általá-
ban s a bieli intézettől különösen miféle köz-
vetlen haszon háramolhatik az iskolára. Tech-
nikai eljárásokkal ugyan el lehet érni bizo-
nyos approximációt, valamelyes megközelítést, 
de az iskolai vizsgálatoknak mégis csak sok-
kal megbízhatóbb alapja a jó pedagógusnak 
szem mértéke és mélységes emberismerete. A 
mechanikus vizsgálómódszereknél mégis csak 
többre vezet a növendék megfigyelése az egyes 
leckék — rajzolás, anyanyelv, természettudo-
mányok — közben, kivált a cselekvő iskolában, 
amely a gyermeknek mindenik képességét mű-
ködésben tar t ja . Charles Junod. 

Pour l'Ére nouvelle, 
1930 novemberi szám. 
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d) Német lapokból. 

A mozgófénykép az iskolai 
és népnevelés szolgálatában. *» 

A mozgófénykép — a rádióhoz, sporthoz és 
sajtóhoz hasonlóan —• a modern nevelési nagy-
hatalmai közé tartozik. Az öntudatos i f júsági 
nevelés otthon és az iskolában, az if júságápo-
lás és a kellő megfontolással végzett népneve-
lés e nagyhatalmakkal összefüggésben nagy fel-
adatokra hivatottak. E tényezők nagy és szug-
gesztív befolyásai, jellegzetes hatásai ma már 
az i f júság i és népéletben minden körülmények 
között érvényesülnek, ki kell tehát használni 
azokat, de úgy, hogy a helyes nevelés ú t j á t 
veszélyeztető gátlásokat és akadályokat felis-
mer jük és azoknak elejét vegyük. Hogy e ha-
talmak oly nagy befolyásra tettek szert, arra 
vall, hogy ma már a modern emberiség élet-
szükségleteihez tartoznak és a lélekben vissz-
hangot keltenek. Csak az a csodálatos, hogy a 
tanügyi világ, az egyén és a szociálpedagógia 
aránylag csak vonakodva és későn illesztette 
be e hatalmakat nevelési és oktatási rendjébe. 

A testnevelés természetesen a leggyorsabban 
érvényesült a nevelésügy terén, talán arányta-
lan és nem is egészen kívánatos mértékben, a 
helyes pedagógiai mérlegelés mellőzésével. 

A rádiót, a felszerelését és berendezését elő-
segítő kedvező anyagi lehetőségek teszik az 
otthon és iskola együttnevelő tényezőjévé. Saj-
nos, ez általános elterjedésnek vannak kedve-
zőtlen oldalai is s azoknak ki i r tására töre-
kedni kell. 

A sajtót, mint nevelő faktort, Németország-
ban már sok helyen beillesztették az iskola 
munkájába. 

A modern nevelés negyedik nagyhatalma, az 
oktató és népművelő mozgófénykép, már rég 
megtalálta iitját az i f júsághoz és a szélesebb 
néprétegekhez, bár á ráná l és komplikáltabb 
technikájánál fogva nehezebb volt az iskolák és 
népművelési helyek számára való beszerzése. 
De illetékes helyen már évek előtt belátták, 
hogy a mozgófényképnek mily rendkívüli ha-
talma van a lelkek fölött! Ám felismerték ve-
szélyeit is és a filmmel való visszaélésnek lehe-
tőségeit is. Megtalálták azonban a segítés ú t j á t 
is, hogyan lehet az iskolai oktatásban és a nép-
művelésben az if júságápolásra, egészségügyi 
célokra, felvilágosító munkára, szemléltető sta-
tisztikák, gazdasági ismeretek közlésére, az 
otthonkultúra, irodalom és művészet terjeszté-
sére felhasználni. Ezek alapján állítván fel a 
követelményeket, létesítettek szervezeteket és 
berendezkedéseket és fáradhatat lan munkát 
fejtettek ki, hogy megjelöljék azokat az irány-
vonalakat. melyek szejint a helyes módszer ki-
alakítható és a megfelelő szervezet kiépíthető. 

Berlinben a nevelés- és oktatásügyi központ 
vezetője, a Budapesten is ismert Lampe pro-
fesszor vállalta a vezérlő munkát, önfeláldozó 
tevékenységet fejtett ki az oktató- és kultúr-
fi lm érdekében. Ö vezette be a német filmhete-
ket, melyek az oktatófilm lényegét, jelentőségét 
világították meg és kezelésére, veszélytelen 

használatára vonatkozólag adtak értékes útba-
igazításokat. Így lett az oktatófilm a német 
oktatás- ós nevelésügy, valamint a népművelés 
egyik legfőbb segédeszköze. Ma Berlinben, 
Bécsben, Münchenben, Hamburgban, Borosz-
lóban, Dortmundban, Kölnben, Drezdában film-
centrumok foglalkoznak azzal, hogy a filmet — 
jelentősége arányában beleillesszék a nevelési 
és népművelési munkába. Létesültek egyéb ál-
lami, városi és vidéki oktatófilmközpontok is. 
A tanítóság ma már a német iskolai oktatás-
ban, az i f júságápolás és népművelés területén 
teljesen nélkülözhetetlennek ta r t j a a kul túr-
filmet. A fényképező tanító és fényképező ta-
nuló ma gyakori jelenség és vannak oly helyek 
Németországban, ahol el sem lehet képzelni 
tanítót fényképezőgép nélkül, ami mindenesetre 
út az oktatófilm még behatóbb érvényesülése 
felé. 

A tizedik drezdai jubileumi filmhét követel-
ményként állította fel, hogy minden tanító 
technikailag és művészetileg képzett fényképész 
legyen, minden iskolának legyen fényképező-
és vetítőkészüléke sötétkamrával, tanulói gya-
korlatok számára. A tanulóknak ál l janak az 
osztályban filmtechnikai felszerelések rendelke-
zésre és a filmkészítés és vetítés művészete kö-
telező tantárgya legyen a tanítóképzésnek. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 

e) Olasz lapokból. 

A gyermek első számtapasztalatai. 
Ezzel a kéx-déssel az iskolai oktatásra való 

előkészítés megvilágításaképen foglalkozik Ida 
Zambaldi, firenzei elemi iskolai igazgatónő. 

Abból indul ki, hogy e két szó: „oly sok" és 
„kevés" alkalmas arra, hogy a két- vagy 
háromesztendős gyermek értelméhez képest a 
nagyság és mennyiség fogalmait kezdetlegesen 
érthetővé tegye, különösen akkor, ha e szava-
kat taglejtés kíséri. Mindarra, ami a gyermeki 
kezecskében nem fér el, amit az ilyen szem egy 
pillantásban átfogni nem tud, ráillik a jelző: 
oly sok, oly nagy (tanto). Ebben a korban 
mennyiség és mennyiségi különbség még isme-
retlenek. A szám rideg fogalmi szabatossága az 
állandóan hullámzó képzelőtehetséggel szöges 
ellentétben áll. Ezt különben igen sok felnőtt 
példája is muta t ja . Annál érthetőbb a legtöbb, 
a fejlődés ú t j án még csak elinduló értelemnek 
makrancosan ellenszegülő és tusakodó viselke-
dése a szám rideg valóságával szemben. A két-
háromesztendős átlagemberke számára a három 
egyúttal öt és tíz is, sőt a húsz sem kevesebb, 
mint a negyven; az ezer fogalma pedig egye-
nest egybevág nála a végtelenével. A szám is-
merete jóvel nehezebb, mint a tárgyé; a tá rgy 
fogalma együtt j á r a megnevezéssel; de nehe-
zebb dolognak tapasztaljuk, mint a tárgyak és 
cselekedetek t idajdonságalnak a felismerését. 
E tény oka valószínűleg abban rejlik, hogy a 
szám felismerése nagyban függ az elvonatkoz-
tató képességtől. De ereje gyakran korlátolt, 
mert az érzékelhető tulajdonságok a gyermek 
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figyelőképességét önkéntelenül szinte egészen 
lefoglalják. Ezenkívül azonban a számfogalom 
a gyermeki értelem azon működését is igénybe 
veszi, hogy a dolgokat egymástól külön tud ja 
csoportosítani, de ugyanakkor mégis xígy te-
kintse, mint összetartozó egészet. Ne feledjük 
végül azt sem, hogy a számfogalom a gyerme-
ket már csak azért is nehéz feladat elé állítja, 
mert ez nem érzi szükségesnek azt, hogy szá-
moljon. 

Mindennek ellenére a szám iránt való érdek-
lődést fel lehet kelteni már az emberi élet kü-
szöbén, még pedig élénk formában. A gyermek 
a legtöbbször maga fedezi fel a kettőt, sőt nem-
sokára 1*3/ cl hármat . A szerző kisdedóvókban 
szerzett tapasztalatai alapján azt állí t ja, hogy 
a négyéves f iúk és leányok zöme, szinte csa-
ládi származásra való különbség nélkül, a hár-
mat úgy fogja fel, hogy az egy meg egy meg 
egy; ez azt muta t ja , hogy a gyermeki értelem 
három-négyesztendős korban fogékonyabb az 
egymásutániság, mint a csoportosság fogalma 
iránt . A négyévesek között ugyan nagy szám-
ban akadunk olyanokra, akik ötig- pontosan 
számolnak, de már ri tkák azok, akik hirtelen 
tudnak felismerni és egymástól elkülöníteni 
négy és öt tárgyból álló csoportokat, A gyer-
mek magukat a csoportokat u j jával aka r j a le-
számolni, de több, különböző számú egyes 
tárgyakból összetevődő csoportot szétválasz-
tani nem képes, mert megzavarodik. Felnőttek 
számra irányuló faggatásai elől a három és fél 
vagy négyesztendős emberke rendszerint kitér. 
Ezt a megfigyelést az sem gyöngíti, hogy sok, 
később az iskolában eszesnek bizonyuló gyer-
mek, már négy esztendővel is, gyorsan számol 
tízig, sőt húszig. Ez a gyorsaság onnan ered, 
hogy mást, mint ismert hangalakzatok felsoro-
lását nem jelenti. A gyermek a szám nevét 
előbb ismeri, semmint kénytelen volna fogai-
inát használni. Igen sok szülő éppen ezt nem 
tudja. Ezért a gyermek észbeli fejlettségét túl-
becsüli; amikor újabb ismeretek közvetítésébe 
fogva kénytelen csalódni, türelmetlenné válik 
és kezd olyan ismereteket is megkívánni, ame-
lyek megértésére semmi alapot sem nyújtott . 
Ez persze nem döntheti meg azt, hogy valóban 
létezik egy, mondhatni, iskolát megelőző gyer-
meki ismerettár, amelyet a harmadik és hato-
dik életév között kötelezőnek tartunk. Sok csa-
lád igen kevéssé tárgyilagos, amikor szinte 
hivalkodva beszél gyermekeinek erről az isme-
retanyagáról; ha tudná, mit tud a gyermek 
csak félig abból, amit tudnia kellene, ámbár 
számos nem neki való fogalmat, persze fonákul, 
ismer, nagy lenne csalódása. A szerző sajá t ta-
pasztalataként ad ja elő, hogy a legtöbb gyer-
meknél ebben a korban az öt és az ötödik egy-
mással éppúgy nincsenek összefüggésben, mint 
az öt meg a négy és az öt meg a hat. I t t jegyzi 
még meg, hogy a kockák és kövecskék a gyer-
mek számol tatására, hathatósabb segédeszkö-
zök, mint a pálcikák; míg ez utóbbiak hosszú-
kás alakjukkal a szemet szinte sértik, addig az 
előbbiek alkalmasak arra, hogy a gyermek be-
lőlük csinos, ötletes, néha szeszélyes csoporto-

kat állítson össze, amelyeken azután szemét 
megpihentetheti. 

Az emberi természetben rejlik az a törekvés 
is, hogy jelzéseket és csoportosításokat eszel-
jen ki, jóllehet első tekintetre nehezebbeknek 
látszanak, mint a számok egyszerű használata. 
De míg a szám pusztán magát a gondolkodást 
veszi igénybe, addig a szabott és részarányos 
csoportosítások a konkrétumhoz tapadó érzék-
szervet is foglalkoztatják és sok esetben világos 
szemléltetést nyúj tanak, hogy ne is említsünk 
egyebet, mint a kisebb számok kétszereseinek 
a képzését. 

Ezután a cikk A. Descoeudres munkájá ra 
(Le développement de l 'enfant de deux á sept 
ans, Neuchátel) tér ki és fe lhívja figyelmünket 
arra, hogy ez a szerző is hangsúlyozza a szám-
tan absztrakt természetét. E g y ilyén elvont 
tárgyban a szemnek rendkívüli szerepe van, 
legalább eleinte; ha sikerül golyókat vagy koc-
kákat egymástól könnyen megkülönböztethető 
csoportokban számlálásra alkalmas módon el-
helyeznünk, fokozni fogjuk a számolás gyorsa-
ságát, mert így r á tudjuk vezetni a gyermeki 
elmét a csoportok szerint való számolásra és 
kiküszöböljük azt az egyhangúságot, amely ak-
kor áll elő, ha folytonosan egységet egységhez 
adva összegezünk. Semmi ennél jobban nem 
ajánlható. Hiszen mi felnőttek is, ha külön-
böző, nagyobb területen szétszórt tárgyakat 
akarunk gyorsan megszámolni, kénytelenek va-
gyunk valamilyen rendet keresni a rendetlen-
ségben; ezt pedig úgy ér jük el, ha az egészen 
belül kisebb csoportokat állapítunk meg, mert 
különben lassan, egyenkint kellene számolnunk. 
Részekre bontani a nagy egészet, természetes 
törekvés. Az ötöt golyócskákkal így ábrázolhat-
unk- ®® 
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A segédeszköz hivatásának betöltésén a szem-
mel osztozkodnak az uj jak is első számtani 
gyakorlatokban. De eme fokozat tárgyalása az 
olvasót már az elemi iskola első osztályába 
vezeti. Nem tagadható, hogy az u j jak haszná-
lata megszokás, vagy inkább bizonyos fokig 
természetből fakadó dolog a legtöbb gyermek-
nél; leginkább az összeadás és kivonás műve-
letei közben történik. Az ú j tanítási módszerek 
használatára nevelt kezdő tanító vagy tanítónő 
eleinte minduntalan tiltakozik a kéz használata 
ellen, de később, mintha belefáradna a folyto-
nos tilalmazásba, elnézi, bár nem helyesli. 
Szerzőnk felfogása szerint i t t megalkuvásról 
van szó; pedig erre nincs is szükség. Ami ter-
mészetesen adódik, azt kiszorítani nem szabad, 
sőt a gyakorlat azt mutat ja , hogy nem is lehet. 
Némely esetben a számról lehetne mondani: az 
u j j am hegyén van, ugyanolyan helyesen, aho-
gyan a. szóról szokás mondani: a nyelvem 
hegyén van. 

A gyermekben a szám élő valósággá válhatik 
a megelevenítő képzelőerőnél fogva. Az ő eszé-
ben a betű meg a számjegy úgyszólván egyé-
niségre tesz szert. A tanítónak ezt a jelenséget 
ki kell használnia, mint olyasmit, ami minden 
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kor tapasztalata szerint helyes és célravezető. 
Á gyermeki képzelet csapongó játékát a felnőtt-
nek módjában van, sőt kötelessége is irányí-
tani és szabályozni, de eljárásában óvatosnak 
kell lennie. Ha a számtan tanításában a lele-
ményesség túlteng és a számmal nem áll lé-
nyegi kapcsolatban, el fogja homályosítani 
magát a számot; ha túltetszetős, a gyermeket 
ábrándvilágba visszi át ; ha értelmetlen, un-
t a t j a és ingerlékennyé teszi. Miért? A gyermeki 
képzelőerő csak elemi és töredékes. A képze-
lemre való hivatkozásokban történő túlzások 
ellen az olasz nevelők közt nagy sikerrel emelte 
fel szavát Montessori Mária, aki Ferrett ivel 
szemben hansúlyozta, hogy az e f fa j ta célzások-
nak mindig rövideknek, egyszerűeknek és 
lényegbe vágóaknak kell lenniök. 

I í ivis ta Pedagogica 
1930 okt.—nov.-i számából. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A magyar népművelés körvonalai. 
Fekete József közp. szo lgá la t ra beosztott ál lami taní tó-

képző-intézeti tanár műve. Budapest 1930. 8, 176 lap. 

A szerző, aki a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium népművelési osztályának szakelő-
adója s lapunknak is munkatársa, ebben a 
könyvben a folyóiratokban 1917-től m á r meg-
jelent népművelési t á r g y ú írásait gyűjtöt te 
egybe. Cikkek, ismertetések s különféle kon-
gresszusokon, közgyűléseken a népművelés tár-
gyában előterjesztett javaslatok s ezek indoko-
lása teszik részben a könyv tartalmát. A könyv 
nagyobb részét önálló cikkek töltik ki (kb. 20 
cikk 140 lapon). 

Az avatot t szem a különféle folyóiratokban 
s elég nagy időközökben megjelent írások 
gyűjteményében is felfedezheti a vezérlő gon-
dolatok közül kijegecesedő körvonalakat, me-
lyek az egyes darabokat, egységbe foglalják s 
az ilyen szem azt is lá that ja , hogy a népműve-
lés problémakörének jóformán minden főkér-
dése szóba kerül a könyvben, amelyben elvi 
szempontokon és tájékoztatásokon kívül gya-
korlati útmutatásokat is bőven találhatnak a 
magyar népművelők. A népművelés gyakor-
lati munkásai i lyenfajta tájékoztató könyvnek 
már nagyon nagy szükségét érzik, ezért a 
szerző e kötet közreadásával szükségletet elé-
gít ki. 

De a nagyon szegényes magyar népművelési 
irodalom is értékes művel gyarapodott e könyv-
ben. A világháború óta a magyar népművelés 
nagyot fejlődött, célkitűzéseiben, tar talmában, 
módszereiben és eszközeiben, szinte egészen 
megváltozott, problémaköré gazdagabbá, telje-
sebbé lett s mindezeknek a változásoknak a mi 
irodalmunkban alig van nyoma. Ez a könyv 
éppen a rövid idő alat t nagy arányban kifej-
lődött magyar népművelés főkérdéseiben kíván 
tájékoztatónk, útra igazítónk s prakt ikus ta-
nácsadónk lenni. 

Sa já tos értékűvé teszi ezt a könyvet szakiro-
dalmunk enernű termékei mellett még az, hogy 
legbővebben a népművelésnek eddig jóformán 
teljesen elhanyagolt kérdéseivel foglalkozik; 
nevezetesen a népművelés pedagógiai, didakti-
kai és metodikai főbb kérdéseivel. A népmű-
velők eddig ezen a téren teljesen tájékozatla-
nul állottak s teljesen saját belátásukra voltak 
hagyatva, amiből sok jószándékú, de legtöbb-
ször végeredményben mégis káros dilettantiz-
mus s ötletszerűség származott. E könyvből 
olyan alapelveket és szempontokat nyerhetnek 
a népművelők, amelyek a népművelés kérdései-
ben megbízható eligazítóik lesznek. 

A mű tartalma röviden a következőkben fog-
lalható össze: 

A népművelés korunk egyik legfontosabb vi-
lágproblémája, amelyet a világszerte diadal-
maskodó demokratikus mozgalmak s a gép-
technika szédítő fejlődése s terjedése érlelnek 
ós tesznek korszerű nemzeti szükségletté min-
den nép számára. A magyar népművelés —• az 
egyes emberre liató művelő célkitűzésen kívül 
— szociális pedagógiai célkitűzést is követ, 
amennyiben a nemzetnevelés a vezérlő gondo-
lata és Széchenyi, a nemzetnevelés atyja, az 
ihlető szelleme. Nagyobb cikkekben foglalko-
zik a szerző a népművelés lehetőségével — a 
népművelés egyik alapvető kérdése — s a nép-
művelés veszélyeivel. Jóformán minden cikk-
ben megcsendül a szerzőnek az az alapgondo-
lata, hogy a népművelésben őrizkedjünk az 
iskolai sallangoktól és az iskolaszerűségektől; 
ezt a gondolatot külön cikk is fejtegeti. A nép-
művelés főbb formáit, eszközeit (élőszó, betű, 
kép, zene, kirándulások, ünnepek stb.), több 
cikk is tárgyalja . Ezek közül az egyik egy kis 
népművelési retorikát foglal magában — prak-
tikus tanácsokkal. Az ismeretterjesztés a nép-
művelésben című cikk meg egy népművelési 
didaktika vázlatát adja, szintén gyakorlat i uta-
lásokkal. A magyar irodalmi művek ismerteté-
sének módját — sok ú j és eredeti szemponttal 
— gyakorlati alapon szintén egy nagyobb cikk 
tá rgyal ja . Figyelemreméltó az a fejezet is, 
amely a trianoni békeszerződésnek a népmű-
velés körében való ismertetéséről szól. Terje-
delmes cikk foglalkozik a népkönyvtárak elhe-
lyezésének, használatának s a népművelési elő-
adásokkal való kapcsolatbahozatalának kérdé-
seivel s a. könyvtáros föladatkörével. A nem-
zeti táncokról is szól a könyv — népművelési 
vonatkozásban. A falusi népmüvelés kérdéseit 
is több cikk tá rgyal ja . A népfőiskolai gondo-
latról és a finn népfőiskoláról is találunk is-
mertetéseket a kötetben. 

A szerző írásainak nyelve világos, könnyed, 
lendületes. Az érdekelteknek jó lélekkel ajánl-
ható könyv a szerző saját kiadásában jelent 
meg s egyelőre nála rendelhető meg (Buda-
pest, II, Hattyú-u. 7. IV. e. IIa): Á ra 4 P 50 fil-
lér, tanítóknak, tanároknak 3 P 50 fillér. A 
könyv könyvkereskedelmi forgalomba is kerül, 
bolti á ra azonban akkor drágább lesz. 
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Értesítők az 1929/30. tanévről. 
A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény 

iskolanővérek vezetése alatt álló kiskunfélegy-
házi Constantinum róm. kath. leánynevelő-
intézet értesítőjében Bali Mária lldefonsa igaz-
gatónőnek „Nevelői célok a népiskolai történe-
lem tanításában" című megkapó és értékes érte-
kezését találjuk. Értekezésében rámutat a szerző 
arra, hogy a Duna-Tisza közén élő magyar 
népben, habár megvannak az értékes fa j i tu-
lajdonságok, nemzeti érzése mégis fejletlen. 
Ennek okait is keresi s a többek között 
ezeket mondja: ,A harmadik és talán főok jó 
magunk vagyunk, akik nem tudtuk a tanítás 
mechanizmusát lélekkel megtölteni s nem tud-
tuk a saját leikünkön keresztül a nemzet tör-
ténetét közelhozni a gyermek lelkéhez." Majd 
a saját élményeiből és a tanítónőképző-intézet 
gyakorlóiskolájában szerzett tapasztalataiból 
rámutat arra, miként lehet már a legzsengébb 
korban a történelmi érzéket s ezzel kapcsolat-
ban a nemzeti érzést ébresztgetni, ápolgatni. 
Szépen felépítve s meggyőző erővel szól 
a népiskolai történelemtanítás helyes módjára, 
melynek fundamentumát már az I. osztályban, 
a családdal kapcsolatos beszélgetések kereté-
ben kell megkezdenünk s a II—IV. osztályban 
a község és környék múltjáról szóló beszélge-
tésekkel építgetnünk tovább a nemzet törté-
nelméig. A beszéd- és értelemgyakorlatok tör-
ténelmi vonatkozású anyagánál is. meg a tu-
lajdonképeni történelem tanítása közben is fő-
leg annak a tá jnak múltjából kíván a gyer-
mek elé történelmi képeket varázsolni, mely-
ben az él. Erről a többek között így ír: 

„A Kiskunság is történelmi táj . A Buda— 
Szeged-útvonal őskori út, mely bizonyosan 
Árpádot és honfoglaló népét is hordozta. Miért 
nem vonultatjuk hát fel a Zalán ellen induló 
tigrisbőrös, párduckacagányos ősöket itt a 
kecskeméti úton, hogy legalább térben köze-
lebb hozzuk őket a gyermekhez'? Ö aztán le-
csökkenti az időbeli távolságokat és úgy éli 
át az eseményt, mint a tegnapnak vagy má-
nak történetét." Majd később így folytatja: 
..Erre a levegőre szükségünk van. Ennek be 
kell töltenie a hazának minden zugát. Ezt meg 
kell éreznie mindenkinek, még a szántóvető-
nek is, hogy mikor harmatos reggelen végig-
tekint a határon, érezze azt, hogy: 

Ez a föld, melyen annyiszor apáink vére hul t , 
Ez, melyhez annyi szent nevet egy ezredév csatol." 

Értékes megállapítása a szerzőnek, hogy a 
történelem tanításában a nevelői értékek vo-
nuljanak végig s az anyag csak eszköz legyen 
a nemzeti érzés kialakításához. Ezt az eszközt 
pedig a tanító vallásos és nemzeti érzésektől 
átitatott lelke úgy válassza ki, hogy azzal a 
legnagyobb biztonsággal formálhasson olyan 
ú j nemzedéket, amely szívvel-szájjal és lélek-
kel vallja, hogy: magyar. 

A Constantinum tanítónőképzőjébe, közép-
fokú gazdasági iskolájába, polgári és elemi 
iskolájába az elmúlt tanévben 738 tanuló irat-
kozott be s év végén 70S tanuló tett vizsgála-

tot. A tanítóképző-intézetnek 178 növendéke 
volt. Tanítónői oklevelet 28-an nyertek. 

A kiskunfélegyházi állami tanítóképző-intézet 
értesítőjét, a tanár i testület közreműködésével, 
Rónai Sándor igazgató szerkesztette. Vezető-
helyén Rozsonday Zoltán t anár az elhúnyt 
dr. Nagy József tanár érdemeit méltatja ke-
gyeletes gondolatokkal. Az intézeti zászló tör-
ténetét Czinege János V. éves növendék meg-
hatóan és lendületesen í r j a le. Megtudjuk 
ebből, hogy az intézetben kegyelettel őrzik az 
elvesztett csáktornyai állami tanítóképző-inté-
zetnek a millennium évében készült s ugyan-
abban az évben a budavári koronázó Mátyás-
templomban felszentelt zászlóját, melyet a 
szerb megszállás után Zrinyi Károly volt igaz-
gató hazaszerető szíve mentett meg a meg-
gyalázástól és megsemmisítéstől. A volt igaz-
gató a zászlót elrejtve hozta a csonka hazába 
s azt átadta Rónai Sándornak, a csáktornyai 
tanítóképző volt tanárának, a kiskunfélegyházi 
állami tanítóképző jelenlegi igazgatójának, aki 
most intézetében szeretettel őrzi a nemzeti 
ereklyét. S hogy a hányatott zászló kultuszát 
a tanítónövendékek nemzeti érzésének mélyíté-
sére is felhasználja, mutat ja az, hogy pálya-
dí jat tűzött ki a zászló történetének megírá-
sára, melyet Czinege János V. éves növendék 
az értesítőben közölt dolgozatával nyert el. Az 
intézetnek 171 növendéke volt. Tanítóképesítő 
vizsgálatra 32 növendék jelentkezett (kilenc 
okleveles gazda). Oklevelet 28-an nyertek. 

# 

A Miasszonyunkról nevezett szegény iskola-
nővérek vezetése alatt álló kalocsai érseki róm. 
kath. tanítónőképző-, kisdedóvónőképző-intéze-
tek, polgári iskola, elemi iskola és kisdedóvoda 
értesítőjében Dehény Mária Alacoque tanítónő-
képzőintézeti tanár „Olvasmánytárgyalás a 
népiskolában az új tanterv szellemében" című 
értékes cikkét találjuk, melyet a szerző a kalo-
csai pedagógiai szemináriumban olvasott fel. 
Értekezésében a szerző szembeállítja a régi 
irányzat szerint készült olvasókönyvek olvas-
mányait az ú j tanterv szellemében készült 
Quint—Drozdy-féle olvasókönyvekkel. Az egyes 
olvasmányokat összehasonlítva, rámutat a 
szerző arra, hogy az utóbbi könyvek olvasmá-
nyai alkalmasabbak a valláserkölcsi és nem-
zeti nevelésre, mint a régi szellemben szerkesz-
tettek. Kimutat ja , hogy míg a régi szellem-
ben írt olvasókönyvek félre nem érthetően a 
tárgyi ismereteknek adják az elsőséget, addig 
az ú j irányzat szerint készült olvasókönyvek 
olvasmányai — amellett, hogy a tárgyi isme-
reteket is nyúj tanak — erkölcsnemesítők, ér-
zelemfejlesztők és könnyen elképzeltethetők is. 
Igen értékes megállapítása a szerzőnek, hogy 
míg a régi szellemben írt olvasókönyvek „le-
zárt tényeket állítanak a gyermek elé, addig 
az ú j tanterv szellemében készült olvasóköny-
vek olvasmányai problémák elé állítják a gyer-
mekeket, átéletnek. gondolatokat kiegészíttet-
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nek és sorok között olvastatnak". Ezek u tán az 
értékes megállapítások u t án az olvasmány- és 
költeménytárgyalás módjá t nagy pedagógiai 
érzékkel, hozzáértéssel és világos okfejtéssel 
ismerteti a szerző. 

A kalocsai tanítónőképző-intézetbe 183, az 
óvónőképző-intézetbe 68 növendék iratkozott 
be. A tanítóképző-intézetben 34-en, az óvónő-
képzőben 28-an tettek képesítő vizsgálatot. 

# * 

A kőszegi in. kir. Hunyadi Mátyás-reáliskolai 
nevelőintézet értesítőjének bevezető értekezése 
az intézet múlt ját ismerteti. Ebből megtudjuk, 
hogy az intézet alapkövét 18f>3-ban tették le s 
1856-ban nyílt meg. 1857-ben I. Ferenc József 
látogatta meg az intézetet, az 1866. évi háború 
idején pedig katonai kórház volt. 1874. évben 
katonai alreáliskolává szervezték át s ezt a 
jellegét egészen a világháború végéig meg-
őrizte. 1893-ban I. Ferenc József, Vilmos csá-
szár és több fejedelmi vendég időzött az inté-
zet falai között. A világháborúban igen sok 
itt végzett növendék vet t részt, akik közül so-
kan a legmagasabb katonai kitüntetést is el-
nyerték. 1919-ben Horthy Miklós, akkori fő-
vezér, a szervezés alatt álló nemzeti hadsereg 
kőszegi csapataival együt t megtekintette az 
intézetet s a növendékek katonás magatar tá-
sát megdicsérte. A t r ianoni békediktátum kö-
vetkeztében az intézet katonai jellege meg-
szűnt s m. kir. reáliskola lett. 

Az intézet, fíechtold Jakab aligazgató-tanár 
vezetése mellett, a fi lmoktatást a legteljesebb 
mértékben felhasználja tanulmányi és nevelési 
célokra. Az elmúlt tanévben 22 fdmelőadás volt. 
melyen 62—63.000 méter hosszú filmet perget-
tek le. Ez a szám bizonyítja, hogy a kőszegi 
nevelőintézetben teljesen mintaszerűen aknáz-
zák ki a film pedagógiai értékét. 

Montessori Mária: Módszerein kézikönyve: For-
dította: Burchürd-Bélaváry Erzsébet. Előszóval 
ellátta: dr. Kenyeres Elemér egyetemi m. 
tanár. (A Kisdednevelés kiadása.) Montessori 
Máriának, a híres olasz orvos-pedagógusnak ez 
az első magyarra fordí tot t könyve, melyet bi-
zonyára örömmel fogad a magyar tanítóság-, 
mert megtalál ja benne Montessori iskolájának 
vezető gondolatait s módszerének lényegót. A 
könyv főleg a kisdedek nevelésével és tanításá-
val foglalkozik, de lépten-nyomon találunk 
benne az egész gyermekkorra vonatkozó 
nevelési elveket s a népiskolában is hasz-
nálható útmutatásokat. Ebben a könyvben a 
legszorosabb kapcsolatban van az elmélet a 
gyakorlattal . Montessori elméleti fejtegetések 
keretében rávilágít a gyermek lelkének beren-
dezettségére, miközben itt-ott az avult tanítási 
és nevelési rendszereket is ostorozza, melyek ezt 
eddig figyelembe nem vették. Az elméleti fej-
tegetésekkel kapcsolatban nevelési és tanítási 
rendszeréhez használt eszközöket ismerteti s 
ezeknek a gyakorlatban való keresztülvitelét 
muta t j a be ebben a könyvében Montessori. 
Szó van a könyvben a Montessori-iskolák be-

rendezéséről, az abban uralkodó rendről, az 
iskolai élet megszervezéséről, az alkotó munká-
ról, azokról a gyakorlatokról és eszközökről, 
melyek a tapintás, a színérzék, siílyérzék fej-
lesztését szolgálják. Útmutatása ki ter jed a mé-
rés, számolás, az ének, az írás és olvasás taní-
tására, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakor-
latokra. Fordító és a kiadó jó szolgálatot tettek 
a m a g y a r közoktatásügynek azzal, hogy Mon-
tessori Máriának ezt a könyvét a magyar 
tanítóság kezébe adták. Megrendelhető a Kis-
dednevelés szerkesztőségében, Budapest VII, 
Szegényház-tér 7. Ára : 4 pengő. 

Baktay Ervin: A világ tetején. A Magyar 
Földra jz i Társaság könyvtárának sorozatában 
kiadta a Franklin-Társulat. 

Nyugat-Tibetbe s annak Zanszkár nevű ré-
szébe vezet minket ez a könyv, melynél maga-
sabban fekvő tar tomány nincs a föld színén, 
mert legmélyebb pont ja i is 3500 méternél ma-
gasabbak. 

Baktay Ervin indiai ú t ja alkalmával hatá-
rozta el, hogy vég ig j á r j a Körösi Csorna Sán-
dor tibeti nyomdokait, aki több mint száz év 
előtt Kasmíron át, a Szind völgyében haladt 
Nyugat-Tibet felé. Ugyanezt az u ta t követve 
Baktay 1928 nyarán s több hágón és völgyön 
át, Karg i l ig hatolt, ahonnan Ladághba utazott 
s a Maulbek homokos platóján, a Namikha La 
és Fotu La hágón átkelve, Lehbe ért. Ott Kö-
rösi Csorna Sándorról, a tibetiek szerint Szkan-
der bégről, sokat hallott egy bennszülött pro-
testáns lelkésztől, aki Körösi Csorna rajongó 
tisztelője; de itt Körös i Csorna útvonalát még-
sem sikerült határozottan megállapítania, visz-
szatért Kargil ig s a legalkalmasabb útvonalat 
választva, eljutott utazása főcéljához: a zanglai 
és phuktal i lámakolostorokhoz: Körösi Csorna 
tibeti kutatásainak két főállomásához. 

Érdeklődésünket méltán megérdemli ez az út, 
a vi lág egyik legszebb, bár kietlen részén. A 
fantasztikus, mindig változatos, végeláthatat-
lan hegy alakulások egy-egy hágóra felérve, el-
bűvölik a szemet, hogy azután megint eltűnjön 
a v i lág egy szűk völgy kivételével, melyben 
smaragdzöld, taj tékzó folyók mentén, hegy-
óriások közt vezet tovább az út. Keskeny ösvé-
nyen és annak is egészen a szélén kell sokszor 
haladni, mert különben a kinyúló sziklák le-
sodornák az utazót a lóról az alant tátongó, 
szédítő mélységbe, amelyen helyenkint rozoga 
kötélhíd vezet át s tesz végső kísérletet a szé-
dülési hajlamokkal és próbálja ki a vakmerő-
ség fokát . Másutt derékig kell gázolni az ös-
vényt elborító vízárban, melynek fenekét ha-
talmas sziklatömbök teszik egyenetlenné, vesze-
delmessé. Néhol meg egész hegyoldalak indul-
nak meg mennydörgő robajjal s eltorlaszolják 
az u t a t háznagyságú sziklákkal. Mindezek fen-
ségességét és borzalmasságát kiválóan értékes 
előadásban és szemléltetően t á r j a elénk a 
szerző. Megelevenedik előttünk az ott szórvá-
nyokban lakó nép élete, nyomorúsága; szem-
lélteti mulatságaikat is, mint pl. a lovaspólót, 
melyet ők Közép-Ázsia pusztáiról előbb sajá-
tí tottak el, mint mi. Egészen különös gondol-
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kozásmódjuk is megnyílik számunkra. Az 8 négyszögméter alapterületű szobájának ki-
imádkozómalmok mély a lapjai t megkapóan csiny ablaka előtt:, a kegyetlen tibeti télben 
t á r j a elénk. Bevezet Buddha vallásbölcseleté- dideregve, va j j a l kevert sós teával táplálkozva, 
nek mélységeibe s megismertet annak gyakor- összegyűjtött 40.000 tibeti szót. Magasztos célja 

Baktay Ervin 
könyvéből. 
(L. 78. old.) 

lati megvalósításával, a lámaizmussal, a gom-
pók, a csortenek, imaházak jelentőségeivel. 

De nem pusztán érdekes útleírás ez a nagy-
szabású munka. Zarándokút volt az Körösi 
Csorna Sándor nyomdokain. S ezért sem a ter-
mészeti nehézségek és akadályok, sem pedig a 
gyakran kínzó malár iá ja nem gátolhatta meg a 
könyv íróját a maga elé tűzött feladat eléré-
sében, bár a láz erejét annyi ra elvette, hogy 
egyszer magában elmaradva, térden, négykéz-
láb csúszva vonszolta magát s erőit végsőkig 
fokozva tudott csak keresztülvergődni minden 

íakadályon át. Körösi Csorna Sándor példája 
lebegett előtte, aki a zanglai kolostor alig 

elérésében példátlan lelkierőt nyúj tot t neki az 
ősmagyarság problémájának megoldása, a ma-
gyarok őshazájának felkutatása. És nem akadt 
utódja, követője, aki folytatni, befejezni pró-
bálta volna munkáját , melynek két főszínlie-
lyét, a zanglai ós pliuktáli gompát csak most, 
több mint száz év múlva jelölte meg emléktáb-
lával a könyv írója, aki végre elzarándokolt 
nagy nemzeti már t í runk emlékeihez. 

Könyvének utolsó fejezetében rámutat a 
szerző a nagy magyar tudós munkásságának 
utolsó tíz évére s elvezet minket Dardzsilingbe, 
Körösi Csorna ú t jának végső állomására, ahol 
1842-ben utolérte a halál. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 3 0 (64. ÉV FO I.Y AM 1. SZÁM.) 

Magyar Kórus. A magyar kántorok és egyházi 
karnagyok régi óhaja teljesedik, amikor 1931 
elején Magyar Kórus címen megindul az első 
tisztára hangjegyes folyóirat, amely a kántor-
ságot, valamint az egyházi és iskolai kóruso-
kat rendszeresen ellátja a hazai viszonyoknak 
megfelelő egyházi zeneművekkel. Eddig nem 
volt rendszeres kiadója az értékes és egyben 
könnyű egyházi karműveknek. Már pedig hiába 
van meg országszerte az egyházi zeneművészet 
fellendítéséhez és az egyházi zenei rendeletek 
megvalósításához a jóakarat , ha nem állanak 
rendelkezésre megfelelő zeneművek. Ezt a 
hiányt kívánja pótolni a Magyar Kórus. 

Kell ez a kántornak, aki egyházi énekkin-
csét növelni akarja . Kell a tanítónak, a kar-
nagynak, aki énekkarával az egyházi zenét 
műveli. Kell a musica sacra iránt érdeklődő 
papságnak s kell mindenkinek, aki énekkart 
akar szervezni. A Magyar Kórus szinte nélkü-
lözhetetlen lesz a l i turgikus istentiszteleteken, 
a szertartásokon és ájtatosságon, minden egy-
házi, hazafias vagy iskolai ünnepélyen és min-
den hangversenyen, énekkari szereplésen. A 
Magyar Kórus közölni fog magyar és latin 
énekeket az egyházi év minden szakára. Kö-
zölni fog miseénekeket az Oltári szentségről, 
Jézusról, Máriáról. Lesznek benne szertartásos 
énekek, antifónák. himnuszok, motetták és 
gregorián énekek orgonakísérettel. A Magyar 
Kórus előfizetési ára egész évre 5 -pengő lesz. 
Megjelenik kétféle kiadásban (negjTedévenkint 
12 oldal terjedelemben): A) kiadás férfi-, női 
vagy gyermekkarok részére, B) kiadás vegyes-
karok részére. Mindkét kiadás együttes elő-
fizetési á r a évi 8 pengő. Megrendelhető: a 
Magyar Kórus kiadóhivatalában, Budapest, I, 
Fery Oszkár-utca 55, I I . 36. 

Comenius: Anyaiskola. Fordította: dr. Pet-
rich Béla. Előszóval ellátta: dr. Kenyeres 
Elemér egyetemi m. tanár . Neveléstörténeti 
érdekesség, hogy Comenius ezt a munkájá t 
cseh nyelven 1628-ban írta. Öt évre rá, tehát 
1633-ban, németre, majd első megjelenése után 
huszonöt évre, vagyis 1653-ban, a magyarok 
használatára latin nyelvre fordították. Tehát a 
latinnyelvű fordítás óta 277 év telt el. Ennyi 
idő kellett ahhoz, hogy Comeniusnak ezt az 
örökértékű munkáját teljes egészében magyar 
nyelven is olvashatjuk. (Részletek, ismertetések 
különböző munkákban már régebben is megje-
lentek belőle.) A munka olvasgatása nagyon al-
kalmas a nevelői gondolatok elmélyítésére. 
(Megrendelhető a Kisdednevelés szerkesztőségé-
nél, Budapest VII, Szegényház-tér 7. Ára: 
2-50 pengő.) 

Magyarnyelvi oktatás a népiskolában. A ma-
gyar nyelvi tantárgyak tanításának módszere. 
Tanítók és tanítójelöltek számára. í r t a : Katona 
Géza. Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelő elő-
szavával. A szerző kiadása. A 136, oldalas szép 
kiállítású könyv magában foglalja a magyar 
nyelvtanítás ágainak, tehát a beszéd- és értelem-
gyakorlatoknak, az olvasás- és olvasmánytár-
gyalásnak, az írásnak, a fogalmazásnak s a 

helyesírás és nyelvi magyarázatoknak módsze-
rét. Az elméleti fejtegetésekhez mintatanításo-
kat is kapcsol a szerző, melyek az elméletben 
lefektetett elveknek a gyakorlatban való ke-
resztülvitelére mutatnak rá. Ez a könyv az 
1925-ben kiadott népiskolai tanterv szellemében 
készült s benne a szerző nagy pedagógiai érzék-
kel csoportosítja és dolgozza fel azokat a gon-
dolatokat, melyeket a tanterv nyomába lépő 
módszerjavító törekvések felszínre hoztak. A 
könyv értékes eszköze lehet a tanítók szakkép-
zésének. (Megrendelhető a szerzőnél, Kecske-
méten.) 

Népiskolai módszertan. Vezérfonál működő ta-
nítók számára; segédkönyv a tanítóképzőinté-
zetek IV—V. osztályában. I r t a : Fekete János 
tanítóképzőintézeti tanár. Pécs. (A szerző ki-
adása. Ara 6 P.) Az ízléseset kiállított 174 olda-
las könyv a népiskola tantárgyainak módszerét 
világos formában s könnyed nyelvezettel ismer-
teti. Ebben a könyvben megtaláljuk az újabb 
pedagógiai irányzattal kapcsolatban felszínre 
került nevelési és módszertani gondolatokat. 
A szerző valamennyi tan tárgy módszerével 
kapcsolatban rámutat a tantárgy tanításának 
céljára, az anyag kiválasztásának és feldolgozá-
sának módjára. A könyv a tanítói szakképzés-
nek értékes eszköze lehet. (Megrendelhető a 
szerzőnél.) 

A tanító táblai rajaai. Összeállította: Faragó 
Géza. Zsebkönyvalakú, ízlésesen kiállított füzet 
hagyta el a sajtót, melyben a szerző értékes út-
mutatásokat ad a tanítónak a táblai rajzolás-
hoz. Sok illusztratív és magyarázó r a j z van 
ebben a füzetben pedagógiai érzékkel és hozzá-
értéssel összeállítva, tan tárgyak szerint csopor-
tosítva. Az illusztratív rajzok is, meg a ma-
gyarázórajzok is egyszerű vonalakkal vannak 
meghúzva, mégis kifejezők, beszédesek. Az ér-
tékes útmutatások mellett kedvet, gondolatokat 
ébreszt ez a füzet a tanító lelkében a táblai 
rajzoláshoz, azért jó szolgálatot tett a szerző a 
népiskolának azzal, hogy értékes munkájá t ki-
adta. (Megrendelhető a szerzőnél. Nagygyimót, 
Veszprém m.) 

Magyar Anyák Naptára. Az Országos Stefánia 
Szövetség csinosan kiá l l í to t t és értékes ta r ta lommal el-
l á t o t t n a p t á r t adot t ki, melynek jövedelmét az anya- és 
csecsemővédelem céljaira fordí t ja . Ez a nap tá r az ál-
talános közegészségügynek is szolgálatot, tesz azzal, 
hogy az egészségire vonatkozó olvasmányokat népszerű-
síti. Megrendelhető az Országos Stefánia Szövetség igaz-
gatóságánál (Budapest VI I I , Vas-u. 10), valamint az 
összes anya- és csecsemővédő intézetekben és a Stefánia 
Fiókszövetsógeknél. Ára 1 pengő. 

A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. Üj 
folyam 1929, 1—4. szám. Budapest székesfőváros 
legelevenebb, mert legforgalmasabb és legjob-
ban dotált könyvtárának 1929. évi jelentéséből 
kiemeljük, hogy 263.313 pengőt fordított köny-
vek beszerzésére, 59.832 pengőt kötésre, 20.000 
pengőt katalógusok nyomatására; a jelzett év-
ben 1,213.802 pengő kiadással szemben 22.668 
pengő bevétele volt a könyvtárnak, amely a 
központon (IV, Gróf Károlyi-u. 8) kívül a fő/ 
város különféle helyein még tizennégy fiókkad 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 31 (64. ÉV FO I.Y AM 1. SZÁM.) 

működik. A könyvanyag 9.341 darabbal gyara-
podott, mindössze 367.142 kötetre. Az olvasóter-
mekben használt s a házakhoz kölcsönzött 
könyveknek egész évi forgalma 1,016.422 kötet 
volt. A 231 oldalas jelentés a gyarapodásnak 
szakok szerint rendezett katalógusát is adja, 
pontos névmutatóval. 

ós a jogszabályokban való eligazodást meg-
könnyíteni, másrészt pedig megelőzni azt, hogy-
ha valaki bármely oknál fogva ügyvédi segít-
séget igénybe nem vehetne, a csekélyebb fon-
tosságú ügyekben is tanácstalanul álljon. 

A könyv elolvasása meggyőz bennünket 
arról, hogy a szerzőnek tényleg sikerült is a 

Baktay Ervin könyvéből. (L. 78. old.) 

Dr. Stefan Veress: Das Lehrerbildungswesen in 
Ungarn. A debreceni református tanítóképző-
intézet igazgatójának ez a németnyelvű füzete 
voltaképen svájci tanulmányút ja során, a 
kreuzlingeni kantoni tanítóképzőben tartott 
előadását tartalmazza, amelyben általánosan a 
magyar tanítóképzésnek s különösen a debre-
ceni református tanítóképzőnek fejlődését vá-
zolja. A szerző nagy szolgálatot tett hazai 
intézményeinknek külföldi ismertetésével, de 
tanulságos olvasmányt nyújtott véle minden 
érdeklődőnek is. 

Mindenki jogi tanácsadója. Összeállította: dr. 
Szepesy Mihály budapesti ügyvéd, az „Adózók 
Lapja" szerkesztője. (Megrendelhető a szerző-
nél, Budapest, V, Bank-utca 3. Bolti á ra 3-50, 
tanítóknak portómentes küldéssel 2 P.) 

A 150 oldalas könyvecskének szerzője a be-
vezetésben kifejti, hogy a könyv kiadásával 
kettős célt óhajtott elérni. Egyrészt a jog út-
vesztőjében és a törvények tömkelegében tájé-
kozatlan közönségnek útbaigazítást nyújtani 

maga elé tűzött célt elérnie és a jogban, a jog 
érvényesítési módjában járatlan nagyközönség-
nek olyan könnyen áttekinthető útmutatást a 
kezébe adni, amelyet mindenki haszonnal for-
gathat. 

Betűrendes áttekintést nyújt az egyénnek az 
államhatalommal szemben fennálló jogairól és 
kötelességeiről s megismertet a magánegyének 
életviszonyait rendező legfontosabb jogszabá-
lyokkal. A szerző gyakorlati célt tar tván szem 
előtt, felsorolása nem elméleti jellegű, mert a 
jog statuálásához és a jog érvényesítéséhez 
szükséges, bizonyos alakszerűséghez kötött ok-
mányok szerkesztési módjára is tájékozódást 
ad. A felsorolásban ugyanis megtaláljuk a 
szerződések, okiratok, bizonyítványok, kérvé-
nyek, fellebbezések, bírósági beadványok, vég-
rendeletek stb. szerkesztésének mintáit is. 

A könnyű eligazodás mellett különös előnye 
a könyvnek, hogy a szakavatott jogász támo-
gatását leginkább nélkülöző falusi, tanyai 
lakos sok olyan napról-napra felmerülő kér-
désre megtalálja benne a feleletet, amellyel 

\ \ 
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szemben leggyakrabban tényleg tanácstalanul 
áll és amely tanácstalanságot, önmagán segí-
teni nem tudást bizony sokszor sa já t károso-
dásával kell drágán megfizetnie. 

Négy ú j magyar nóta. í r t a : Kutor Ferenc, a 
„Simongáti lányok ..." szerzője. Négy, szövegé-
ben és muzsikájában ízig-vérig magyaros nó-
tát tar ta lmaz ez a füzet. Kettő hallgató, kettő 
pedig szavalás, énekre és zongorára téve. 
A Mesterházi pusztán vége van a nyárnak..., 
meg a „Magamra hagyatva imbolyogva já-
rok ..." kezdetű hallgatók borongós hangulatba 
r ingat ják a lelket, míg az „Egy csók — két 
c sók . . . " és a „Sárga kukorica" kezdetű csár-
dások dallama ós r i tmusa táncra, jókedvre han-
golnak. Hisszük, hogy e nótákkal szerte az or-
szágban rövid idő múlva találkozni fogunk. 
(Kapható: Kutor Ferenc tanítóképzőintézeti 
tanárnál , Pécs. Ára : 2 P 50 f.) 

„Elszállt a Turul." R Vozáry Aladár. (A „Stu-
dium" könyvesbolt főbizománya. Budapest, 1930.) 

A munkácsi volt gimnáziumi tanár, ma 
ugyanott magyar lapszerkesztő, ebben az ízlé-
ses könyvben gyűj töt te össze azokat a cikkeit, 
amelyeket az utolsó, megpróbáltatással teli tíz 
esztendőben az „Öslakó", „Munkács", „Prágai 
Magyar Hír lap" című lapokban közreadott. 

Nekünk csonkaországi magyaroknak is szo-
morúan érdekes ez a könyv, amelyben az anya-
országból elszakított Északkeleti Felvidék — ma 
Podkarpatska Bus — magyarságának s vele 
együtt érző más őslakosságnak a jogért, sza-
egyiitt érző más őslakosságának a jogért, sza-
folytátott heroikus küzdelmei elevenednek meg 
szemeink előtt. 

Természetes, hogy az összegyűjtött cikkek 
minden sorából a hazafias fájdalom keserűsége 
kiált felénk s a könyv mégsem irredenta írás. 
Nincs benne semmi fenyegetés, semmi lázadás, 
de minden betűje a. jog szava, az igazság be-
széde, amely az égre kiált. Többek közt azt 
í r j a a szerző: „Évezredes hazánktól elszakítva 
a régi földön, de idegen országban élünk. Ha-
zánk: Rákóczi földje, jogunk: a magyar ősi 
juss. A törvényt itt is megtart juk, a parancs-
nak itt is engedelmeskedünk — de magyarok 
maradunk. 

Pedig magyarnak lenni, magyarnak maradni 
azon a földön, ahol a gyűlölet a mult emlékei-
től való félelmében Munkács várfokáról ínég 
a Turul-madarat is elüldözte, nagyon nehéz, 
napról-napra megújuló szenvedést, küzdelmet 
jelent." A fajszeretettől fűtött, gyakorlott, 
írásaiban néhol a klasszikusan szerény, emel-
kedő újságíró mondanivalója hű kifejezője és 
regisztrálója a magyar kisebbség nehéz sorsá-
nak. Vígasztal, ki tar tásra, egyakaratra buzdít, 
tiltakozik, toboroz, amikor a Trianon által el-
szakított testvértől búcsúzik, amikor a magyar 
pár t zászlóját bontogatja, a népszámlálás, az 
illetőségi törvény visszaélései ellen követel or-
voslást, a munkácsi utolsó magyar érettségitől 
vesz búcsút, az anyanyelv jogáért száll síkra, 
az őslakók testvériségét hirdeti és számon 
kéri a békeszerződésben biztosított, de elsik-

kasztott autonómiát s pőrére vetkőzteti a hír-
hedt ruszinszkói cseh demokráciát. Szemünk 
nem marad szárazon, amikor a Verchovina éhen-
halásra ítélt ruténjét , az ezeréves hű testvért 
szólaltatja meg, aki ma is á ld ja a felvidéki 
magyar kirendeltség népmentő gondosságát, de 
akinek nyomorúságát ma nem munkaalkalmak 
teremtésével, hanem a pravoszlaviával gyó-
gyí t ják s aki elborult arcával mereng, vágya-
kozik a tápláló édesanya, a Magyar Alföld 
után. 

De nemcsak a cseh impérium alá került ma-
gyarságnak tízesztendős vágya, reménye, küz-
delme elevenedik meg a köny lapjain. Memen-
tót kiált nekünk szabad magyaroknak, hogy a 
zátonyra jut ta tot t nagy magyar hajónak a 
viharban leszakított csónakján maradt cseh-
szlovákiai magyarság minden lépésünket éber 
figyelemmel kíséri, velünk sír, nevet, velünk 
gyászol és ünnepei s azt követeli tőlünk, le-
gyünk méltók évezredes hitünkhöz, hagyomá-
nyainkhoz. Velünk érez az aranybulla hétszá-
zados évfordulóján, a négyszázéves Mohács 
gyászünnepségén, a Jókai-centenáriumon, a 
Kossuth-szoborleleplezésen, a magyar kard 
amsterdami diadalán, az 1918-i magyar tragé-
dia évfordulóján s küldi minden alkalommal 
testvéri jókívánatait , testvéri részvétét. 

Ha fá j is a könyvet olvasnunk, elolvasása ú j 
erőt, bizalmat önt belénk: bizalmat a magyar-
ság történelmi hivatottságában. A történelem 
igazolja a szerző azon megállapítását, hogy a 
magyar „ha bánt ják, ha elnyomják, ha meg-
alázzák, kemény, mint az acél, amelyet ellen-
állóbbá tesz minden kalapácsütés. Ha jól bán-
nak vele, ha becsületét is értékelik, puha, mint 
a vaj , jó, mint a méz, nemes, mint az arany". 
Azzal a megnyugvással tesszük le a könyvet, 
hogy igaza van a csehszlovák köztársaság 
tudós elnökének amikor azt mondja: „Egy nép 
joga nem évül el soha, míg harcol érte." 

Az i t t felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbolt jában 

Budapest IV, Kossuth La jos utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 

Die Kinder sagen es (A gyermekek elmondják). 
K i a d j a K. Vaupel. Berlin, 1929. 72 1. 

Ez a díszesen kiállított könyv a német elemi 
népiskolák mindkét nembeli i f júságának rajz-
és írásbeli készségét muta t ja be képben és 
szövegben, a következő tárgyi csoportosítás-
sal: játék, állatok, nagyvárosi élet, szabad ter-
mészet, otthon. A dolog nem új , de érdekesnek 
mondható. Nálunk tanügyi kiállítások alkal-
mával és pedagógiai folyóiratokban már több 
ízben mutattak be ilyen önálló gyermekrajzo-
kat és stílusbeli szárnypróbálgatásokat, amiket 
az öntevékenységre különös súlyt vető ú j irá-
nyok talán kelleténél jobban felkarolnak. A 
német szerkesztő-kiadó csupán nyersanyagot 
nyúj t , igen helyesen a nevek mellőzésével csak 
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az iskolázás évét jelzi, ámde adós marad az 
anyagnak szakszerű méltatásával, amit a szak-
emberek ítéletére bíz, míg a szülők gyönyör-
ködtetését és hiúságát a nevek mellőzése fog ja 
alighanem csökkenteni. Képek és szövegek, 
természetesen, nem egyenlő értékűek: akad 
szép számmal olyan, amely határozott tehet-
ségre vall. noha a helyesírást illetőleg aligha-
nem a szerkesztő pennája is közreműködött. 
A német gyermekek rajzai is az ismeretes nai-
van kedves, jellegzetes vonásokat tüntetik fel, 
de emellett az eltérő néprajzi vonások is fel-
ismerhetők. Ezzel kapcsolatban megelégedéssel 
jegyezzük fel, hogy gyermekrajzok dolgában a 
magyar pedagógiai irodalom is megállja he-
lyét. E tekintetben elegendő Nagy Lászlónak 
következő hivatott munkáira utalni: Fejezetek 
a gyermekrajzok lélektanából (1905, 96 1., iro-
dalom 89—93. 1.). A tehetséges gyermek. Be-
számoló a tehetséges gyermekek rajzkiállításá-
ról (1922, 76 L). k f . 

Dr. Victor Paucket: L 'Enfant . La préparation 
ä la vie. (A gyermek. Az életre vciló előkészí-
tése.) Párizs, 1929, X V I I + 250 lap. 

Egy német iskolaegészségügyi munkában 
valamikor ezt az emlékezetes mondatot olvas-
tam: A nevelés mindaddig nem lesz teljes, 
amíg az orvosok nem válnak pedagógusokká, 
a pedagógusok pedig orvosokká. Ez a, megen-
gedem, túlzott kijelentés úgy értelmezendő, 
hogy az orvos értsen a nevelés, a pedagógus 
az iskolai egészségügy kérdéseihez. Sőt általá-
ban szükségesnek, mert üdvösnek tart juk, hogy 
a pedagógus a nem-céhbelieket, főleg pedig az 
orvosokat is meghallgassa, akiket a szűkebb 
szakszerűség nem feszélyez és így tapasztala-
taikat leplezetlenül adják elő. Ilyen kétlaki 
jellege van a mi orvos-szerzőnknek, aki buzgó 
és termékeny szaktudományi munkássága mel-
lett hajlamot és hivatottságot érez magában, 
hogy a nevelés tövises területén is tevékeny-
kedjék. Két idevágó előző munkája, „Restez 
Jeunes" (Maradjatok fiatalok) és „Le Chemin 
du Bonheur" (A boldogság út ja) , közül az utób-
bit a Francia Akadémia 1929-ben megkoszo-
rúzta. 

Ez a dr. Paucket, aki a régi jó idők úgyneve-
zett háziorvosának típusához tartozik, szüksé-
gét érezte annak, hogy a szülőket felrázza tét-
lenségükből és jóravaló tanácsokkal lássa el, 
tekintettel azokra a gyökeres átalakulásokra, 
amelyek a legújabb események folytán az em-
ber, a társadalom és a nemzet életében bekö-
vetkeztek. Felvilágosodott ember, aki nem a 
eéhbelieknek néha rövidlátó szemüvegén ke-
resztül nézi és vizsgálja az eseményeket, ha-
nem mindig és mindenben az élet valóságos 
tényeit t a r t j a szem előtt: nem hivatkozik lép-
ten-nyomon tudományos szakművekre és szak-
tekintélyekre, hanem inkább nemzete összkul-
túrájának képviselőire (köztük Foch tábor-

nokra is!), sőt nem veti meg a f rancia napi-
sajtóban megjelent kiváló megnyilatkozásokat 
sem. Így azután teljesen korunk légkörében 
mozog, bár bölcsen távol t a r t j a magát minden 
divatos szélsőségtől, kilengéstől. 

Könyve 17 fejezetre oszlik: mindegyik végén 
kövér szedéssel kisebb-nagyobb aforizmák, 
gondolattöredékek, bölcs mondások a nevelés, 
egészségügy és életbölcseség köréből. Eredeti 
újítás, amelyet főleg a laikus fog szívesen ós 
okulással olvasni. A terjedelmes bevezetésben 
szerzőnk egyenesen a szülőkhöz fordul, akiket 
meggyőzni igyekszik arról, hogy a háború 
után, inkább mint valaha, a háromdimenziójú 
egész ember nevelésére (éducation intégrale) 
kell súlyt vetni, mert immár csak hatékony, 
tettrekész, teljesítményekre valóban képes, eré-
lyes emberekre van szükség. (Ez az efficieney-
fogalom hazájából, Amerikából, került át hoz-
zánk az óvilágba.) A következő 1. fejezet meg-
ismertet szerzőnknek józan, a jelennek, de még 
inkább az előkészítendő jövőnek megfelelő 
pedagógiai programmjával, világnézetével, 
amelyet menten minden nagyképűségtől, köz-
érthetően és meggyőzően tár elénk. A szakma-
belieknek alig mond ú ja t , de a nagyközönség-
számára, mintegy pedagógiai házi használatra, 
okosan foglalja össze mindazt, ami jó és szük-
séges. Nem hallgatja el a mai iskolázás fogyat-
kozásait, a tanterveknek egyoldalúan az emlé-
kezetre támaszkodó hiányai t sem. A XIV. feje-
zetben sorra veszi az egyes tantárgyakat s fő-
leg a földrajz és a történelem mai tanításában 
mutatkozó visszásságokra utal, kapcsolatban az 
illető tankönyvekkel; a régi klasszikusok he-
lyett pedig a f rancia remekírókat ajánlja. 
E fejezet elé ezt a jellemző jelmondatot ik-
ta t ja : „A modern taní tás tegye lehetővé az 
ismeretek legnagyobb mennyiségének elsajátí-
tását a lehető legkisebb fáradsággal." Ugyan-
itt az ú jabb technikai vívmányok felhasználá-
sát sürgeti a tanításban (vetített- és mozgó-
képek, rádió); életrevaló ötlete a. több osztály 
számára tartandó közös előadások (conférence) 
valamely közérdekű irodalmi, történelmi vagy 
társadalmi eseményről, ami a rendes iskolai 
előadások mellett üdítően fog hatni az if jú-
ságra. Emellett osztálysétákat is a ján l a vá-
ros emlékműveinek megtekintésére a tanár 
magyarázata kíséretében. Külön fejezetben 
(L'Orientation, 203. 1. f.)i foglalkozik a pálya-
választás fontos kérdéseivel, amire nézve meg-
szívlelendő útbaigazításokkal szolgál: a pszi-
chotechnika szerepe, a közgazdaság fontossága, 
a tudományos és művészeti hivatásokkal szem-
ben ma a gyakorlati pályákat illeti meg az 
elsőség. 

Paucket doktor könyvét melegen a jánlhat juk 
franciául tudó kartársainknak, mert könnyű 
és kellemes olvasmány nyelvismereteik ébren-
ta r tására és egyben hü tükre a f rancia köz-
vélemény józan pedagógiai megnyilatkozásá-
nak. A/. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Tanárhiány Jugoszláviában. 

Szabadkáról kapjuk azt a különös hírt, 
hogy az ottani főgimnázium tanulói a most 
kiosztott évharmadi bizonyítványuk szerint 
egyes osztályokban két, három, sőt részben 
négy tantárgyból nem kaptak érdemjegye-
ket. Ennek az éppenséggel nem modern pe-
dagógiai jelenségnek az igazgató nyilatko-
zata szerint az az oka, hogy az intézetnek 
tíz tanárát áthelyezték, helyüket pedig csak 
kisebb részben pótolták, úgyhogy latin, német 
és filozófia szakos t anár alig maradt . Könnyű 
elképzelni, hogy ez milyen káros hatással van 
a diákok tanulmányi előmenetelére, akiket az 
év végén minden körülmény között osztályozni 
kell az említett tantárgyakból is. H a rövide-
sen nem sikerül ezt a visszás állapotot meg-
szüntetni. úgy hírlik, a tanulókat fogják arra 
utasítani (!), hogy maguk készüljenek el ezek-
ből a tantárgyakból, vagy esetleg magánúton, 
ami a szülőket módfelett megterhelné. (De hát 
akkor mire való az iskola?) Felmerült az, a 
megoldási lehetőség is, hogy a többi osztályok-
ban redukálni fogják a tanórák számát és ez-
zel a tanárok megterhelését, akik azután né-
hány órában taní tanának a veszélyeztetett osz-
tályokban is. De még a legkedvezőbb esetben, 
ha ugyanis sikerülne a tanárhiányt időközben 
megszüntetni, felmerül az a súlyos kérdés, ho-
gyan fogják az elmúlt három hónap mulasz-
tásait pótolni? 

A vakáció Németországban. 
A lipcsei nevelésügyi központ ezévi össze-

jövetelén Fischer t anár tudományosan foglal-
kozott az iskolai szünidő kérdésével. Német-
országban eddig az iskolaév beosztását fökl-
mívelési és egyházi szempontok irányították, 
nagy vonásokban azonban e két szempont pro-
blematikussá vált. Ügy gondolják, hogy az, is-
kolaév okszerű beosztását, illetőleg a kiinduló-
pontot annak a kérdésnek kell képezni, mikor 
tartsák a nagy munkaszünetet? A vakációra a 
nyári időszak a legalkalmasabb, aminek ter-
mészetes következménye: az őszi iskolakezdet. 
Ellenvetik ennek, hogy az iskola bezárása a 
nehezebb időszakban, június-július hóban tör-
ténik. A német pedagógusok az iskolaév leg-
súlyosabb szakának a kezdetet t a r t j ák s ezt 
az első hetek kedvezőtlen taneredményei is bi-
zonyítják. Az őszi iskolakezdetnek a fiziológiai 
előfeltételek is kedveznek. A legjobb testi álla-
pot őszkor áll be, azután állandó visszaesés 
következik, mely február-március hónapokban 
éri el mélypontját. Az évi teljesítmény görbéje 
az őszi iskolakezdetet kívánja. 

Államrezón és népiskola. 
A „Német Vidéki Tanítóegyesület" rendes 

őszi összejövetelén foglalkozott a tanítók to-
vábbképzésével, iskolai takarékossági rend-
szabályokkal és más fontos pedagógiai és 

adminisztratív ügyekkel. Nagy figyelemmel 
hallgatták Baeppelnek, a német tanítóegyesü-
let elnökének előadását, mely a népiskolát 
világnézeti kérdésekkel hozza vonatkozásba; 
mert ez a kérdés az utóbbi időben a német 
pedagógusok érdeklődésének homlokterében áll. 
Az előadásból kiemeljük az alábbi részt: 

„Mi, tanítók hívek vagyunk az államhoz s 
állandóan gondolnunk kell a r r a — ez erkölcsi 
kötelességünk —, miként alakul ki országunk 
jövője. Hivatásunk nem egészen teljes, felada-
tunk a keresés, tapogatózás. A népiskola meg-
lévő tökéletlenségeit a háborút megelőző idők-
ben alig érezte, nem pbredt tudatára annak, 
hogy sok olyan hiányzik belőle, amit pótolnia 
kell. Most az a kötelességünk, hogy a mai 
helyzetben felmerülő problémák fölött godol-
kozzunk s ez teremti meg számunkra a világ-
nézeti problémát is az iskolával való vonatko-
zásban. A népiskola bölcsőjénél állott az állam--
rezón gondolata. Az új jáalakulás hozta létre az 
egyéni felelősség eszméjét s innen eredt a 
minél nagyobb műveltség vezetőgondolata. Ez 
a reformeszme azelőtt az iskolában csak kis 
mértékben érvényesülhetett, mert az állani az 
iskolát a maga gyámsági felügyelete alá he-
lyezte. Az abszolút ál lamnak használható, 
engedelmes alattvalókra volt szüksége, ilyenek 
formálása vette igénybe az iskolát Németor-
szágban, egységes világnézetet nevelve a ta-
nulókba. A X I X . század technikai fejlődése 
telítette meg a népiskolát modern ideákkal. 
A népiskola megváltozott és minden taní tó 
fokozottan érzi felelősségét. A mai német nép-
állam a fejlődés egyéb lehetőségeit is meg-
nyi t ja az iskolák előtt. Oly államrezónt hord 
magában, amelynek kiépítését minden egyes 
tanító és tanuló előmozdíthatja. A népiskoláé 
most a feladatt , hogy a jövendő polgárokat ön-
tudatos, felelősségteljes állampolgárokká ne-
velje. Így válik a világnézet fogalma olyanná, 
mely komoly tar ta lmat re j t magában. A néme-
tek ezt a fogalmat most komolyan veszik. Az 
iskolának azonban csak az a feladata lehet, 
hogy tanulóinak értelmét odáig fejlessze, hogy 
világnézetük kialakulhasson; feladata sohasem 
terjedhet addig, hogy rá juk kényszerítsen bi-
zonyos világnézetet. Az iskola kultúrfeladata 
az, hogy az egyéneket felelősségre nevelje." 

Testi fenyítés az iskolában. 
A Danzig szabadállambeli tanítóegyesület 

a testi fenyítés kérdésében a következő állás-
pontot foglalta el: 

Danzig szabadállam tanítóegyesülete a testi 
fenyítéket olyan büntetési eszköznek tekinti , 
melyet a modern nevelés elméleti a lapján mel-
lőzni kellene, melyről azonban az iskola a mai 
munkafeltételek mellett teljesen le nem mond-
hat. 

A testi fenyíték elkerülhetővé válik, ha az 
iskola feladatai számára megfelelő előfeltéte-
leket termetenek; nevezetesen csökkentik a 
tanulók számát az osztályokban, ami által a 
tanulók egyéni kezelése lehetővé válik; ha ne-
hezen iskolázható gyermekek külön iskolázta-
tásáról gondoskodnak; ha a szülői ház tuda tá ra 
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ébred nevelési kötelességeinek; ha a gazdasági 
viszonyok javulnak, a lakásnyomorúság meg-
szűnik, a női és gyermeki munkaerő ki nem 
használása révén a behatóbb házi nevelés 
lehetővé válik. 

Danzig szabadállam tanítóegyesülete elvárja 
a tanítóságtól, hogy belső megmunkálással és 
a modern nevelési eszmék szem előtt tartásá-
val a testi fenyítés mértékét a legkisebbre 
fogják korlátozni. 

Rádió az iskolában. 
Franciaországban 2228 iskolában van rádió-

állomás felszerelve. A rádióról szóló előadáso-
kat felvették az iskolák óratervébe. Az állam 
a rádió bevezetéséért és használatáért eddig 
nem számított fel díjazást, a jövőben, valószí-
nűleg január 1-től kezdődőleg, egyszerű detek-
toros készülékért évi 30 frankot, lámpáskészü-
lékért 70 frankot kell majd fizetni. 

Sok a.z orvos Ausztriában. 
Az iskolai hatóságok kezdeményezésére az 

osztrák munkaügyi miniszter felhívást intézett 
az iskolavégzett ifjúsághoz, hogy az orvosi 
pályát mellőzzék, mert ez a hivatás túlzsúfolt 
Ausztriában. 

Egy iskolai és művelődési programm. 
„Az iskola az első életkialakulás teremtő kí-

sérlete" T— í r j a W. Paulsen braunschweigi 
pedagógus „Az ú j iskolai és művelődési pro-
gramm" című legutóbb megjelent művében. 

Az iskoláknak — Paulsen véleménye sze-
r in t — ifjúsági társasággá, életközösséggé kell 
változnia, legyen az az i f júság világa, életköre, 
munkaköre, csak így fejlesztheti ki a. gyermek 
cselekvő, öntevékeny erőit. Freud, Adler és 
Jung ennek a nevelési szemléletnek pszicholó-
giai alapját nyú j t j ák ; mert ez a nevelési része 
„az aktív, magát felszabadító munkás és te-
remtő embert alakító pedagógiai programúi-
nak". 

A nevelés — Paulsen szerint — nem egyéb, 
mint a gyermek formaképző processzusának 
alátámasztása és támogatása, minden benne 
folyamatban lévő természetes és orgánikus 
fejlődés. Tanítók és felnőttek csak segítő társai 
a gyermeknek, akinek személyi integritása 
érintetlen maradjon. 

Kurt Higelke tanügyi író a műről szóló kri-
t ikájában megjegyzi, hogy a nevelés nemcsak 
a „fejlődést engedést" jelenti, hanem a veze-
tést is a kultúra tárgyilagos értékei út ján; a 
nevelés tehát nemcsak természetes „levésből" 
áll, hanem tervszerű behatásból is. 

Paulsen szerint a kultúra „művelődési törté-
nés a népben és az emberiségben", azonban a 
nevelés más is: objektív javak alkotó része, 
mely a művelés által szubjektiválódik. 

A művet azonban nem annyira elméleti 
része teszi különösen becsessé, hanem a nép-
iskola új jáalakítását célzó szervezési tanácsai 
és útmutatásai, melyeket szívesen fogadnak 
Németországban. A megoldási tervezet a ma 

fennálló viszonyokhoz és irányokhoz igazodik. 
Paulsen azt kívánja, hogy a népiskola az álta-
lános művelődési intézményekbe kapcsolódjék. 

Tízosztályos egységes népiskolát kíván, mely 
magva lenne minden iskolának, a többi iskola-
fajok körülötte organikusan csoportosulnának. 
Később még a magasabbfokú iskolákat e ma-
gasabb egységbe illesztenék. Kíván ja a tanter-
vek megtisztítását minden haszontalan és fel-
halmozott anyagtól, a felesleges szaktárgyak 
leépítését és teljes szakítását az úgynevezett 
„áruház-műveltséggel"! Ami elvész a gondol-
kodási munkában, azt vissza lehet nyerni a 
munkateljesítmény kvalitásában és intenzitá-
sában! 

Paulsen a vezető német körökhöz fordul az-
zal, hogy ez az egységiskola a nép szellemi és 
gazdasági teljesítményét van hivatva a leg-
magasabbra fokozni s az egymáshoz tartozás 
érzését erősíteni. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. 
A Társaságnak december 20-án tartott em-

lékezetes felolvasó ülését Montessori Mária dr., 
a nagy olasz nevelő, előadása a lefolyt év leg-
kimagaslóbb pedagógiai eseményévé avatta. 
A meghívókat ezúttal magyar és olasz nyelven 
maga a Társaság elnöke, Komis Gyula dr. ál-
lamtitkár bocsátotta ki. A magyar közönség 
pedagógiai érdeklődését és fogékonyságát fénye-
sen igazolja az a körülmény, hogy az Akadémia 
heti ülésterme sokszorosan szűknek bizonyult az 
előkelő hallgatóság befogadására, amelynek so-
raiban Arlotta olasz követ, a követség és a ko-
lónia számos tag ja mellett ott láttuk Bcrzeviczy 
Albertet. Petri Pál államtitkárt, báró Wlassics 
Gyula h. államtitkárt, Purébl Győző főv. tan-
ügyi tanácsnokot, gróf Zichy Rafaelnét és köz-
életünk számos kiválóságát. 

Hatalmas taps fogadta a vendégelőadót, ami-
kor az elnök kíséretében megjelent és az emel-
vényen helyet foglalt. Előtte a Társaság pom-
pás rózsacsokra, balján Komis államtitkár, aki 
magyar, majd ékes francia nyelven a követ-
kező beszéddel üdvözölte az előadót, a Magyar 
Pedagógiai Társaság tiszteleti t ag já t : 

— Asszonyom, mélyen tisztelt Professzor! En-
gedje meg, liogy a Magyar Pedagógiai Társa-
ság nevében mély tisztelettel üdvözöljem s há-
lásan köszönjem meg, hogy alkalmat méltózta-
tott adni arra, hogy a világnak ma legnagyobb 
hatású nevelőjét s Társaságunk tiszteletbeli tag-
ját körünkben személyesen megismerhetjük. 
Nagy öröm és kitüntetés számunkra, hogy sze-
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mélyesen hallhatjuk ma -szerzőjét annak a neve-
lési rendszernek, amelyben az igazi tudomá-
nyos szellem és a mély női intuíció, a nevelés-
nek mind testi és lelki, mind pedig erkölcsi kö-
vetelményei, a gyermek szabad egyéni fejlődé-
sének, másrészt a társasélet haladásának szem-
pontjai, a nevelői gondolatok természetes egy-
szerűsége, másfelől kifejezésük szemléletessége 
s plaszticitása, a szolid elvi tudományos alap-
vetés és a nagysikerű gyakorlati hatékonyság 
oly csodálatos összhangban egyesül. Ezért talá-
lunk rá a Casa dei Bambini-re kerek e világon 
mindenütt: a civilizált országokban éppen úgy, 
mint J á v á n vagy a Fülöp-szigeteken, vagy a 
Tűzföldön, ahol az Ön nevelési módszere éppen 
a civilizációba való bevezetés legjobb eszköze. 
Pestalozzi ós Fröbel gyermekszeretete és szent 
entuziazmusa, de egyben apostoli szelleme ós 
energiája él önben. Nemcsak gondolatainak im-
manens ereje, hanem fáradságot nem ismerő 
apostoli buzgósága is közreműködik abban, hogy 
ina már a Montessori-rendszer nemcsak hazájáé, 
a dicsőséges Itáliáé, hanem az egész emberiség 
nemzetközi szellemi kincse. Mindenütt a világon 
az Ön nyomdokain iparkodnak nevelni az ú j 
felserkenő nemzedékeket szabadságra, önálló-
ságra, cselekvő szellemre, munkás társaséletre, 
a fizikai és szellemi munka örömére. A mi or-
szágunkban is, ahol a világháború és az ezt kö-
vető anyagi ós szellemi válság eddig még nem 
engedte meg az Ön rendszerének teljes gyakor-
lati kibontakozását, nagy számmal vannak a 
Montessori-eszmének buzgó terjesztői. Most az 
ön személyes megjelenésének varázsa csak nö-
velni í og j a hazánkban is gondolatainak szug-
gesztív erejét. Felkérve előadásának szíves meg-
tartására, ülésünket megnyitom. 

Montessori Mária hálás szavakkal köszönte 
meg a meleg fogadtatást és tiszteleti taggá való 
választását s feszült figyelem közben kezdte meg 
a gyermekek társadalmi helyzetéről (La ques-
tione sociale del bambino) szóló olasznyelvű 
előadását, amelynek kivonatát Kis József ta-
nítóképzőintézeti t anár tolmácsolása nyomán 
közöljük. A nagynevű nevelőnő, aki sok 
helyen szerzett tapasztalatait „Módszerem 
kézikönyve" című alkotásában és „Kisded-
nevelés" című szakfolyóiratában örökítette 
meg, nagyszabású, mélyreható új í tásokat kez-
deményezett a gyermeknevelés terén. A Mon-
tessori-intézetekben a gyermekek már szabadon 
választhatják meg foglalkozásukat. Az önnevelő 
eszközökkel gazdagon berendezett, derűs helye-
ken, a termekben vagy a szabadban, minden 
gyermek azzal foglalkozik, ami iránt leginkább 

érdeklődik és nincs olyan tömegtanítás, amely-
ben egyidőben minden gyermek azt tenné, amit 
a tanító kíván. A tanító legföljebb csak meg-
figyeli és ösztönzi tanítványait és csak akkor 
segíti őket, ha maguktól nem boldogulnak. 
A Montessori-féle nevelési rendszer értelmében 
a gyermek maga tevékenykedik, sa já t meg-
figyelései révén tapasztalja az egyes dolgokat és 
ezáltal sokkal nagyobb önállóságra is tesz szert. 
A gyermek lelkébe való mély belátás, testi 
és lelki szükségleteinek beható ismerete jel-
lemzik Montessori Mária pedagógiai elveit és 
előadásában a kiváló pedagógusnő ezeknek az 
elveknek jelentőségére mutatott rá. 

A gyermek társadalmi helyzetét ismertetve 
rámutatot t a vadember és a művelt emberi-
ség gyermekeinek szociális életkörülményeire. 
Hangsúlyozta, hogy azok a • gyermekek, akik 
gyakran a legjobb környezetben élnek, lelkileg 
és szellemileg elnyomottak. Míg a felnőttek tár-
sadalmában a mozgalmak okait külső és belső 
hatások idézik elő, a gyermekek életében ezek 
az indítóokok inkább bensők. Sajnálatos tény, 
hogy a felnőttek és gyermekek oly gyakran 
szemben állanak egymással! A gyermek ellen-
kezik ós a. felnőtt nem tűri ezt. Így azután ter-
mészetellenes küzdelem folyik a gyermek és a 
felnőtt között, amelynek végeredménye az, hogy 
a felnőttek nevelnek, de egyszersmind elnevel-
nek! 

— A gyermek társadalmi helyzete— mondotta 
többek közt —•, bármilyen hihetetlenül hangzik: 
szociális probléma. Ügy is kell kezelnünk, mint 
szociális problémát, abban az értelemben, hogy 
a gyerekek közül sokan fellázadnak a fennálló 
társadalmi rend ellen. A társadalmi rendet ebben 
az esetben a felnőttek helyettesítik. 

Az előadónő itt több példát hozott fel tételének 
igazolására, majd így folytatta: 

— Pedig a fejlődés természetes követelménye 
az lenne, hogy ne állítsanak akadályokat a fej-
lődés útjába. Ha a gyermek megpróbálja le-
győzni azokat az akadályokat: rossz, rakoncát-
lan, szeszélyes. Az iskola is a család szellemében 
folytat ja a gyermek nevelését, tehát elsősorban 
fegyelemre szoktatja. A tanító akar ja fejleszteni 
a gyermek fantáziáját , erkölcsi érzékét, világ-
szemléletét, holott a tanító felnőtt és így a fel-
nőttek társadalmának morálját akar ja átültetni 
a gyermekbe. A felnőtt azt hiszi, hogy a gyer-
meket nevelés által a saját képére kell átformál-
nia. Miért akarjuk a gyermekre ráerőszakolni 
a mi akaratunkat? A régi nevelési rendszernek 
nagy hibája volt, hogy a gyermeket csak hibái-
ból ismerte meg, jótulajdonságait egyáltalán 
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nem vette észre. Mi a kötelességünk tehát? 
Elsősorban a környzetet formáljuk a gyermek-
hez. Ne tiltsunk meg neki olyan dolgokat, ame-
lyeket a gyermek természeténél fogva úgy is 
átlép. A gyermeket csak ahhoz segítsük hozzá, 
hogy azt tehesse, amit akar. 

Előadásának befejezésében Montessori Mária 
a józan megértésnek a gyermekekkel szemben 
tanúsított álláspontjára hívta fel a modern tár-
sadalom figyelmét és hangoztatta, hogy a gyer-
mekeket önállóságra kell nevelni, vagyis a le-
hetőség szerint csökkenteni a segítséget olyan 
ténykedésekben, mint például a mosdás, vagy 
öltözködés, amelyeket maguk is elvégezhetnek. 
A gyermeknevelés igazi titka azonban egyúttal 
megérteni a kicsinyek kíváncsiságát, gondosan 
felhasználni érdeklődésüket és helyes irányba 
terelni a tapogatózó lélek fejlődését. 

Az ügyesen tolmácsolt előadást is sűrűn meg-
tapsolta a hallgatóság, mire az elnök francia 
nyelven a következő szavakat intézte az előadó-
hoz: 

— Fogadja, Asszonyom, Társaságunk és e 
nagyszámú hallgatóság, amely a magyar peda-
gógusok színe-javát egyesíti, leghálásabb kö-
szönetét nagyszerű és plasztikus előadásáért. 
Mindig nagy élmény lesz számunkra, hogy a 
nagy világnevelőnek ajkairól hallhattuk esz-
méit, amelyeknek tanulsága arra indít bennün-
ket, hogy ezeket a gondolatokat minél szélesebb 
körben és minél intenzívebben a valóság tala-
jába is átültessük. Hálánkat nem fejezhetem ki 
méltóbban, mint a következő két, szívből jövő 
óhajtással: Éljen az illusztris Montessori Mária 
dr.! Üdv a nagy és szép Itáliának! 

A hatvanéves Mosonmegyei Általános Tanító-
Egyesület november 22-én Mosonban, a „Fehér 
ló" szálloda nagytermében tar tot ta őszi köz-
gyűlését. A közgyűlésen megjelent Rákos Ist-
ván kir. tanácsos, az Országos Tanító Szövet-
ség elnöke, továbbá Korber Arayika, a magyar-
óvári polgári leányiskola igazgatónője, Ratzen-
böck Károly ezredes-lelkész, máriakáinoki plé-
bános és Ringbauer Károly tanfelügyelő. 

Háller János mosoni tanító, az egyesület 
elnöke 10 óra után nyitotta meg a közgyűlést. 
Megnyitójában rámutatott arra , hogy az egye-
sület 1871. augusztus 29-én alakult meg, tehát 
működésének hatvanadik évét kezdte el. Vé-
gül beszámolt az egyesületi életben legutóbb 
lefolyt eseményekről. 

Az elnöki és a pénztári jelentés elfogadása 
után Faltusz János hegyeshalomi igazgató-
tanító tartott érdekes, tapasztalatok alapján 
összeállított előadást „Milyennek neveljük a 
jövő magyar ja i t?" címen. Ez az előadás szinte 
vezérfonál lehetne arra nézve, hogy miként 

kell és miként lehet eredményesen és értékesen 
nevelni a falvak i f jú ságá t az iskolában és az 
iskolán kívül. 

Valovits Eleonóra gyermekgondozó-tanítónő 
tartott ezt követőleg ta r ta lmas felolvasást „Szo-
ciális érzék a népiskolában" cím alatt, mely-
ben azt fejtegette, hogy már népiskolában kell 
az i f júság lelkébe ültetni a szociális gondol-
kodást. 

Ezután Haller János elnök tartott nagyon 
érdekes, lebilincselő történelmi vonatkozású 
előadást „Történelmi hazugságok a népiskolá-
ban" címen. Igen érdekes példákkal alá-
támasztva muta t ta be azokat a merőben téves 
történelmi elbeszéléseket és adatokat, amelye-
ket a múltban az iskolában tanítottak az úgy-
nevezett hiperlojális áramlat hatása alat t és 
amelyekről kiderült, hogy a magyar történelem 
meghamisítására vezettek. Előadását azzal fe-
jezte be, hogy eljött az ideje, hogy ezeket a 
hiperlojalitásból, avagy egyéb okból lerögzített 
történelmi hazugságokat anélkül, hogy kegye-
letet sértenének, a tankönyvekből, illetve az 
iskolából kiküszöböljék. 

Rákos István országos elnök fejezte ki ez-
után őszinte elismerését Haller Jánosnak az 
értékes előadás felett, ma jd a tanítósághoz in-
tézett beszédében a győri tanítógyűlésen felme-
rült konfliktussal foglalkozott és összetartásra 
buzdította a mosonmegyei tanítóságot. Végül 
bejelentette, hogy a kántortanítók által sérel-
mezett, úgynevezett természetbeni járandóság 
ügyében az országos egyesület erőteljes akciót 
kezdeményezett és minden lehetőt elkövet, hogy 
a sérelmet illetékes helyről orvosolják. 

Az Országos Polgáriiskolai Tanáregyesület vá-
lasztmánya Havas István országos elnök elnök-
lete mellett december 22-én ülést tartott, melyen 
a vidék is képviseltette magát. Havas elnök 
megnyitóbeszéde után a választmány Rákosy 
Zoltánt ügyvezető alelnökké választotta. A fő-
titkári tisztséget Kiss Bélával, az egyik titká-
rit vitéz Machula Bélával töltötte be. A főtit-
kári jelentés során foglalkozott a választmány 
a magániskolái tanárok vasúti kedvezményé-
nek, az állásnélküli tanárok elhelyezésének, a 
hadviseltek előléptetési ügyének és a heti óra-
szám felemelésének kérdésével. Örömmel vette 
tudomásul a választmány, hogy az elnökség-
nek az állásnélküli tanárok érdekében indított 
akciója 50 százalékos eredménnyel já r t . A köz-
gyűlés a polgári iskolai törvényben biztosított 
jogaira való hivatkozással tiltakozik minden 
óraszámemelése ellen, mely a tanári munka 
csődjét jelentené. Kérni fogja, hogy a gép- és 
gyorsírás tanítása egyelőre legalább a fővárosi 
iskolákban vezettessék be. Loschdorf er János, 
a Csengeri-Alap bizottsági elnöke, a Diák-
otthon építésének előrehaladásáról és arról 
tett jelentést, hogy az otthon a tanárok nyári 
üdülésének céljait is fogja szolgálni. Síklaki 
István beszámolt a Csengery Antal-szoborügy 
eddigi állásáról és felsorolta azokat a forráso-
kat, amelyek lehetővé teszik a szobor megvaló-
sítását és később a mezőgazdasági i f j ak kül-
földi tanulmányút ja i t . Gulyás Flórián dr., To-
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máska Endre, Nagy József, Raikovich Kálmán, 
Feltóthy László, Fallenbüchl Tivadar, H. Fe-
kete Péter, Lucz János felszólalásai, Súlyom 
János és M. Nagy Zoltánnak Havas elnököt 
üdvözlő beszédei után ért véget az ülés. 
A téti esp. kerület tanítósága rendes évi köz-
gyűlését Téten tartotta. 

Előzőleg 9 órakor szentmise volt, amely után 
a téti róm. kath. iskolában Kováts Vince igaz-
gató, körelnök nyitotta meg a gyűlést. Üdvö-
zölvén Pagátsa János esp. ker. tanfelügyelőt, 
ny. tanítóképzőintézeti tanárt, mint püspöki 
biztost és Boldis Dezső dr. kir. vez. tanfelügye-
lőt. Rövid, de gondolataiban annál mélyebb 
ta r ta lmú elnöki megnyitójában többek között a 
tanítóság részére egy képet szeretne az iskolákba 
a sok mellé elhelyeztetni örök szimbólumként, 
amely kép Szent Gellértet és Imre herceget 
ábrázolja, amint Szent Gellért oktat ja Imrét . 
Mert úgymond az elnök: hogy ez a kép 
kellő átgondolással úgy a tanítónak, mint ta-
ní tványnak a nevelés-tanítás munkájához 
gondolatokban mély és gazdag lelkierőt ad a 
közös munkához. 

Majd Pcgátsa János ker. tanfelügyelő üdvö-
zölte a tanítóságot s hívta fel figyelmét a 
Szent Imre-ünnepségekkel kapcsolatosan mély 
és lebilincselő előadása keretében Szent Gel-
lért pedagógiájára. 

Gyönyörű példákkal illusztrálva Szent Gel-
lért nevelési rendszerét és metodikáját az 
egyes fokozatoknál, kiemelve, hogy ha ezen 
módszert valamelyest is meg tudjuk közelíteni, 
akkor valóban elérjük az ú j tanterv és utasí-
tásnak végcélját, a vallás-erkölcsös és haza-
fias nevelést. S itt az a gondolata támadt, 
hogy az ú j tanterv írója nem-e olvasta Szent 
Gellért legendáját s ez nem-e hatott inspiráló-
lag lelkivilágára, midőn annak megírásához 
fogott!! 

Kéri a tanítóság további lelkes és kitartó 
munkájá t . 

Boldis Dezső dr. vez. kir. tanfelügyelő üdvö-
zölte ezek után a tanítóságot. Majd Szalay 
József plébános tartot ta meg nagy érdeklődés 
mellett hitoktatási tanítását, amelyet élénk vita 
követett. Boldis Dezső dr. örömének adott ki-
fejezést, hogy ma már a hit tan tanítása is az 
ú j tanterv szellemében folyik s az nem „emlé-
zés", hanem tanítás valóban. A kör az elő-
adásért köszönetet mondott. 

A pénztárosi jelentés után Bode Imre tar-
tot ta meg előadását „Szent Is tván intelmei 
Szent Imre herceghez és a mai i f júság" címen. 
Az értékes előadásért a kör előadót jegyző-
könyvi dicséretben részesítette. Az indítványok 
során a kör a németbolyi tanítósághoz csatla-
kozva, a kántortanítói sérelrhek megszünteté-
sére a minisztert távirat i lag kérte, hogy a ta-
nítóság sérelmes ügyei mielőbb rendeztesse-
nek. 

Végül a kör tagja i szeretetüknek és lelkese-
désüknek kifejezést adva, a kör elnökévé ú j r a 
Kováts Vince igazgató, eddigi körelnököt vá-
lasztotta meg. Jegyzőjévé pedig Rode Imrét. 
A gyűlés a Himnusz szavaival ér t véget, ame-
lyet közös ebéd követett 

Felolvasóülés. Az Országos Gárdonyi Géza Iro-
dalmi Társaság most tar to t ta december havi 
ülését a Tanítók Ferenc József Házában. Simon 
Lajos elnök megnyitójában a magyar könyv 
sorsáról foglalkozott a karácsonyi könyvvásár-
lások alkalmából. Felsőrut tkai Ruttkay Ala-
dárné novellát olvasott fel, Kiss Menyhért egy 
humoros rajzával , Rolla Margit pedig költemé-
nyével ért el nagy hatást. Rezek Román Gár-
donyi Géza első regényéről, az .Álmodozó sze-
relem" című kötetéről tar tot t nagy figyelem-
mel hallgatott előadást. A gyűlésen az elnök 
jelentette, hogy a téti Kisfaludy Károly-emlék-
ünnepólyen a Társaságot Köveskuti Jenő al-
elnök képviseli. A legközelebbi felolvasóülés 
január 17-én lesz. 

A Magyaróvárvidéki Róni. Kath. Tanítóegye-
sület Magyaróvárott , a vármegyeház nagyter-
mében Szent Imre emlékezetére díszközgyűlést 
tartott. A gyűlést szentmise előzte meg, melyet 
Erényi Károly kanonok, kormányfőtanácsos, 
kerületi esperes s az egyesület díszelnöke mon-
dott. A tanítóságból alakult férfikar pedig egy-
házi énekeket adott elő. Mise után Erényi Ká-
roly díszelnök nyitotta meg a gyűlést, ki meg-
ható szavakkal méltatta Szent Imrét beszédé-
ben. Majd Fodor Margit mecséri tanítónő sza-
valata következett. Ezután pedig a tanítókból 
álló férfikar elénekelte Balassa—Meiszner „Szo-
morú gyász borult" című énekét. Utána Jakab 
Ferenc kanonok, győri tanítóképzőintézeti igaz-
gató tar tot ta Szent Imréről az ünnepi beszédet, 
mely mély nyomokat hagyott a hallgatóság-
ban. Horváth László mosonszentmiklósi tanító 
Krüger Aladár „Veszprémi legenda" című köl-
teményét szavalta el, u tána pedig a férfikar 
elénekelte Kersch Ferenc ,Szent Tmre herceg" 
című egyházi énekét. A zárószót Jakab Lajos 
jánosházapusztai igazgató-tanító, az egyesület 
díszelnöke mondotta s a gyűlés a Szózat el-
éneklésével véget ért. A gyűlésen jelen volt 
Magyaróvár előkelősége, Pintér László ország-
gyűlési képviselő, dr. Boldis Dezső és Ring-
bauer Károly kir. tanfelügyelők, továbbá Mo-
son megye kath. papsága és tanítósága majd-
nem teljes számban. 

A Magyar Neveléstudományi Társaság tiszt-
újító közgyűlésének a következő eredménye 
volt: Elnök: dr. Gockler Lajos. Alelnökök: Lá-
zár Kálmán és özv. Hegyi Gyuláné. Főt i tkár : 
Sándor Lajos. Jegyző: dr. Wavrinecz Béla. 
Pénztáros: Szlávik László. Számvizsgálók: dr. 
Pálos Hugó, vitéz dr. Boronkay István, Kunos 
Ignác, Takács Károly, vitéz Zsiray József, 
dr. Bálint Jenő, Kepes Irén, Szőllősy Lajos, 
Mayerné König Margit és Domokos Erzsébet. 
A gyűlés elhatározta, hogy a húsvéti szünidő-
ben Konstantinápolyba és Athénbe, a nyáron 
pedig Riviérára és Párizsba rendez tanulmány-
utat. Az egyesület székhelyét Kacsa-u. 17-ből 
VIII. Szentkirályi-u. 35, I I . 7. szám alá tette 
át. A tanulmányutakra jelentkezni lehet Sán-
dor Lajos főtitkárnál. Telefon: József 405—60 
(Kertész^utcai polgári fiúiskola). Az egyesület 
létesítése a legnemesebb feladatokat tűzte ki 
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céljául: a fiatal nemzedék tanítása, nevelése, a 
gyermektanulmány, gyermekvédelem, nevelés-
tanácsadás kérdéseinek a mai viszonyoknak és 
követelményeinek megfelelő, helyes i rányba 
való terelését tudományos, fejtegető előadások 
rendezése és szakkönyvek kiadása által. 

Mindazokat a kartársakat , akik e fenti pro-
blémákkal foglalkoznak, szívesen látják és lehe-
tővé teszik részükre, hogy idetartozó eszméiket 
a társulat keretében közkinccsé tegyék. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumot tartott Orosházán 
Szentkereszty Tivadar vni. kir. tanfelügyelő, 
melyen az orosházi járás mintegy 120 taní tó ja 
vett részt. A vármegye kir. tanfelügyelőjének 
nvagasszárnyalású megnyitója után Zatykó 
András evangélikus tanító tar tot t értékes elő-
adást a nyelvi magyarázatokról, melyet Zatykó 
Mihály taní tása követett. A jól sikerült taní-
tás után Münstermann Ernő c. tanfelügyelő 
a földrajztanítás céljáról, módjáról értekezett 
szemléltetően, melyhez Jeges Károly állami h. 
tanító ügyesen átgondolt tanítása kapcsoló-
dott. Végül Marschalkó József nagyszénási áll. 
tanító a természettan- és vegytanból tar tot t 
előadást és mindenkit megragadó tanítást . 
Szentkereszty Tivadar vm. kir. tanfelügyelő 
lelkes zárószavai után az előadóknak meleg 
magyar szívvel mondott köszönetet és a Him-
nusz hangjai mellett a szépen sikerült szemi-
nár ium véget ért. 

H ! R E K 
Gróf Klebelsberg Kuno kultusz-
miniszter — a munka gondolatáról. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a Nemzeti Újság karácsonyi 
számában a munkáról, a munka gondolatának 
fejlődéséről a következőket í r ta : 

— Nálunk már régi divat, hogy mindig 
panaszkodnak valamiért. Egyidőben szokás-
ban volt arról beszélni, hogy itt nem szeret-
nek dolgozni Hogy uri f a j vagyunk, csak 
parancsolni tudunk ós akarunk, de a mun-
kára kisebb bennünk a hajlandóság. Há t le-
het, hogy ez így volt, de annyi bizonyos, 
hogy ma már nincs így. Ezt ki lehet mu-
tatni a magyar életnek majd minden terén. 

— Érdekesen nyilatkozik meg a munka 
megbecsülése. Korábban bizony úgy állt a 
dolog, hogy az emberek aratás 'ós cséplés 

idején komolyan dolgoztak, ezzel részt sze-
reztek a termésből és ebből a részből, no meg 
időnként egy kis napszámosmunkával elten-
gődtek az egész évben, mert különben elég 
csekély igényűek voltak. Népünk ilyen élet-
módjá t látva, különösen a budapesti elméleti 
közgazdák állandóan panaszkodtak, hogy le-
hetetlen állapot az, hogy az egész család 
6—8 heti munkával — bármilyen megeről-
tető is legyen átmenetileg — egész éven át 
meg akarjon élni. Ezt az okoskodást és álta-
lában a munka szeretetét tanítottuk és hir-
dettük a népiskolákban és az iskclánkívüli 
népoktatás során. Ma már minden paraszt-
gyermek kívülről tud ja és citálja, tudatába 
mélyen beleevődött az, hogy nem elég aratás 
és cséplés idején erőlködni, hanem egész év-
ben állandóan, megszakítás nélkül dolgozni 
kell, amire különben a maga és családja igé-
nyeinek megnövekedése is készteti. Ezért 
természetesen vidéken és falun megnőtt, kü-
lönösen télen, a munkanélküliek száma. Az, 
aki t az iskolában a most elmondott irányban 
neveltek, szinte szégyenli, ingyenélőnek, ke-
nyérpusztítónak tekint i magát, h a nincs 
állandó munkája s így mindig több és több 
munkanélkülit jelentenek olyan vidékről, 
ahol korábban az emberek télen nagyokat 
a ludtak és legfeljebb egy-egy disznóölés ho-
zott az életükbe mozgalmasságot. 

—• Még érdekesebb, ha ugyanezt figyelem-
mel kísérjük a sportban Aki ma megnézi a 
szövetségi sportházban az olimpiai selejte-
zést, lia nézi, mint treníroznak kard- és tőr-
vívóink, boxolóink és birkózóink, verseny-
futóink és ugróink, vagy hogyan dolgoznak 
a Nemzeti Úszócsarnokban a pólósok és az 
úszók, annak megint észre kell vennie, hogy 
ez a modern magyar sportüzem. amellett, 
hogy kellemes időtöltés, komoly, igen komoly 
munka is. Ma már igen szorgalmas tréning 
nélkül nemcsak hogy nemzetközi mérkőzé-
sekre nem lehet menni, de még itthon sem 
lehet a sportéletben részt venni, inert kü-
lönben biztos a szánalmas kudarc. 

—• í g y végig lehetne menni a magyar élet 
minden terén és kimutatni azt, hogy ahol 
komoly sikertelenségek, katasztrofális gaz-
dasági összeomlások ós hasonló bajok mu-
tatkoznak, annak jórészt az a magyarázata, 
hogy a munka elvének ez az érvényesülése 
talán bizonyos fokig szigetes még s ahol a 
munka hihagy, ott bekövetkezik a baj. 

— Azoknak, akik Pesten arról panaszkod-
nak, hogy a magyar nem elég dolgos, aján-
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lom, nézzék meg a csongrádi, szentesi, mind-
szenti vagy dorozsmai kubikost, ha csator-
nát ás, vagy töltést épít. Nemrégiben meg-
néztem az algyő—dorozsmai vízlevezető fő-
csatornának az építését. Látogatásom kap-
csán híre ment, hogy a szegedi Fehér-tavat 
is halastóvá a lakí t juk át s a h í r hallatára 
harminc, negyven s ötven kilométerket gya-
logoltak a kubikos bandavezérek. Egyes fal- „ 
vak és városok kubikosai csoportokba ve-
rődnek össze s azt, aki közülök különösen 
mozgékony és leleményes, vezetőnek választ-
ják, aki munkátlanság idején keresi a mun-
kát s ha az alkalom megvan, akkor vezeti a 
tárgyalást a munkaadóval. H a megkapják á 
munkát, akkor hihetetlen buzgalommal ak-
kordban dolgoznak, korán reggeltől késő 
estig s alig költenek valamit, mer t a banda-
vezéren kívül van még a csoportban egy 
igen fontos ember: a szakács, aki bőséges 
ges paprikával, az ő szájuk íze szerint való-
ban jó ételeket főz. I lyenformán a banda 
rezsije igen csekély. A magyar munkabírás-
nak és munkakész,ségnek a szimbólumát lá-
tom én mindig a mi kubikusainkban, akik-
nek köszönhetjük, hogy ma nem sártenger 
többé a Tiszavölgy, mert mi lenne velünk 
most, hogy Trianon elszakította tőlünk Er-
délyt, a Felvidéket és Dél-Magyarországot, 
ha a magyar mérnök és a magyar kubikos 
meg nem hódította volna az Alföldet1? Ma, 
amikor megint csökken a nemzet önbizalma, 
jó elgondolkodni arról, mint válik diadal-
massá nálunk a munka gondolata. 

A terményjárandóságban részesülő 
tanítók ügye a képviselőházban. 
— Wekerle Sándor pénzügyminiszter nyilat-

kozata. — 
A képviselőházban 1930. december 17-én a 

takarékosságról szóló törvényjavaslat tárgya-
lása alkalmával a terményjárandóságban ré-
szesülő tanítók illetményeinek rendezése érde-
kében több országgyűlési képviselő szólalt fel. 
A felszólalásokra Wekerle Sándor pénzügy-
miniszter válaszolt. Kijelentette, hogy nem zár-
kózik el az ügy megfelelő rendezése elől. 

A parlamenti tárgyalásnak a tanítók ügyére 
vonatkozó részét alább közöljük. 

ötvös La jos : T. H á z ! Az utóbbi években Magyaror-
szágon a kántortaní tók meglehetősen gyakran deputációz-
t ak a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál, sőt vol-
tak a Kormányzó úr őfőméltóságánál is, hogy azt az igaz-
ságtalanságot , amely velük jövedelmük megállapításában 
tör tént , orvosoltassák. A kántor taní tók sérelme az, hogy 
helyi járandóságaikból, a földjárandóságból és a krajcár-
járandóságokból származó jövedelmüket a minisztérium 
1922-ben megállapította búzaértékben és ezt a búzaértéket 

azu tán á t s z á m í t o t t a pénzértékre, pengőértékre, úgyhogy 
a helyzet ma az, hogy a kántor tan í tó 27'80 pengős búzá t 
és 20 pengős rozso t eszik. 

A kán to r t an í tóka t már megelőzőleg is érte olyan sére-
lem, amelyért ők joggal rekriminálnak. Ök t. i. ke t tős 
foglalkozást töltenek be, ök taní tók és kántorok. Kán-
tor i illetményeiket .teljesen beszámítot ták , besorolták a 
taní tói jövedelem közé, úgyhogy amikor a törvényjavas-
l a t kapcsán ma, az t hiszem, indí tványt fog a Ház elfo-
gadni, hogy a több helyről jövedelmet kapó emberek fize-
tését revízió alá veszik, ezek a kán tor tan í tók abban a 
helyzetben vannak, hogy két h iva tás betöltése u t án egy 
jövedelmet kapnak, azt is ilyen igazságtalan módon meg-
csonkítottam Már maga az is nyilvánvalóan igazságtalan-
ság, hogy ezek az emberek nem kap ják meg illetményeiket 
ós ennek kellemetlen következményei már most muta tkoz-
nak abban, hogy a tanítók elitje nem akar megmaradni 
i t t a vezető állásban, menekül onnan és a megüresedő 
helyeket nem elsőrendű munkaerők tö l t ik be. 

A másik dolog az, hogy már nehézségek muta tkoznak 
abban a tekintetben, hogy a kán to r i teendőket, hogyan 
lehessen ellátni ezeken a helyeken, mer t érthető módon e 
tanítók menekülni akarnak a kán to r i teendők végzése 
elől. Ha igazságtalanságnak ismeri fel a t. Ház — amint 
annak kell felismerni — ezt a jogi helyzetet, amelyben m a 
a kántor taní tók vannak, akkor a z t gondolom, hogy a 
pénzügyminiszter úr igen megnyugtatná ezeket az elége-
detlenkedő embereket, ha hozzájuk egy megnyugtató s zó t 
intézne, hogy ezt az igazságos kérésüket el fogja intézni. 
De addig is, amíg ez bekövetkezik, igazságos volna, hogy 
igazságtalan adópótlékolást ne vezessünk be. Éppen 
azért tisztelettel kérem, hogy méltóztassék elfogadni a 
következő módosításomat, amelyet a 7. § második be-
kezdése után szeretnék beiktatni. (Olvassa:) „Mentessenek 
a különadó alól azok a tanítói és kántor taní tói jövedel-
mek is, amelyek természetbeni járandóságokból származ-
nak." (Helyeslés a baloldalon. — Reischl Richard: Ez a 
legkevesebb!) 

Pintér Lász ló : T. Képviselőház! A magam részéről tel-
jes mértékben csatlakozom Ötvös Lajos t. képviselőtár-
sam felszólalásához és azt teljes mértékben alátámasztani 
is kívánom, annyival is inkább, m e r t becsületbeli köteles-
sége a Háznak és a kormánynak, hogy ezt a kiáltó, tény-
leg semmivel nem magyarázható igazságtalanságot repa-
rá l ja (Helyeslés.), mely éppen a rend, a konszolidáció két 
legfőbb pillérét, a kultúra két legfontosabb apostolát : a 
papságot és a taní tóságot sú j t j a . Nem lehet e kérdés 
olintézését elodázni azért sem, mer t a kormány más vo-
natkozásban már hozzányúlt az értékegysóg búzaárának 
az adott gazdasági helyzethez való lefaragásához, — 
tudvalevő t . Ház , hogy az állam maga is a vagyonváltság-
búza á rá t már leszállította, ső t már a földreform 
során a föld á r ába belekalkulált búza á r á t is leszá l l í to t ta ; 
csak i t t marad t meg a búza á t számí tás i kulcsa 27 pengő-
ben és a rozsé 20 pengőben. Nem akarom a példák légió-
j á t felsoroln. Csak egy példát hozok fel. Például Moson-
szolnokon 80 értékegysége van a kántor taní tónak. Ez 
27 pengővel számítva, kitesz 2160 pengőt, e helyett azon-
ban de facto csak 880 pengőt kap azér t a búzáért, amely 
az ő járandósága. 

De nemcsak a kántortanítókról van i t t szó; ugyanez a 
sérelem megvan a többi tanítónál is, sőt a lelkészeknél is. 
Ma az egész rendes megélhetést biztosí tó plébániákon a 
papnak kisebb a jövedelme, mint egy fiatal, mót kine-
vezett helyettestanítónak. Én ezt a nemzetnevelés szem-
pontjából is sürgősen reperálandó dolognak ta r tom. Tu-
dom én, mi a ba j . Az a baj, hogy nem operálták idejében 
ezt a kis kelevénvt. Ma már a spácium a tényleges á r és 
az értékegység közö t t nagy összegeket jelent és ezért 
késett a kérdés megoldása. Bármely összegről legyen is 
azonban szó, e kérdés megoldása elől elzárkózni nem 
lehet. Mondom: mivel ez az el járás immorális, a kormány-
nak módot kell találnia arra, — és ez elől nem térhet 
ki — bogy ezt a kérdést közmegnyugvásra megoldja. Én 
a magam részéről is felhívom a pénzügyminiszter úr 
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figyelmét -erre a kérdésre, mert tényleg, amikor az állam 
egy intézkedéséből kifolyólag fél jövedelmét elveszíti a 
t an í tó és lelkész, nem lehet őt még ennek tetejébe kereseti 
udópótlékkal is súj tani , hanem az egész — egy kiáltó 
igazságtalanságot ta r ta lmazó kérdéskomplexumot érdem-
ben is meg kell oldani. 

Ér i Márton: T. H á z ! Nehogy az a l á t s z a t a legyen a 
dolognak, mintha a katholikus kántoroknak és lelkészek-
nek e komoly sérelme i ránt csak pap-képviselőtársamnak 
van megfelelő érzékük, én is az ő érdekükben kívánok 
rövid néhány kérő szót intézni a miniszter úrhoz. Én je-
len voltam az ő legutóbb megtatot t országos gyűlésükön. 
H a mél tóz ta t tak volna hallani azokat a lelki kitöréseket, 
azokat a megjegyzéseket, amelyek elhangzottak o t t ezek-
nek a derék, igazán érdemes egyéniségeknek ajkairól! 
Szinte megdermedtem, az elégedetlenség olyan erővel tör t 
ki leikükből. 

Ellőttem felszólalt két igen t. képviselőtársam rámu-
ta to t t . ezekre a valóban komoly sérelmekre. Méltóztassa-
nak most elképzelni, hogy amikor az élet nehézségeivel 
kiizködő tanító bemegy abba az osztályba kötelességét tel-
jesíteni, milyen lélekkel ^égzi az t ! Ez a lelki gond és 
gyötrelem pszichológiai okoknál fogva á t ragad a taní t-
ványokra is. Egyik kántor taní tóm könnyes szemekkel 
beszélte el nekem, hogy az iskolából vissza kellett vennie 
íiát, mert nem t u d t a tovább taní t ta tni . Ez lehetet-
len állapot, igazságtalan állapot. Én az t mondom, 
liogy fizetésjavítással ma előhozakodni nem lehet, de eze-
ket a kiáltó ellentéteket a mai viszonyok közö t t is meg 
kell szüntetni. Én tehát összetett kézzel kérem az igen 
t . pénzügyminiszter ura t , nyugtassa meg ezeket a szeren-
csétlen kántor tan í tóka t és természetbeni járandóságokkal 
bíró taní tókat , gyúj t sa meg karácsonyfájukon a lelki meg-
békélésnek gyer tyá já t és valami kijelentés formájában 
tegyen ígéretet, hogy ezeket a sérelmeket a lehető leg-
rövidebb időn bellii orvosolni fogják. Ez t ajánlom az igen 
t . pénzügyminiszter úr szíves figyelmébe. 

Farkasfa lv i Fa rkas Géza: T. Ház! Ne méltóztassanak 
szalmacséplésnek venni, ha ugyanazt a kérdést, amelyet 
t . barátaim i t t felvettek, én is ezóbahozom. (Wolff Ká-
roly: Meg kell szavazni!) Feltétlenül megszavazom, tes-
sék nyugodt lenni. 

A vidéken lá t juk azt a földalatti mozgalmat, amelyek-
nél a taní tók és lelkészek igazán úgyszólván az egyedüli 
őrtállók. Tessék elképzelni azoknak elkeseredését, amikor 
amint ötvös t . bará tom kifejtette, 27 pengő 84 filléres 
búzaalapon kapják most is a fizetésüket. Én írásban 
tudom megmutatni, hogy egyes vidékeken ma is 10 pen-
gőt adnak a búzáért , tehát járandóságának csupán majd-
nem harmadrészét kap ja az a tanító. I t t megszűnik a 
taní tónak minden ideálizmusa, elkeseredik a lelke abban a 
hivatásban, amelyben az ország if júságát neveli, holott a 
nemzet jövője a t tó l függ, hogy miképen neveli az ifjúsá-
got. Ugyanez a helyzete a lelkészeknek is. 

Ugyancsak t . bará tom rámuta to t t a kántortaní tók 
helyzetére is, amely még súlyosabb, mert ők ket tős hiva-
tásért csak egy fizetést kapnak. Éppen ezért nagyon ké-
rem a pénzügyminiszter ura t , hogy bármilyen nehéz is a 
kórdós, méltóztassék abba teljes eréllyel belenyúlni, mert 
méltóztassék meggyőződve lenni arról, hogyha ezt bármily 
nehezen is, de meg t u d j a csinálni, ennek minden hazafias, 
vallásos ember tapsolni fog. 

Elfogadom Ötvös Lajos képviselőtársam indítványát. 
Gaál Gaszton: T. H á z ! Nagyon természetes, szinte ma-

gától értetődőnek tar tom, hogy ahhoz az indítványhoz, 
amelyet Ötvös Lajos t . képviselőtársam előterjesztett , a 
magam részéről és mondhatom, a velem együt t gondolkozó 
képviselőtársaim nevében is teljes szívvel és lélekkel 
hozzájárulok. Ez t azonban a magam részéről csak na-
gyon-nagyon haszontalan kis dolognak tar tom, amely 
tulajdonképen ennek az osztálynak súlyos helyzetén egy-
ál talában nem segít. 

A súlyos helyzetet az idézte elő, hogy a felekezeti taní-
tóknak természetbeni járandóságaik vannak. Az állam 
felértékeli ezeket a természetbeni járandóságokat bizonyos 

kulcs szerint és ami differencia ezen tú l előáll az állami 
tan í tók és ezeknek a taní tóknak a fizetése között, csak 
ezt a csekély összeget kapják meg úgynevezett fizetés-
kiegészítő államsegély címén. 

Méltóztassanak elgondolni, hogyha ezeknek a tanítók-
nak gabonajárandósága'nál 27 pengő 80 fillérrel számít-
ják a búzának métermázsáját , milyen kevésre rúg az az 
összeg, amelyet fizetéskiegészítő államsegélyként az állam 
n y ú j t nekik, holot t ezek a szegény emberek a búzát a 
\idéken — az én vidékemről beszélek — maximálisan 11 
pengőért tudják 'ma értékesíteni. Nekik be van számítva 
27 pengő 80 vagy 60 fillérrel, — nem tudom egészen bi-
zonyosan —, ők ped g maximálisan 11 pengőért tud ják 
értékesíteni. A fizetéskiegészítő államsegély pedig asze-
rint van megszabva, mintha ők a búzá t 27 pengő 60 fil-
lérért értékesíthetnék. Ez olyan igazágtalanság, amelynek 
súlyos voltát, úgy lá tom, a Ház kvázi unisono érzi. 
(Ügy van! Ügy van! a jobb- és baloldalon.) A mélyen t . 
miniszter úr ebből impressziót meríthet magának arra-
nézve, hogy ennek a kérdésnek megoldását szinte pár t -
különbség nélkül minden pár t kívánja, a legnagyobb öröm-
mel fogadja. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) Még 
ha áldozatokat jelent is ez az ál lamra nézve, (Reischl 
Richárd: Akkor is!) igazságtalanságokat áldozatok árán 
is ki kell küszöbölni . az ország közéletéből. (Helyeslés.) 
Éppen ezért nemcsak elfogadom Ötvös t . képviselőtársam 
indítványát, de nagyon kérem a t. miniszter urat , hogy 
most már a Ház közhangulatának megfelelően, szívesked-
jék ebbe a kérdésbe belenyúlni és az i t t kétségtelenül 
fennálló és az összes felekezeteket kivétel nélkül érintő 
igazságtalanságot méltóztassék megszüntetni. (Helyeslés a 
jobb és baloldalon. — Reischl Richárd: Egy nemes gesz-
tussal karácsonyra! — Felkiáltások a jobboldalon: Hall-
juk a min'szter urat!) 

Elnök : A pénzügyminiszter úr kíván nyilatkozni. 

Wekerle Sándor pénzügyminiszter: T. Ház! 
I t t tulajdonképen két kérdésről van szó. Az 
egyik kérdés az, vájjon a kántortanítókat 
természetben élvezett javadalmuk szempont-
jából generaliter felmentsük-e ez alól az adó 
alól úgy, amint bizonyos kategóriát felmen-
tettünk, a másik kérdés pedig az, hogy mi-
ként rendeztessenek a kántortanítóknak és 
lelkészeknek illetményigényei, egy szóval 
azoknak a kategóriáknak — nem akarom itt 
felsorolni valamennyit —. akik természetben 
kapják járandóságukat, és ahogy Gaál Gasz-
ton igen t. képviselő úr kifejtette, a fizeté-
sükhöz való hozzájárulást magasabb búza-
érték szerint kapják. Az igen t. Ház ma ter-
mészetesen csak afelett dönthet, vájjon ezt 
a kategóriát, amellyel egészen kétségtelenül 
igazságtalanság történt, felmenti-e generali-
ter vagy sem, míg az a kérdés, hogy ezek-
nek fizetési igényei méltányosan miként ren-
deztessenek. természetesen ma nem volna 
eldönthető. 

Először arról akarok szólni, hogy mi az 
én tiszteletteljes nézetem erről a kérdésről, 
amit röviden abban összegezhetek, hogy egé-
szen kétségtelenül igazuk van ezeknek a ter-
mészetbeni járandóságban részesülő kántor-
tanítóknak és lelkészeknek abban, hogy ők 
fiktív búzaár alapján számított fizetésnek, 
(Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) vagyis 
egy meg nem lévő fizetésnek (tJgy van! Úgy 
van! a jobboldalon.) kiegészítését kapják és 
megnyugtathatom a t. Házat, hogy e tekin-
tetben a kultuszminiszter ú r őexcellenciájá-
val elég hosszú ideje, már ta lán egy évvel 
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ezelőtt is. a múlt költségvetést megelőzően 
tárgyalást folytattunk, amelyben kerestünk 
bázist ennek méltányos megállapítására. Ez 
mindenesetre valahol a középúton lehet, 
mert ezt íixírozni a folytonosan változó 
búzaár mellett természetesen igen nehéz és 
belejátszik még egy másik körülmény is, a 
földérték megállapítása, ami szintén búza-
értékben történik. 

Én ez elől nem zárkózm el, (Helyeslés.) 
hiszen ugyanazok a szempontok vezetnek 
ebben engem, mint a t. Ház tagja i t , hogy 
tudniillik nem veszíthet egy ilyen relatíve 
kis fizetéssel bíró egyén ezért, mer t a tör-
vényből kifolyólag megállapított fizetése a 
búzaárak esése folytán egy részében meg-
semmisült. (Ügy van! Ügy van!) Ezt tehát 
reparálnunk kell. 

A másik kérdés az, vájjon mentesíttesse-
nek-e ezek az alól az adó alól vagy nem? 
Természetes, hogyha ők megkapnák rendes 
fizetésüket, akkor — mondottam — a méltá-
nyossági alapon senkinek sem ju to t t volna 
eszébe, éppen őket kiragadni az összes köz-
alkalmazottak közül, hogy mentesíttessenek. 

Viszont egészen kétségtelen az is, hogy 
egy ilyen törvény alól minden kivétel bizo-
nyos igazságtalansággal jár, amit elvileg 
ellenzek; nem min tha ezt a kivételt nagy 
dolognak tartanám az államháztartás szem-
pontjából. hanem inkább azért, mert privi-
légiumot teremtünk, egy incidentaliter elő-
állt okból folyólag mentesítjük őket, egy-
idejűleg azonban nem orvosoljuk magát a 
kérdést. Amikor tehát itt kijelentem, hogy 
ennek a kérdésnek megfelelő méltányos ala-
pon való orvoslását a kultuszminiszter úr-
ral egyetértőleg a kezembe veszem (Élénk 
helyeslés a jobboldalon.) és azt hiszem, a 
jövő költségvetésben erre a célra arányos 
fedezetet találunk, (Élénk helyeslés és taps 
a jobboldalon.) nagyon kérem az igen t. Há-
zat, hogy az adózás alól való mentesítést 
semmiesetre se méltóztassék elfogadni, mert 
ezzel csak egy kivételt teremtünk. Viszont 
helytelen dolognak tar tanám hogy ne a 
tényleges fizetés a lap ján vettessék ki az adó, 
(Éri Márton: Ez az igazság!) hanem a fiktív 
fizetés alapján, mer t hogyan lehet olyan 
fizetésre adót kivetni, amely nem folyik be. 
Ez természetesen senkinek sem lehet inten-
ciója, (Élénk helyeslés és taps a jobbolda-
lon.) ha pedig, amint hallottam, ilyen eset 
előfordult volna, ez feltétlenül reparálandó. 
Ilyen értelemben tárgyalom ezt a kérdést és 
kérem a képviselő u ra t — azt hiszem, ötvös 
igen t. képviselő ú r a benyújtója ennek az 
indítványnak —. hogy ezen felvilágosítás 
után, amely természetesen határozat tárgyát 
nem képezheti, hanem egyszerűen két mi-
niszternek a kötelező ígérete, méltóztassék e 
posztulátumtól eltekinteni. (Helyeslés a jobb-
oldalon.) 

Elnök: A szakaszhoz Ötvös Lajos képviselő úr pótlást 
indítványozott . Ötvös Lajos képviselő urat illeti a szó. 

ötvös L a j o s : T. Ház! Mivel a t . min'szter úr a dolog 
lényegét illetőleg kettős i rányban igen messzemenő nyilat-

kozato t , ígéretet t e t t , tudniillik, hogy egyrészt magát 
az igazságtalanságot orvosolni fogja abban a tekintetben, 
hogy a magas búzaértékelés folytán előállott jövedelem-
csökkentést legkésőbb a legközelebbi költségvetési évben 
meg fogja szüntetni, másrészt pedig kijelentette, hogy a 
mostani értékelés a lapján nem lehet adózta tni és adópót-
lékolással nem lehet á t tö rn i a jövedelmeket, hanem az 
adót csak a tényleges jövedelem u t án lehet kivetni, 
vagyis mivel a mmiszter úr ebben a pil lanatban megtette 
az t , amit emberileg megtenni lehet, indítványomat tiszte-
lettel visszavonom. (Helyeslés a középen és a jobboldalon.) 

Tanácsadás a népművelés keretében. A borsod-
megyei Désen, ahol a község intelligenciájának 
vezetésével az iskolánkívüli népművelés évek 
óta rendszeresen folyik, a helyi Népművelési 
Bizottság, a róm. kath. lelkész indítványára, 
érdekes és jellemző határozatot hozott. A hatá-
rozat szerint ezentúl mindenki, aki valamely 
iigyes-bajcs dolgában kérdéssel fordul a helyi 
ál lami elemi iskola igazgatójához, mint a Nép-
művelési Bizottság egyik vezető tagjához, kér-
désére választ, illetőleg tanácsot kap a helyi 
Népművelési Bizottságtól, de nem magánúton, 
hanem — közös okulás céljából — a népműve-
lési előadások alkalmával. 

Ebből a határozatból látszik, hogy a dédesi 
Népművelési Bizottság teljes tudatában van 
hivatásának. 

Megjavítják a fővárosi tanszemélyzet előlépési 
viszonyát. A főváros közoktatásügyi bizottsága 
Bódy Tivadar elnöklete alatt december 19-én 
ülést tartott és a polgármesternek a székes-
fővárosi oktatószemélyzet illetményeire és el-
látási díjaira vonatkozó előterjesztését tár-
gyalta, amelyben az egyes rendelkezések kor-
szerű módosítását ha j t j ák végre. Az előterjesz-
tés szerint biztosítva lesz a középiskolai taná-
rok automatikus előlépése a B-fizetési osz-
tályba, így az ál lami középiskolai tanárok ré-
szére már 1927-ben biztosított előnyösebb elő-
lépési lehetőség számukra is megnyílik, .vala-
mint kedvezőbbé válik az előlépés az óvónők, 
a tanítók, az igazgatók részére a B-, illetve 
C-fizetési osztályba s végül az átlagon felüli 
eredményeket feltüntető közoktatási munkás-
ság rendkívüli jutalmául ú j D-fizetési osztályt 
rendszeresít. Az előterjesztés a tanítóságra 
kedvezőbb módosításokat javasol a más iskola-
fenntartónál és az alacsonyabb képesítés-
sel eltöltött szolgálati időnek a székesfővárosi 
helyettesi szolgálati időnek, a hadiszolgálatnak 
s az ideiglenes és helyettes igazgatói szolgálat 
három évet meghaladó részének a fizetési foko-
zatba való besorozás alapjául, úgyszintén a 
helyettesi és havi szolgálatnak a nyugdíjszerű 
ellátás alapjául való beszámítása tekintetében. 
Végül az előterjesztés szabályozza az ideigle-
nes alkalmazottak fogadalomtételét és betegség 
esetén való járandóságait , egyes iskolanemek 
kötelező óraszámát és a napközi otthonok ellen-
őrzéséért járó átmeneti személyi pótlékot. A 
közoktatási állandó szakbizottság számos fel-
szólalás után az előterjesztéshez hozzájárult és 
annak elfogadását javasolta a törvényhatósági 
tanácsnak. j í 
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Doktorrá avatás. Berwaldszky Edit középisko-
lai tanár t , Berwaldszky Kálmánnak, a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőjének leányát, a buda-
pesti Ki rá ly i Pázmány Péter Tudományegyete-
men 1930. december 22-én doktorrá avatták. 

Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület felruházó ün-
nepélye a győri Nádorvárosban. Mult évi de-
cember 21-én tar to t ta karácsonyi műsoros 
ünnepélyét a Szent Imre herceg m. kir. állami 
elemi népiskola I f jú ság i Vöröskereszt Egyesü-
lete, melyet Szabados János igazgató öt hete 
alakított meg Ez alkalommal 44 szegény ta-
nulót részesített az Egyesület szeretetadomány-
ban. Űj ruhák, cipők s élelmiszerek kerültek 
kiosztásra. A gyűjtést az Egyesület i f j ú tagjai 
végezték nagy buzgalommal. Ez volt az első 
felruházó ünnepélye a kezdő egyesületnek, me-
lyen a gondnokság és nagyszámú közönség vett 
részt. Szabados János igazgató ismertette a 
Vöröskereszt Egyesület célját s megemlékezett 
mindazokról, akik a szeretet e kis ünnepét ado-
mányaikkal kedvessé s a gyermekek részére 
emlékezetessé tették. 

Tömeges iskolamulasztások — ruhahiány miatt. 
Fejér megye közigazgatási bizottsága Széchenyi 
Viktor gróf főispán elnöklete alat t most tar-
totta december havi ülését, amelyen a szokásos 
előterjesztések és hivatali jelentések között fel-
tűnést keltett a királyi tanfelügyelőségnek nyi-
latkozata. A tanfelügyelő jelentette, hogy a 
mult hó folyamán a vármegyében előfordult 
iskolamulasztások száma hirtelen felszökött és 
ennek az oka az, hogy sok ruhátlan, lerongyo-
lódott iskolaköteles gyermek van ós a mostoha 
időjárás következtében ezek a ruhátlanok kény-
telenek otthon maradni s így fokozódik az 
iskolamulasztás a megyében. 

A Népkönyvtári Bizottság ülése. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által ala-
kított Népkönyvtári Bizottság, amely a nép-
könyvtárak anyagának megállapítását végzi, 
folyó évi december hó 10-én Komis Gyula 
államtitkár elnöklete alatt ülést tartott . Miu-
tán a kultuszminisztérium képviselője az isko-
lánkívüli népművelés legutóbbi eseményeiről 
a bizottságot általában tájékoztatta, áttértek a 
benyújtott könyvek tárgyalására. A népkönyv-
tárak céljaira alkalmasnak talált a bizottság 
48 művet. Ezeknek, valamint a nyomtatott nép-
könyvtári jegyzék megjelenése óta felvett köny-
veknek jegyzékét legközelebb közöljük. 

Magyar Pedagógiai Lexikon. Illetékes helyről 
kaptuk a következő sorokat, amelyeket az is-
kolaigazgatóságok ós tan férfiak különös figyel-
mébe ajánlunk: Egy pedagógiai lexikonra való 
hivatkozással egy előttünk ismeretlen cég ne-
vében tanár i (?) ügynökök keresik fel a taná-
rokat és a tanítókat, akiket életrajzi adataik 
közlésére kérnek fel. Ezután a mitsem sejtő fe-
lekkel aláiratnak egy ívet, amely őket a 100 
(száz) pengős munka előfizetésére kötelezi. 
Esetleg nyomban előleget is felvesznek. E meg-

tévesztéssel szemben a Magyar Pedagógiai 
Lexikon szerkesztősége és kiadója (Révai Test-
vérek) miheztartás vég-ett közli, hogy e készülő 
munka érdekében semmiféle ügynököket nem 
alkalmazott, ezek ú t j án életrajzi adatokat és 
előfizetőket nem gyűj t . A szerkesztőség nevé-
ben: Kemény Ferenc ny. c. tank. főigazgató 
(Damjanich-u. 52). 

Ü j népművelési könyvek. A Magyar Népműve-
lés Könyvei című könyvsorozatban legutóbb 
két ú j könyv jelent meg, a Természettudós 
mányi Ismeretek I. és I I . kötete és A gyermek-
szeretet iskolája. Az előbbit Békés vármegye, 
az utóbbit pedig Jász-Nagykun-Szoliiok vár-
megye adta ki. Ezzel a legújabb két könyvvel 
a könyvsorozat könyveinek száma tízre emel-
kedett. 

A inaklári állami kisdedóvoda karácsonyi ünne-
pélye december 20-án és 21-én zajlott le számos 
és hálás közönség jelenlétében. Az ünnepély 
műsorán karácsonyi jelenetek, énekek és élő-
kép adattak elő. Az egyes számokat a közön-
ség élénken megtapsolta. A hatalmas terem 
első nap nem volt képes a közönséget befogadni 
s így az előadást meg kellett ismételni. A ház-
ról-házra történt gyűj tés eredményeként 93 kis-
ded részesült karácsonyi ajándékban. Az ünne-
pély megrendezése Benedekné Szvoboda Janka 
és Blaskovich Gizella állami óvónők érdeme. 

Tejakció Annavölgyön. Annavölgyi bányatelep 6ze-
génysorsu bányászgyermekeinek ingyen tejeltetésére. Csenke 
István iskolai igazgató akciót indított . Közbenjárására 
Schmidt Sándor m kir. bányafőtanácsos, bányaigazgató 
havi hatvan pengőt, Csobán Testvérek gazdasága kedvez-
ményes áru tejet (literje 20 fillér) és naponta 1 kg fehér-
kenyeret, végül Krifaton Antal sütő pedig napi 1 kg ke-
nyeret adományoztak a jótékony célra. December 1-től 
minden tanítási napon d. e. 10 órakor az iskolában 25 
liter fo r ra l t tej kerül kiosztásra a rászoruló 125 gyermek 
közöt t . 

Halálozás. A Törökszentmiklósi Református 
Tanítótestület mély fájdalommal lesújtva je-
lenti, hogy Boris Ferenc tanító rövid, súlyos 
szenvedés után 1930. évi december 18-án vissza-
adta lelkét az Úrnak. A megboldogult 40 évig 
páratlan hűséggel működött a tanítói pályán. 
Szeretettel nevelt és tanított. Áldott tanítói 
lelke minden tudását, jóságát másokkal osz-
totta meg. — Az Országos Izraelita Tanítóegye-
sület elnöksége ós központi választmánya mély 
fájdalommal jelenti, hogy Adler Simon, a lovag 
Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia 
Vakok Intézetének nyug. igazgatója, az egye-
sület tiszteletbeli tag ja és alelnöke december 
hó 17-én elliúnyt. Közel félszázadon át állott 
a gyógypedagógiai nevelésügy szolgálatában, 
mely munkásságával országos tekintélyre tett 
szert — Röhn József nyugalmazott főiskolai 
tanár 1930 november 20-án, életének 77. évében, 
hosszas szenvedés után, a megszállás alatt levő 
Somorja községben meghalt. 
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T E S T N E V E L É S 

Az if júság testnevelése. 
A fiziológusok liittichi nemzetközi kongresz-

szusa azokkal az előfeltételekkel foglalkozott, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fiziológiát, 
biológiát és az e téren kísérlet ú t ján szerzett 
tapasztalatokat a nevelési megfigyelésekkel — 
egy modern alapon felépülő testi kultúra szem-
pontjából — összhangba hozzák. Csak ha az 
i f júság testi fejlődését szolgáló erők és segéd-
eszközök alapjukban és megfigyelési módsze-
reikben egységesen érvényesülhetnek, lehet a 
testnevelés egységes hatására biztosan számí-
tani. Egy amerikai pedagógus szerint minden 
nevelőnek pontosan meg kell figyelni a tanulók 
fizikai és fiziológiai állapotát s orvosi és sport-
körökkel való együttműködés révén, egyes ta-
nulók sajátságai és testi képességei szerint kell 
egyénenként foglalkozni velük. A tanító tegye 
fel a kérdést: Mire van a gyermeknek vagy a 
serdülő ifjúságnak szüksége, hogy általa nagy 
célok vagy kisebb szándékok valósulhassanak 
meg, hogy különböző káros behatásoktól meg-
óvható s egész egyénisége megérthető legyen, 
hogy tehetségei alapján oly kiképzésben legyen 
része, mely csak hasznára válhatik. Genfi szak-
emberek a testnevelés modernizálása érdekében 
felmerülő kérdéseket a következő szempontok 
szerint kívánják megtárgyalni: 

1. A testnevelés érdekében újabban bevezetett 
gyakorlatnak mik a közvetlen vagy később mu-
tatkozó hatásai! 

2. Mily tévedéseket ügyeltek meg eddig és 
mily veszélyekkel jártak azok? 

3. Mily módszereket kell tehát alkalmazni és 
hogyan lehet az ú j testkultúrát ily alapon a 
legeredményesebben kiépíteni! 

Eddig bizonyos körülhatárolt, egyszerű torna-
gyakorlatok voltak szokásosak az iskolában, 
amelyek általában megfelelnek a pedagógiai 
alapelveknek, illetőleg szabályoknak; sőt a fizio-
lógiai előfeltételeknek is. Ez a módszer respek-
tál ja a biológiai törvényeket (növés, kimerülés) 
a tornagyakorlatok beosztása és sorrendje út-
ján. A fiziológusnak azonban, akár orvosi, akár 
más hivatást gyakorol, az a fontos feladata, 
hogy a pedagógusok és szociológusok éleslátá-
sát növelje oly irányban, hogy az izomkiképzés 
értéke és fejlődése nem összefüggéstelen része 
a tananyagnak, hanem minden testgyakorlat-
nak és fizikai tevékenységnek más jelenségekkel 
és követelményekkel összefüggésben kell tör-
ténnie, a lélekzésnek, vérkeringésnek és egyéni 
idegrendszernek legpontosabb tekintetbevételé-
vel. Csak az e tényezőkkel való harmonikus és 
kiegészítő együttműködés vezethet az erők öko-
nómiájához, melynek hasznos következményei 
az egész idegrendszerre kihatnak. Minden jól át-
gondolt izommunka az oktatás folyamán érté-
keket teremt a magasabb energia- és akarat-
kiképzés területén. 

A testkultúra terén elejét kell venni a tévedé-
seknek. A hamis módszerek főleg a r ra vezethe-

tők vissza, hogy a fiziológiai törvényeket kellő-
képen nem ismerik. Anélkül, hogy a biológiai 
és fiziológiai előfeltételekkel törődnék, az i f jú 
nemzedék törekvése a testkultúra területén oda-
ü-ányul, hogy jó kondíciót és jó formát érjen 
el. Az első ellen kifogás nem emelhető, mert az 
kifogástalan egészségi állapotot jelent; a jó 
forma azonban gyakran változó átmeneti álla-
pot, nem maradandó és csak az elérhető leg-
szélsőbb határait ta r t ja szem előtt anélkül, hogy 
a túl erőltetésre tekintettel volna. 

A nevelés a valódi testkultúrára, a sportszerű 
tornára helyezze a fősúlyt és nem a továbbfej-
lődő, tiszta sportra, mely nagy versenyekre ké-
pesít és készít elő. A kifogástalan testkultúrá-
hoz vezető nevelőeszközöknek és utaknak szoros 
kapcsolatban kell lenniök az egyéni egészség-
ápolással, mert csak ez teszi lehetővé a terv-
szerű testnevelést. Ily elvek alapján szervezték 
meg az i f júság testnevelését Dániában (ahol en-
nek következtében a tüdővész csökkenését is 
megállapították), Svédországban, Finnország-
ban, ahol az eredmény a testmagasság emelke-
désében is megnyilvánult. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 882—4—1370/1930. VIII. f. szám alatt kelt 
rendelete az iskolai ifjúsági könyvtárak anyaga-
ként megállapított „beszerzendő" és „beszerez-
hető" művek V. számú kiegészítő jegyzékének 

közzététele tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóságnak, 
a budapesti és pécsi középiskolai tanárképző-
intézeti gyakorló középiskola igazgatóságának, 
a Ferenc József-nevelőintézet főigazgatóságá-
nak, a felső kereskedelmi iskolák főigazgatóság 
gának, a tanító- és tanítónőképzőintézetek ta-
nulmányi főigazgatóságának, valamennyi kir. 
tanfelügyelőnek és a kecskeméti kir. tanfel-

ügyelői kirendeltség vezetőjének. 
Az 1930. évi március hó 23-án 882—4—190/1930. 

VIII . f. szám alatt kelt rendeletem kapcsán 
(megjelent a Hivatalos Közlöny 1930. évi ápri-
lis 15-i 8. számában) közzéteszem az iskolai ifjú-
sági könyvtárak számára ..beszerzendő" és „be-
szerezhető" műveknek az Országos I f júsági 
Irodalmi Tanács által összeállított V. számú 
kiegészítő jegyzékét. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A rendelkezésem és közvetlen vezetésem alatt 

álló iskolák i f júsági könyvtárai számára „be-
szerzendő" és „beszerezhető" művek V. számú 
kiegészítő jegyzékét van szerencsém a Főtiszt. 
Egyházi Főhatósággal a főhatósága alá tartozó 
iskolák és intézetek i f júsági könyvtárai szem-
pontjából való esetleges szíves figyelembevétel 
végett közölni. 
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V. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ JEGYZÉK 
az iskolai ifjúsági könyvtárakba sorozható »beszerzendő« és »beszerezhető« 
könyvekről 88.213/1926—III. a. számú rendelettel kiadott könyvjegyzékhez. 

A nagybetűkkel szedett címek Az árak változtatásának jogát 
jutalomkönyvek címei. a kiadók fenntartották. 

BESZERZENDŐ MŰVEK: 
IV. csoport. 

Polgári flú- és leányiskola, fiú- és leányközép-
iskola I—II. osztálya (10—12. óv). 

Balanyi György—Schütz Antal: Emlékkönyv 
Szent Imre herceg 900 éves jubileumára. 
Szent Imre-év rendező főbizottsága. —Fűzve 
1— P. 

Gombos F. Albin: Hóharmat . Egyet. Nyomda. 
Kötve 2-50 P . 

V. csoport. 
Polgári fiú- és leányiskola, fiú- és leányközép-

iskola III—IV. osztálya (12—14. év). 
Balanyi György—Schütz Antal: Emlékkönyv 

Szent Imre herceg 900 éves jubileumára. 
Szent Imre-év rendező főbizottsága. —Fűzve 
1— P. 

TARCZAI GYÖRGY: AZ ÁRPÁDHÁZ 
SZENTJEI. Szent István-Társulat. — Kötve 
22— P. 

VI. csoport. 
Fiú- ós leányközépiskola V—VI. osztálya, felső 

kereskedelmi iskola, tanító (nő) képzőintézet, 
óvónőképző I—II. évfolyama (14—16. év). 

Balanyi György—Schütz Antal: Emlékkönyv 
Szent Imre herceg 900 éves jubileumára. 
Szent Imre-év rendező főbizottsága. •— Fűzve 
1— P. 

Benkő András—Zsoldos Ferenc—Benkő György: 
Az if júsági vöröskeresztes csoportok mun-
kakönyve. Szerzők. — Fűzve 10-— P. (Tanító-
és tanítónőképzőintézetek számára.) 

DIVALD KORNÉL: MAGYARORSZÁG 
MŰVÉSZETI EMLÉKEI. Egyetemi 
Nyomda. — Kötve 18-— P. 

Gombos F. Albin: Bujdosó király. Egyetemi 
Nyomda. 

Kosáryné Réz Lola: Hamupipőke. Singer és 
Wolfner. — Kötve 4-— P. (Leányok számára.) 

Olay Ferenc: A magyar művelődés kálvár iá ja 
az elszakított területeken. 1918—1928. Ma-
gyar Nemzeti Szövetség. — Fűzve 12-— P r 
kötve 15— P. 

TARCZAI GYÖRGY: AZ ÁRPÁDHÁZ 
SZENTJEI. Szent István-Társulat. — Kötve 
22— P. 

VII. csoport. 
Fiú- és leányközépiskola VII—VIII. osztálya, 
felső kereskedelmi iskola III—IV., tanító (nő) -
képzőintézet III—V. és óvónőképző I I I . évfo-

lyama (16—18. év). 
Balanyi György—Schütz Antal: Emlékkönyv 

Szent Imre herceg 900 éves jubileumára» 
Szent Imre-év rendező főbizottsága. — Fűzve 
1— P. 

Benkő András—Zsoldos Ferenc—Benkő György r 
Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok mun-
kakönyve. Szerzők. — Fűzve 10— P. (Tanító-
és tanítónőképzőintézetek számára.) 

DIVALD KORNÉL: MAGYARORSZÁG 
MŰVÉSZETI EMLÉKEI. Egyetemi 
Nyomda. — Kötve 18— P. 

Gombos F. Albin: Bujdosó király. Egyetemi 
Nyomda. 

Olay Ferenc: A magyar művelődés ká lvár iá ja 
az elszakított területekenu 1918—1928. Ma-
gyar Nemzeti Szövetség. — Fűzve 12-— P r 
kötve 15— P. 

TARCZAI GYÖRGY: AZ ÁRPÁDHÁZ 
SZENTJEI. Szent Isvtán-Társulat. — Kötve 
22— P. 

BESZEREZHETŐ MŰVEK: 
I. csoport. II. csoport. 

Kisdedóvók (3—6. év). 
Bene Lajos: Jászsági népmesék. Országos Gár-

donyi Géza Irodalmi Társaság. — Kötve 
2-80 P . 

Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái. Dante. — 
Kötve 2— P. 

— Nagyapó tréfái, ú jabb sorozat. Dante. — 
Kötve 2— P. 

Az elemi fiú- és leányiskola négy alsó osztálya 
(6—10. év). 

Az Én Újságom könyvei. Singer és Wolfner.— 
Kartonálva kötetenként —-60 P . 
Avar Gyula: A bűvös kard. 
Benedek Elek: Édesapám falujában. 
Ego: Bandi gyára t épít. 
— Elemisták lázadása. 
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Gaal Mózes: Nonni. 
Ifj. Gaal Mózes: Játsszunk színházat. 
Jeszenszkyné T. Irén: Laci megjavul. 
Jókai Mór: A leaotüngi emberkék. 
Kertész Mihály: A gyémántköves melltű. 
Kosáryné Réz Lola: A boszorkány vár. 
Lőrinczy György: Mátyus földjén. 
— Ketyegő Mátyás. 
Móra Ferenc: Csalavári Csalavér újabb ka-

landjai. 
Sebők Zsigmond: Mackó úr a Balatonon. 
Tábori Piroska: Mesemondó Jánoska. 
Tábori Róbert: Jégtündér. 
Tutsek Anna: I luska vándorlása. 

Auer István: Gólyafészek. Szerző. — Fűzve 
3-20 P. 

Bene Lajos: Jászsági népmesék. Orsz. Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság. — Kötve 
2-80 P. 

— Nagykunsági népmesék. I—II. Orsz. Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság. •— Kötve kö-
tetenként 2-80 P. 

Vitéz Faragó Ede: Ősök öröksége. Franklin. 
Fűzve 2-40 P. 

Gárdonyi Géza: Nagyapó 100 tréfája . Dante. — 
Kötve 3-60 P. 

— Nagyapó tréfái. Dante. — Kötve 2- —P. 
— Nagyapó tréfái. Üjabb sorozat. Dante. — 

Kötve 2— P. 
Havas István: A négy szobor. Ünnepi költemé-

nyek. Singer és Wolfner. — Fűzve 4— P. 
Kemény Lujza: A négy évszak. Szerző. — 
Mendelényi Béla: A csodaduda. Athenaeum. — 

Kötve 6— P. 
Móra László: Három borsó, három korsó és 

egyéb mesék. Szerző. — Fűzve 2-60 P. 
Pohárnok Jenő: A glóriás herceg. Szent István-

Társulat. — Fűzve 2— P. 

III. csoport. 
Az elemi fiú- és leányiskola két felső (V—VI.) 
osztálya, a továbbképző, a gazdasági- és a ta-

nonciskola évfolyamai (10—13. év). 
A Magyar Cserkész könyvei. Magyar Cser-

kész Szövetség. 
Bárdos—Kodály: 101 magyar népdal. (116— 

117. szám.) — Fűzve 1-50 P. 
Bődy Zoltán: A magyar zászló, címer, szent 

korona... (88—89. szám.) — Fűzve —80 P. 
Fodor Ferenc: Magyarország földrajza. 7—8. 

szám.) — Fűzve —-40 P. 
Mócsy—Strilieh: A cserkészsegítségnyujtás 

kiskátéja. (3. szám.) — Fűzve —-30 P. 
Temeri Győző: Magyarország története. 

(101—102. szám.) — Fűzve 1— P. 
Térképészet. (112—113. szám.) — Fűzve 

—80 P. 
Az Én Újságom könyvei. Singer és Wolfner.— 

Kartonálva kötetenként —-60 P. 
Avar Gyula: A bűvös kard. 
Bárány Ferenc: A fejetlen ló kincse. 
Benedek Elek: Édesapám falujában. 
— Gyermekkori történetek. 
Benedek Rózsi: A kis művész. 

Farkas Pál: A szerencsekeresők. 
Gaal Mózes: A koldusvezető. 
— Vasárnapi emlékek. 
Herczeg Ferenc: A bujdosó bábuk. — A» új 

nevelő. 
Jeszenszkyné T. Irén: Laci megjavul. 
Jókai Mór: A leaotüngi emberkék. 
Kosáryné Réz Lola: Meszes Palkó. 
— Színház. 
Lőrinczy György: Ketyegő Mátyás. 
Majthényi György: Mese a csodaállatról. 
Sas Ede: Petőf i hegedűse. 
Szomaházy István: Utazás a piros kocsin. 
Tábori Pál: Cserkészsziget. 
Tábori Piroska: A barlanglakók. 
— Mesemondó Jánoska. 
— Nagyvárosi verebek. 
Tábori Róbert: Jégtüudér. 
Tutsek Anna: Iluska vándorlása. 

Ajtai-Ackermann Kálmán: Kalandok az ős-
erdőben. Don Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 
2-80 P. 

Auer István: Gólyafészek. Szerző. — Fűzve 
3-20 P. 

Barabás Sándor: Ősök csillaga. Szerző, Eger. 
Fűzve 1-50 P. 

Bene Lajos: Nagykunsági népmesék. I—II. Or-
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. — 
Kötve kötetenként 2 80 P. 

Benedek Elek: Mondák és legendák. Athenaeum. 
Kötve 2— P. 

— Székelyföldi mondák és mesék. Athenaeum. 
Kötve 2-20 P. 

Kemény Lujza: A négy évszak. Szerző. 
Kis Könyvek. Singer és Wolfner. — Karto-

nálva kötetenként 1— P. 
Fehér Jenő: Kis ásványhatározó. 
Futó Mihály: A mikroszkópium csodás vilá-

gából. 
Horváth Károly: Állatmegfigyelések. 
— Növénymegfigyelések. 
Knebel Alfréd: Egylámpás rádióvevő. 
Sós Ernő: Matematikai kísérletek egyszerű 

eszközökkel. 
Mendelényi Béla: A csodaduda. Athenaeum. — 

Kötve 6 — P. 
Pohárnok Jenő: A glóriás herceg. Szent István-

Társulat. — Fűzve 2— P. 
Iladványi Kálmán: Napsugár leventék. Magyar 

Cserkész Szövetség. — Fűzve 112 P. 
Ritoók Emma: Tündérmesék. Révai. — Kötve 

4-50 P. 
Spielenberg György: A magyar cserkész dalos-

Dánielné Lengyel Laura: A fejedelemasszony. 
Singer és Wolfner. — Kötve 2-— P. 

Dixon W. Franklin: Az óceánrepülő. (Iladvá-
nyi.) Révai. — Kötve 4-50 P. 

Erdélyi Gyula—Pálmáss Olivér: Ludas Matyi. 
Egyetemi Nyomda. — Fűzve 1-50 P. 

Vitéz Faragó Ede: Ősök öröksége. Franklin. — 
Fűzve 2-40 P. 

Gárdonyi Géza: Nagyapó száz tréfája. Dante. 
Kötve 3-60 P. 

Havas István: A négy szobor. Singer és Wolf-
ner. — Fűzve 4-— P. 
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könyve. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve 1-20 P. 

Szász Irén: A lembergi baba. Révai. — Kötve 
3-80 P . 

Szenes Adolf: Tréfás és csodás jelenségek a 
számok birodalmából. Szerző. — Kötve 2-50 P. 

Urbányi János: A reklám kézikönyve. Keres-
kedelmi Szakiskolai Tanárok Orsz. Egyesü-
lete. — Fűzve 6— P. 

VERNE GYULA: STROGOFF MIHÁLY UTA-
ZÁSA Moszkvától Irkutskig. (Szász K.) 
Franklin. — Kötve 5— P. 

IV. csoport. 
Polgári fiú- és leányiskola, fiú- és leányközép-

iskola I—II. osztálya (10—12. év). 
A Magyar Cserkész könyvei. Magyar Cser-

kész Szövetség. 
Bárdos—Kodály: 101 magyar népdal. (116— 

117. szám.) — Fűzve 1-50 P. 
Bődy Zoltán: A magyar zászló, címer, szent 

ko rona . . . (88—89. szám.) — Fűzve — 80P. 
Fodor Ferenc: Magyarország földrajza. (7— 

8. szám.) — Fűzve 120 P. 
Játékkönyv. (54—56. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Koszter Atya: Mesélnek a kulisszák. (103— 

104. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Mócsy—Strilich: A cserkészsegítségnyujtás 

kiskátéja. (3. szám.) — Fűzve —-30 P. 
Radványi Kálmán: Színdarabok. (90—91. 

szám.) — Fűzve —60 P. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. (76—78. szám.) 
Fűzve 2— P. 
— Magyarország története. (101—102. szám.) 
Fűzve 1-— P. 
Térképészet. (112—113. szám.) — Fűzve—80 P. 

Az Én Újságom könyvei. Singer és Wolfner . — 
Kartonálva köteteinként —-60 P. 
Avar Gyula: A bűvös kard. 
Bárány Ferenc: A fejetlen ló kincse. 
Benedek Elek: Édesapám falujában. 
— Gyermekkori történetek. 
Benedek Rózsi: A kis művész. 
Farkas Pál: A szerencsekeresők. 
Gaal Mózes: A koldusvezető. 
— Vasárnapi emlékek. 
Herczeg Ferenc: A bujdosó bábuk. — Az új 

nevelő. 
Jeszenszkyné T. Irén: Laci megjavul. 
Jókai Mór: A leaotüngi emberkék. 
Kosáryné Réz Lola: Meszes Palkó. 
— Színház. 
Lőrinczy György: Ketyegő Mátyás. 
Majthényi György: Mese a csodaállatról. 
Sas Ede: Petőfi hegedűse. 
Szomaházy István: Utazás a piros kocsin. 
Tábori Pál: Cserkészsziget. 
Tábori Piroska: A barlanglakók. 
— Mesemondó Jánoska. 
— Nagyvárosi verebek. 

Ajtai-Ackermann Kálmán: Kalandok az ős-
erdőben. Don Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 
2-80 P. 

Auer István: Gólyafészek. Szerző. — Fűzve 
3-20 P . 

Avar Gyula: Kincses turbán. Dante. — Kötve 
1-20 P. 

Barabás Sándor: ősök csillaga. Szerző, Eger.-— 
Fűzve 1-50 P. 

Bene Lajos: Nagykunsági népmesék. I—II. Or-
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. — 
Kötve kötetenként 2-80 P. 

Benedek Elek: Mondák és legendák. Athenaeum. 
Kötve 2— P. 

— Székelyföldi mondák és mesék. Athenaeum. 
Kötve 2-20 P. 

B. Czeke Vilma: A lyukas mogyoró. Singer ós 
Wolfner. — Kötve 6— P. 

Dánielné Lengyel Laura: Marica. Révai. — 
Kötve 3-80 P. (Leányoknak.) 

DEFOE DÁNIEL: ROBINSON CRUSOE élete 
és viszontagságai. (Gaal Mózes.) Franklin.— 
Kötve 10— P. 

Dixon W. Franklin: Az óceánrepülő. (Radványi 
Kálmán.) Révai. — Kötve 4-50 P . 

Vitéz Faragó Ede: Ősök öröksége. Franklin. — 
Fűzve 2-40 P. 

Gárdonyi Géza: Nagyapó száz t ré fá ja . Dante. 
Kötve 3-60 P. 

Harangi László: Robinson unokái: Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 1-20 P. 

Havas István: A négy szobor. Singer és Wolf-
ner. — Fűzve 4-— P. 

Három cserkész Afrikában. Singer és Wolfner. 
Fűzve 5— P, kötve 6— P. 

Kemény Lujza: A négy évszak. Szerző. 
Kertész Mihály: A csodálatos sárkány. Athe-

naeum. — Kötve 5-80 P. 
Kis Könyvek. Singer és Wolfner. — Karto-

nálva kötetenként 1-— P. 
Fehér Jenő: Kis ásványhatározó. 
Futó Mihály: A mikroszkópium csodás vilá-

gából. 
Horváth Károly: Állatmegfigyelések. 
— Növénymegfigyelések. 
Knebel Alfréd: Egylámpás rádióvevő. 
Sós Ernő: Matematikai kísérletek egyszerű 

eszközökkel 
MAYNE REID: VILMOS, A HAJÓSINAS. 

(Kürthy Emil.) Révai. — Kötve 3-80 P. 
RADVÁNYI KÁLMÁN: CSERKÉSZŰTON 

SPANYOLFÖLDÖN. Révai. — Kötve 4-50 P. 
— Napsugár leventék. Magyar Cserkész Szö-

vetség. — Fűzve 112 P. 
Ring: Peik. Egy kis fiú története. (Ritoók 

Emma.) Révai. — Kötve 3-80 P . 
Ritoók Emma: Tündérmesék. Révai. — Kötve 

4-50 P. 
Spielenberg György: A magyar cserkész dalos-

könyve. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve 1'20 P. 

Szász Irén: A lembergi baba. Révai. — Kötve 
3-80 P. 

Százszorszép könyvek. Singer és Wolfner. — 
Fűzve kötetenként 1-— P. 
Dánielné Lengyel Laura: A fejedelemasz-

szony. 
Ego: Tesszából Terka lesz. (Leányoknak.) 
Pálosy Éva: Szép az élet. (Leányoknak.) 
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Pogány Elzi: A Vigli-gyerekek. (Leányok-
nak.) 

Solyinos Bea: A kis prepa. (Leányoknak.) 
Tábori Róbert: Mesevilág a tenger mélyén. 
Tutsek Anna: Nagymama naplója. (Leányok-

nak.) 
Szenes Adolf: Tréfás és csodás jelenségek a 

számok birodalmából. Szerző, Szeged. — 
Kötve 2-50 P. 

Tábori Pál: Ági cserkész lesz. Dante. — Kötve 
1-25 P. 

Z. Tábori Piroska: F igurás Jóska. Dante. — 
Kötve T25 P. 

Temesi Győző: Vitéz Karakó pályát tör. I f jú -
ság és Élet. — Fűzve 2-50 P. 

Verne Gyula: Különös végrendelet. Franklin. 
Kötve 7— P. 

— STROGOFF MIHÁLY UTAZÁSA Moszk-
vától Irkutskig. (Szász Károly.) Franklin. 
Kötve 5— P. 

V. csoport. 
Polgári fiú- és leányközépiskola, fiú- és leány-

középiskola III—IV. osztálya (12—14 év). 

A Magyar Cserkész könyvei. Magyar Cserkész 
Szövetség. 
Bárdos—Kodály: 101 magyar népdal. (116— 

117. szám.) — Fűzve 1-50 P. 
Bődy Zoltán: A magyar zászló, címer, szent 

korona . . . (88—89. szám.) — Fűzve —80 P. 
Céllövészet. (100. szám.) — Fűzve —60 P. 
Erzbrucker—Sztrilich: Vízicserkészet. (94— 

95. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Fodor Ferenc: Magyarország földrajza. (7—8. 

szám.) — Fűzve —40 P. 
Játékoskönyv. (54—56. sz.) — Fűzve 1-20 P . 
Koszter Atya: A psycho-footballisták. (105— 

106. szám.) — Fűzve 1-— P. 
— Mesélnek a kulisszák. (103—104. szám.) — 

Fűzve 1-20 P. 
Mócsy—Strilich: A cserkészsegítségnyujtás 

kiskátéja. (3. szám.) — Fűzve —-30 P. 
öveges: Időjóslás és időmeghatározás. (59— 

61. szám.) — Fűzve —90 P. 
Radványi Kálmán: Színdarabok. (90—91. sz.) 

Fűzve —60 P. 
Sztrilich Pál: Táborozási könyv. (118—120. 

szám.) — Fűzve 2-— P. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. (76—78. szám.) 

Fűzve 2— P. 
— Magyarország története. (101—102. szám.) 

Fűzve 1— P. 
Térképészet. (112—113. sz.) — Fűzve —80 P. 

Ajtai-Ackerinann Kálmán: A fekete herceg. 
Don Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 4-— P. 

— Kalandok az őserdőben. Don Bosco Szalézi 
Müvei. — Fűzve 2-80 P. 

Auer István: Gólyafészek. Szerző. — Fűzve 
3-20 P. 

Auffray—Szirmainé: Afrika szívében. Don 
Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 7-50 P. 

Balázs Benedikta: Pannónia virágoskertje. 
Testvérszövetség. 

Barabás Sándor: Ősök csillaga. Szerző, Eger. — 
Fűzve 1-50 P. 

S. BOKOR MALVIN: AZ UTOLSÓ ÁRPÁD. 
Szent István-Társulat. — Fűzve 5 60 P, kötve 
6-50 P. 

B. Czeke Vilma: A lyukas mogyoró. Singer és 
Wolfner. — Kötve 6— P. 

Dánielné Lengyel Laura; Marica. Révai. — 
Kötve 3-80 P. (Leányoknak.) 

DEFOE DÁNIEL: ROBINSON CRUSOE élete 
és viszontagságai. (Gaal Mózes.) Franklin. — 
Kötve 10— P. 

Dixon W. Franklin: Az óceánrepülő. (Radványi 
Kálmán.) Révai. — Kötve 4-50 P. 

DONÁSZY FERENC: MIKLÓS VITÉZ. Athe-
naeum. — Kötve 8-— P. 

Gépkezelés. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve —60 P . 

Harangi László: Robinson unokái. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 3-— P. 

Harsányi Lajos—Tordai Ányos: Szent Imre Em-
lékkönyv. Szent István-Társulat. — Fűzve 
8— P. 

Havas István: A négy szobor. Singer és Wolf-
ner . — Fűzve 4-— P. 

Három cserkész Afrikában. Singer és Wolfner. 
Fűzve 5— P, kötve 6— P. 

Vitéz Horváth Béla: Törökország szívében. 
Pfeifer . — Fűzve 5— P. 

Kertész Mihály: A csodálatos sárkány. Athe-
naeum. — Kötve 580 P. 

KOMPOLTHY JÓB: TÍZ ÉV KÍNÁBAN. 
Szerző. (Pfeifer.) — Kötve 16— P. 

Koch Béla: Cserkészúton Angliában. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 2-20 P. 

Krisz F.: Kerékpározás. Magyar Cserkész Szö-
vetség. — Fűzve 1— P. 

Luttor Ignác: Róma. Szerző. — Fűzve 3— P. 
MAYNE REID : VILMOS, A HAJÓSINAS. 

(Kürthy Emil.) Révai. — Kötve 380 P. 
MENDE JENŐ: A KEZDŐ FIZIKUS. Athe-

naeum. — Kötve 7-60 P. 
Nagy Béla: Gépek csodavilága. Révai. — Kötve 

4-50 P. 
Ossendowski: A Szahara lelke. Franklin. — 

Kötve 9-20 P. 
RADVÁNYI KÁLMÁN: CSEIÍKÉSZÜTON 

SPANYOL FÖLDÖN. Révai. — Kötve 4-50 P. 
— Napsugár leventék. Magyar Cserkész Szö-

vetség. — Fűzve 1-12 P. 
Sík—Zsembery: A magyar cserkészek nemzeti 

nagytáborának emlékkönyve. Magyar Cser-
kész Szövetség. — Fűzve 2-40 P. 

Spielenberg György: A magyar cserkész dalos-
könyve. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve 1-20 P. 

Százszorszép könyvek. Singer és Wolfner. — 
Fűzve kötetenként 1— P. 
Beczássy Judit: A méltóságos kisasszony. 
Bónyi Adorján: A kis veréb. (Leányoknak.) 
Dánielné Lengyel Laura; A fejedelemasz-

szony. 
Ego: Tesszából Terka lesz. (Leányoknak.) 
Gyomlay László: A bujdosó. 
Kosáryné Réz Lola: Laurácska meggyógyul 

(Leányoknak.) 
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Pálosy Éva: Szép az élet. (Leányoknak.) 
Pogány Elzi: A Vigh-gyerekek. (Leányok-

nak.) 
Solyinos Bea: A kis prepa. (Leányoknak.) 
Tábori Róbert: Mesevilág a tenger mélyén. 
Tutsek Anna: Nagymama naplója. (Leányok-

nak.) 
Szemere Zoltán: A magyarországi ragadozó 

madarak meghatározója. Szerző. — Fűzve 
4— P. 

Szenes Adolf: Tréfás és csodás jelenségek a 
számok birodalmából. Szerző, Szeged. — 
Kötve 2-50 P. 

Temesi Győző: A cse jennek romlása. I f júság és 
Élet. — Fűzve 2-50 P. 

— GYŐZNI. Franklin. — Kötve 7— P. 
— Vitéz Karakó pályát tör. I f j ú ság és Élet. — 

Fűzve 2-50 P. 
Török Elemér: Jézus beszédei. (Pfeifer.) — 

Fűzve 12— P, kötve 15-— P. 
Verne Gyula: A Bégum ötszáz milliója. Frank-

lin. — Kötve 4-50 P . 
— A gőzház. Frankl in . — Kötve 8-— P. 
— Észak Dél ellen. I—II. Franklin. — Kötve 

8-50 P. 
— Két Kip testvér. Franklin. — Kötve 5-— P. 
— KÜLÖNÖS VÉGRENDELET. Franklin. — 

Kötve 7— P. 
— STROGOFF MIHÁLY UTAZÁSA Moszk-

vától Irkutskig. Franklin. — Kötve 5 — P. 

VI. csoport. 
Fiú- és leányközépiskola V—VI. osztálya, felső 

kereskedelmi iskola, tainátó(nő)képző-intézet, 
óvónőképző I—II. évfolyama (14—16. év). 

A Magyar Cserkész könyvei. Magyar Cserkész 
Szövetség. 
Bárdos—Kodály: 101 magyar népdal. (116— 

117. szám.) — Fűzve 1-50 P. 
Bődy Zoltán: A magyar zászló, címer, szent 

korona . . . (88—89. szám.) — Fűzve —80 P. 
Céllövészet. (100. szám.) — Fűzve —60 P. 
Erzbrucker—Sztrilich: Vízicsertkészet. (94— 

95. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Fodor Ferenc: Magyarország földrajza. (7—8. 

szám.) —• Fűzve —-40 P. 
Játékoskönyv. (54—56. sz.) — Fűzve 1-20 P. 
Koszter Atya: A psycho-footballisták. (105— 

106. szám.) — Fűzve 1— P. 
— Mesélnek a kulisszák. (103—104. szám.) — 

Fűzve 1-20 P. 
Major Dezső: Örsvezetők könyve (9—13. sz.) 

Fűzve 2-20 P . 
Mócsy—Strilich: A cserkészsegítségnyujtás 

kiskátéja. (3. szám.) — Fűzve —-30 P. 
Öveges; Időjóslás és időmeghatározás. (59— 

61. szám.) — Fűzve —90 P. 
Sztrilich Pál: Táborozási könyv. (118—120. 

szám.) — Fűzve 2— P. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. (76—78. szám.) 

Fűzve 2— P. 
— Magyarország története. (101—102. szám.) 

Fűzve l w P. 
Térképészet. (112—113. sz.) — Fűzve —80 P. 

Ajtai-Ackerinann Kálmán: A fekete herceg. 
Don Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 4-— P. 

ALMÁSY LÁSZLÓ: AUTÓVAL SZUDÁNBA. 
Lampel. — Kötve 12-80 P . 

Auffray-Szirmainé: Afr ika szívében. Don 
Bosco Szalézi Művei. — Fűzve 7-50 P. 

Balázs Benedikta: Pannónia virágos kertje. 
Testvérszövetség. 

Bartal Sándor: Amerika ós Európa küzdelme 
a világbékéért. Szerző. 

BENEDEK ELEK: PIROS MESEKÖNYV. 
Athenaeum. — Kötve 6-40 P . 

S. BOKOR MALVIN: AZ UTOLSÓ ÁRPÁD. 
Szent István-Társulat. — Fűzve 5-60 P, kötve 
6-50 P. 

N. Czike Gábor: A XVII . század művelődéstör-
ténete. Szegedi Faipar i Szakiskola. — Fűzve 
3-20 P. 

Cholnoky Jenő: A napsugár diadala. Singer és 
Wolfner. — Kötve 12-— P . 

— Utazás a sátán szekerén. I f j ú s á g és Élet. — 
Fűzve 5-— P. 

Darnay Kálmán: Gisimár. Szerző, Sümeg. — 
Fűzve 4-— P. 

— Tagisir. Szerző, Sümeg. — Fűzve 3-— P. 
Dixon W. Franklin: Az óceánrepülő. (Radványi 

Kálmán.) Révai. — Kötve 4-50 P. 
DONÁSZY FERENC: MIKLÓS VITÉZ. Athe-

naeum. — Kötve 8-— P. 
Földes Géza: Ha jdan i székely diákélet. Szerző. 
Gépkezelés. Magyar Cserkész Szövetség. — 

Fűzve —60 P. 
HARSÁNYI LAJOS: AZ ELRAGADOTT 

HERCEG. Szent Imre Könyvkiadó. — Kötve 
15-— P. 

Harsányi Lajos—Tordai Ányos: Szent Imre Em-
lékkönyv. Szent István-Társulat. — Fűzve 
8 — P. 

Havas István: A négy szobor. Singer és Wolf-
ner. — Fűzve 4-— P. 

Vitéz Horváth Béla: Törökország szívében. 
Pfeifer. — Fűzve 5-— P. 

Bái-ó HUSZÁR LÁSZLÓ: KWAHERI. Egye-
temi Nyomda. — Kötve 20-— P. 

Kmoskó Mihály: Az iszlám keletkezése. Ma-
gyar Szemle Társaság. — Fűzve 1-— P. 

KOMPOLTHY JÓB: TÍZ ÉV KÍNÁBAN. 
Szerző. (Pfeifer.) — Kötve 16— P. 

Kosch Béla: Cserkészúton Angliában. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 220 P. 

Kovásznay Erzsi: Gáborka. Pfeifer . — Kötve 
3-50 P. (Leányoknak.) 

Krisz F.: Kerékpározás. Magyar Cserkész Szö-
vetség. — Fűzve 1-— P. 

Kürschák József: Matematikai verseny tételek. 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. 
Fűzeve 10— P. 

Luttor Ignác: Róma. Szerző. — Fűzve 3-— P. 
Mauks Ernő: Fogoly oroszlánok és egyéb állat-

mesék. Szerző. — Fűzve 4-— P. 
MENDE JENŐ: A KEZDŐ FIZIKUS. Athe-

naeum. — Kötve 7-60 P. 
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek. Révai. — 

Kötve 3-80 P . 
Murgács Kálmán Második nótáskönyve. Nádor 

Kálmán. — Kötve 3-— P . 

*>íy 
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Murgács Kálmán Negyedik nótáskönyve. Ná-
dor Kálmán. — Kötve 3-— P. 

Nagy Béla: Gépek csodavilága. Révai. — Kötve 
4-50 P. 

Ossendowski: A Szahara lelke. Franklint — 
Kötve 9-20 P. 

RADVÁNYI KÁLMÁN: CSERKÉSZÜTON 
SPANYOL FÖLDÖN. Révai. — Kötve 4-50 P. 

Rhoden Emma; Makrancos Erzsi mátkasága. 
(Roboz Andor.) Athenaeum. — Kötve 8-— P. 
(Leányoknak.) 

SÍK SÁNDOR: A BOLDOG EMBER INGE. 
Szent István-Társulat. — Fűzve 10-— P, 
kötve 12— P. 

— Magyar cserkészvezetők könyve. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 3-20 P. 

Sík—Z&embery: A magyar cserkészek nemzeti 
nagy táborának emlékkönyve. Magyar Cser-
kész Szövetség. — Fűzve 2-40 P. 

Spielenberg György: A magyar cserkész dalos-
könyve. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve 1-20 P. 

Szánthó Antal: XI . P ius pápa. Tóth János, 
Sopron. 

Szász Károly: A világirodalom nagy eposzai. 
1—II. Révai. — Fűzve 14— P. 

— Egyházi beszédek. Révai. 
— Salamon. Révai. — Fűzve 8-— P. 
— Versek. Révai. 
Százszorszép könyvek. Singer és Wolfner. — 

Fűzve kötetenként 1-— P. 
Beczássy Judit: A méltóságos kisasszony. 
Bokor Malvin: Bárányfelhők. (Leányoknak.) 
Bónyi Adorján: A kis veréb. (Leányoknak.) 
— Holdsugár. 
Dobosi Pécsi Mária: Viharmadár. (Leányok-

nak.) 
Gyomlay László: A bujdosó. 
Kosáryné Réz Lola: Az elvarázsolt kastély. 

(Leányoknak.) 
— Az ezüstsüveges ceruza. 
Krúdy Gyula: Az alispán leányai. 
Tábori Piroska: A szamosparti öreg ház. 
Tutsek Anna: Szerencse gyermeke. (Leá-

nyoknak.) 
Szemere Zoltán: A magyarországi ragadozó ma-

darak meghatározója. Szerző. — Fűzve 4-—P. 
Szenes Adolf: Tréfás és csodás jelenségek a szá-

mok birodalmából. Szerző, Szeged. — Kötve 
2-50 P. 

Szőllősy Lajos: A táplálkozás. Magyar Szemle 
Társaság. — Fűzve 1-— P. 

Takáts Sándor: Régi idők, régi emberek. Athe-
naeum. — Fűzve 7-40 P, kötve 10-— P. 

Temesi Győző: Győzni. Franklin. — Kötve 
7— P. 

— Vitéz Karakó pályát tör. I f jú ság és Élet. — 
Fűzve 2-50 P. 

Török Elemér: Jézus beszédei. Szerző. (Pfei-
fer.) — Fűzve 12— P. kötve 15— P. 

Urbányi János: A reklám kézikönyve. Keres-
kedelmi Szakiskolai Tanárok Orsz. Egyesü-
lete. — Fűzve 6— P. 

Verne Gyula: A Bégum ötszáz milliója. Frank-
l i n — Kötve 4-50 P . 

— A gőzház. Franklin. — Kötve 8-— P. 

Verne Gyula: Észak Dél ellen. I—II. Franklin. 
Kötve 8-50 P. 

— Két K i p testvér. Franklin. — Kötve 5— P. 
— KÜLÖNÖS VÉGRENDELET. Frankl in . — 

Kötve 7— P. 
— STROGOFF MIHÁLY UTAZÁSA Moszk-

vától Irkutskig. Franklin. — Kötve 5-— P. 
Zakariás János: A rádió vezérfonala. Dénes 

Testvérek. — Fűzve 2-80 P. 

VII. csoport. 
Fiú- és leányközépiskola VII—VIII. osztálya, 
felső kereskedelmi iskola III—IV., tanító(nő)-

képző-intézet III—V., óvónőképző I I I . év-
folyama (16—18. év). 

A Magyar Cserkész könyvei. Magyar Cserkész 
Szövetség. 
Bárdos—Kodály: 101 magyar népdal. (116— 

117. szám.) — Fűzve 1-50 P. 
Bődy Zoltán: A magyar zászló, címer, szent 

k o r o n a . . . (88—89. sz.) — Fűzve —80 P. 
Céllövészet. (100. szám.) — Fűzve —60 P. 
Erzbrucker—Sztrilich: Vizicserkészet. (94— 

95. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Koszter Atya: Mesélnek a kulisszák. (103— 

104. szám.) — Fűzve 1-20 P. 
Major Dezső: Örs vezetők könyve. (9—13. 

szám.) — Fűzve 2-20 P. 
öveges: Időjóslás és időmeghatározás. (59— 

61. szám.) — Fűzve —90 P. 
Sztrilich Pál: Táborozási könyv. (118—120. 

szám.) — Fűzve 2-— P. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. (76—78. sz.) 

Fűzve 2— P. 
A Magyar Szemle Kincsestára. Magyar Szemle 

Társaság. — Fűzve kötetemként 1'— P. 
Kmoskó Mihály: Az iszlám keletkezése. (17. 

szám.) 
Lassovszky Károly: Világrendszerek. (84. sz.) 
Szőllősy Lajos: A táplálkozás. (96. szám.) 

ALMÁSY LÁSZLÓ: AUTÓVAL SZUDÁNBA. 
Lampel. — Kötve 12-80 P. 

Balázs Benedikta: Pannónia virágos kertje. 
Testvérszövetség. 

Bartal Sándor: Amerika és Európa küzdelme 
a világbékéért. Szerző. 

BODROGH PÁL: KISFALUDY SÁNDOR. 
Athenaeum. — Kötve 6-— P. 

S. BOKOR MALVIN: AZ UTOLSÓ ÁRPÁD. 
Szent István-Társulat . — Fűzve 5-60 P, kötve 
6-50 P. 

N. Czike Gábor: A XVI I . század művelődés-
története. Szegedi Faipar i Szakiskola. — 
Fűzve 3-20 P. 

Cholnoky Jenő: A napsugár diadala. Singer és 
Wolfner . — Kötve 12— P. 

— Utazás a sátán szekerén. I f júság és Élet. — 
Fűzve 5— P. 

Dóczy Jenő: Arany János. Genius. — Kötve 
6— P . 

Erdélyi Gyula—Pálmáss Olivér: Ludas Matyi. 
Egyetemi Nyomda. — Fűzve 1-50 P. 

Feleki Sándor: Lenau minden lírai költeménye. 
Vakokat Gyámolító Délmagyarországi Egye-
sület. — Fűzve 6-50 P, kötve 8— P. 
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Földes Géza: Ha jdan i székely diákélet. Szerző. 
HAIISÁNYI LAJOS: AZ ELRAGADOTT 

HERCEG. Szent Imre Könyvkiadó. — Kötve 
15— P. 

Harsányi Lajos—Tordai Ányos: Szent Imre Em-
lékkönyv. Szent István-Társulat. — Fűzve 
8— P. 

Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. I—II. Magyar 
Jövő. Miskolc. — Fűzve 8— P. 

Báró HUSZÁR LÁSZLÓ: KWAHERI. Egye-
temi Nyomda. — Kötve 20— P . 

Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Stádium.— 
Kötve 12— P. 

Kosch Béla: Cserkészúton Angliában. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 2-20 P. 

Krisz F.: Kerékpározás. Magyar Cserkész Szö-
vetség. — Fűzve 1-— P. 

Kürschák József: Matematikai versenytételek. 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. 
Fűzve 10— P. 

Leden: Kjuvat in jégmezői. (Mihalik.) Lampel. 
Kötve 12— P. 

Luttor Ignác: Róma. Szerző. — Fűzve 3-— P. 
Mauks Ernő: Fogoly oroszlánok és egyéb állat-

mesék. Szerző. — Fűzve 4 — P. 
Mészöly Jenő: Szibéria, a nagy temető. Szerző. 

Fűzve 4— P. 
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek. Révai. — 

Kötve 3-80 P. 
Murgács Kálmán Második nótáskönyve. Nádor 

Kálmán. — Kötve 3— P. 
— Negyedik nótáskönyve. Nádor Kálmán. — 

Kötve 3— P. 
Nagy Béla: Gépek csodavilága. Révai. — Kötve 

450 P. 
Pékár Gyula: A tízezermérföldes sárkány. Sin-

ger és Wolfner. — Fűzve 6-— P. 
SÍK SÁNDOR: A BOLDOG EMBER INGE. 

Szent István-Társulat. — Fűzve 10—• P, 
kötve 12— P. 

— Magyar cserkészvezetők könyve. Magyar 
Cserkész Szövetség. — Fűzve 3-20 P. 

Sík—Zsembery: A magyar cserkészek nemzeti 
nagytáborának emlékkönyve. Magyar Cser-
kész Szövetség. — Fűzve 2-40 P . 

Spielenberg György: A magyar cserkész dalos-
könyve. Magyar Cserkész Szövetség. — 
Fűzve 1-20 P. 

Szász Károly: A világirodalom nagy eposzai. 
I—H. Révai. — Fűzve 14— P. 

— Egyházi beszédek. Révai. 
— Salamon. Révai. — Fűzve 8-— P . 
— Versek. Révai. 
Százszorszép könyvek. Singer és Wolfner. — 

Fűzve kötetenként 1-— P. 
Iieczássy Judit: A méltóságos kisasszony. 
Bokor Malvin: Bárányfelhők. (Leányoknak.) 
Farkas Imre: K lá ra Itáliában. (Leányok-

nak.) 
Kosáryné Réz Lola: Az ezüstsüveges ceruza. 
Pálosy Éva: Három hónap története. (Leá-

nyoknak.) 
Tutsek Anna: Szerencse gyermeke. (Leá-

nyoknak.) 
Vándor Iván: Ágnes. — Szent Erzsébet. (Leá-

nyoknak.) 

Szemere Zoltán: A magyarországi ragadozó ma-
darak meghatározója. Szerző. — Fűzve 4-— P . 

Szenes Adolf: Tréfás és csodás jelenségek a szá-
mok irodalmából. Szerző, Szeged. — Kötve 
2-50 P . 

Takáts Sándor: Régi idők, régi emberek. Athe-
naeum. — Fűzve 7-40 P, kötve 10— P. 

Temesi Győző: Győzni. Franklin — Kötve 
7— P. 

Török Elemér: Jézus beszédei. Szerző. (Pfei-
fer.) — Fűzve 12— P, kötve 15— P. 

Urbányi János: A reklám kézikönyve. Keres-
kedelmi Szakiskolai Tanárok Orsz. Egyesü-
lete. — Fűzve 6— P. 

Zakariás János: A rádió vezérfonala. Dénes 
Testvérek. — Fűzve 2-80 P. 

FOLYÓIRATOK ÉS ÉVKÖNYVEK. 
Magyar Lányok Almanachja, 1930. Singer ós 

Wolfner. — Kötve 5-— P. — Leányoknak a 
VI. csoport számára. 

Túristaság és Alpinizmus. Turistaság és Alpi-
nizmus lap-, könyv- és térképkiadó. — Évi 
előfizetési á ra 15-— P. — A VI. és VII . cso-
port számára. 

Kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1926. évi VII . t.-c. 6. §-ának b) pont jában 
nyert felhatalmazás alapján Patrik Sándor de-
teki róm. kath. elemi népiskolai tanítót az encsi 
róm. kath. elemi népiskola 111. sz. á l lására ren-
des tanítóvá; — Kozelka Károly kecskeméti 
közs. el. népiskolai tanítót és Kozelkáné sz Vé-
szeli Gabriella oki. tanítót a tiszakürti—kor-
hányi közs. elemi népiskola I. és II . számú 
állásaira; — Bécsy Attila oki. tanítót a 
győrszentmártoni-tóthegyi róm. kath. elemi 
népiskolai I. állására, Csősz Klára oki. ta-
nítónőt a kőteleki községi elemi iskola I I L 
számú állására, Huszár János csanádalberti 
ág. h. ev. elemi népiskolai tanítót a békéscsabai 
kismegyeri ág. li. ev. elemi népiskola II . számú 
állására, Kemény Sarolta nagybajomi r. k. eL 
iskolai tanítót a nagybajomi csikotapusztai 
községi elemi iskola I. számú állására, Nagy 
László győri lakost, oki. tanítót a bönyrétalpi 
r. k. elemi népiskola I I I . számú állására, Nagy 
Endre tószegi r. k. elemi népiskolai tanítót az 
alpári polyáktelepi r. k. elemi népiskola I. sz. 
állására, ökrös Károly füzesgyarmati ref. elemi 
népiskolai tanítót a biharnagybajomi-csillag-
tanyai érdekeltségi elemi iskola I. számú állá-
sára, Paál Ilona Mária oki. tanítónőt a téti 
pókvárpusztai érdekeltségi elemi iskola I. sz. 
állására, Papóczi Ferenc oki. tanítót, Szilárd 
János mohorai r. k. elemi iskolai taní tót és 
Gramantik Mária oki. tanítónő, mohorai lakost 
az érsekvadkerti r. k. elemi népiskola VI., VII . 
és VIII . számú állásaira, Papp Gyula oki. taní-
tót a nyíregyházi jakusbokori községi elemi 
iskola I. számú állására, Szabados Sándor oki. 
tanítót a hajdúböszörményi dedőháti gör. kath. 
elemi népiskola I. számú állására. Tokody 
András oki. tanítót a tápéi II . számú külterü-
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leti községi elemi iskola I. számú állására ren-
des tanítóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Kunszabó Irén oki. óvónőt a paposi községi ál-
landó menház I. számú állására menházvezető-
nővé nevezte ki. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Termékeny eesztendő. — Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztató. — Székely né S oly mos 
Bea: Önismeretre, önbírálatra való nevelés az is-
kolában. — Baranyai Erzsébet: A behaviorizmus-
ról. — Herodek Károly: A csökkentlátású gyer-
mekek oktatásának eredményei. —• Az iskolán-
kívüli népművelés eredményei az 1929—30. évben. 
— Szülő joga, gyermek joga. —1 A tanterv végre-
hajtása. — Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
tanítások. — A hazai és a külföldi tanügyi lapok-
ból. A tanító egyéni képességeiről. — A pszicho-
technikai vizsgálómódszerekről. — A mozgófény-
kép az iskolai és népnevelés szolgálatában. — 
A gyermek első számtapasztalatai. •— Tudomány, 
irodalom, művészet. A magyar népművelés kör-
vonalai. — Értesítők az 1929—30. tanévről. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi 
élet. Magyar Pedagógiai Társaság. — Pedagógiai 
szeminárium. — Hirek. Gróf Klebesberg Kuno 
kultuszminiszter — a munka gondolatáról. — 
A terményjárandóságban részesülő tanítók ügye 
a képviselőházban. — Testnevelés. Az if júság 

testnevelése. — Hivatalos rész. — Hirdetések. 

Felelős fősze rkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N 
Szerkesztők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A SÁRBOGÁRDI róm. kath. iskolaszék pá lyázato t 

hirdet kántortaní tói állásra. Javadalma a kezdő fizetés 
76%-a készpénzben és 5 q búza a hitközségtől, többi 
államsegély; háromszobás lakás, kert, s tóla és párbér 
250 pár után, á 2'50 P . Kötelességei díjlevél szerint. 
Pá lyáza t i határidő január 14, választás 15-én 10 órakor. 
Iskolaszék. (13.) 

A P A P K E S Z I ref. egyházközség másodtanítói ál lására 
pályázatot hirdetek. Javadalom: A mindenkori kezdő-
taní tói fizetés 20 százaléka. Fizetéskiegészítő államsegély. 
Lakás vagy annak megfelelő ellenérték a törvény szerint. 
Kert.lletmény 20 pengő. Kötelesség: A presbitérium által 
egyházi és állami törvények, szabályzatok, határozatok, 
rendeletek értelmében kiszabott minden néven nevezendő 
másodtanítói teendők. Míg az egyházközség lakást nem 
épít tethet , a megválasztott köteles megelégedni a jelen-
legi iskola melletti egy szobával és ennél egyebet lakás 
címén nem igényelhet. Az állás betöltése engedélyezve van, 
de az egyházközség a fizetéskiegészítő államsegélyért sza-
vatosságot nem vállal és ha ez bármi ok mia t t az állam-
pénztárból ki nem uta l ta tnék, az egyházközség ezt nem 
pótolja. Pályázhatnak elsősorban férfitanítók, azonban a 
presbitérium fenn ta r t j a mágának a jogot, hogy alkalmas 
férfipályázó nemlétében az ál lást esetleg nőtanítóval is be-
tölt i . Pályázatok kántori és taní tói oklevéllel, szolgálati, 
egyházi eskütételi, kommunizmus a la t t i viselkedési, szüle-
tési, orvosi, magyar honosságot, családi viszonyokat iga-
zoló bizonyítványokkal fölszerelve 1931 január 15-ig alul-
írotthoz küldendők. A pályázók hívásra, önköltségen, kán-
tori próbára megjelenni kötelesek. Alsóörs, Zala m., Szűcs 
József, a veszprémi ref. egyházmegye esperese. (12.) 

A T ISZATARDOSI (Szabolcs m.) róm. kath. kántor-
taní tói állásra pá lyázato t hirdetünk. Javada lma: két-
szobás lakás, mellékhelyiségekkel, kerttel, 6 magyar hold 
jó szántóföld, 8 és félhold legelő, párbér 360 aranykorona, 
ismétlősökért 60 aranykorona (16 egység), a többi állam-
segély. Kötelességei díjlevél szerint. Választás énekpróbá-
val január 27-én délelőtt 10 órakor. Vasút : Toka j vagy 
Tiszalök. Kérvények egyházközségi képviselőtestülethez 
intézendők. (5.) 

HEGEDŰ, HARMÓNIUM, 
TÁROGATÓ, CIMBALOM, 
GRAMMOFON, RÁDIÓ 

és az összes 
hangszerek 
l eg jobbak 
csakis itt a 
gyá rban 
kapha tók . 

Kitüntetve a világ 
összes államaiban I 

Művésziesen lavitl 
Legjobb húrokat készít! 
Egyedüli hangszergyár az országban. 

T ö b b g y á r n i n c s . 

M O G Y O R O S S Y GYULA S s ' e Ä 
B u d a p e s t VIII , R á k ó c i l . ú t 71 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 107c engedm. v. jut . 

A SZAMOSSÁLYI-I ref. egyház pá lyáza to t hirdet 
vezető kántortaní tói ál lásra. Javadalom: 30 q búza, 19 
ka t . hold és 504 D - ö l föld haszonélvezete. Tisztességes 
lakás kerttel. 89 pengő pénzfizetés az egyház és 160 pengő 
a község pénztárából. Államsegély. A volt taní tó havi 
91 (kilencvenegy) pengő államsegélyt élvezett. Kötelesség 
törvényszerinti. A kijelölt osztályok taní tása , gyülekezeti 
énekvezetés, presbiteri jegyzőség, lelkész helyettesítése, 
belmissziói munkákban segédkezés, községi faiskola gon-
dozása haszonrészesedésért. Pályázati határ idő 1931 ja-
nuár 15. Állás azonnal elfoglalandó. Egyháztanács. (11.) 

C S A T A L J A (Bács m.) róm. kath. egyháztanácsa óvó-
női állásra pályázatot hirdet. Fizetés: törvényes. Lakás. 
Német nyelvtudás szükséges. Határidő január 10. Cím: 
Plébániahivatal. (10.) 

ERDÉLY ÉS SZABÓ M U S Z E R G Y A R A 
B U D A P E S T I X , L I L I O M - U T C A 4 6. S Z A M . 

Telefon: J . 335—74 és 323 - 95. 
G Y Ä R T A N A K sa já t műszerész-, üvegfúvó- és asztalos 
üzemeiben: fizikai, kémiai, földrajzi , természetrajzi 

stb. tanszereket . 

NAGY RAKTAR: n e B | ä W í ^ S l A n 

számológépek, II \ f ! jjri. Í |H I / / 

métermértékgyüj« |f í ® Vjj/ i j 

iemények, térké= .. fU JH). .. — / / 
" ...' 

pek stb. t a r n j K 
s z e r e k b e n . éÉÜ J É I 
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Jelen lap megjelenésétől 10 napi határidővel, törvényes 
illetményekkel F É B F I T A N 1 T Ó 1 állásra pályázatot hir-
det a tószegi (Szolnok mellett) róm. kath. egyháztanács. 
Leventooktatás kötelező. Állás azonnal elfoglalandó. (6 ) 

* 
A MIHÁLYHÁZAI evangélikus kántor taní tói állásra 

pályázatot hirdetek. Fizetés: törvényes. B listások előny-
ben. Pályázatok e hirdetés megjelenésétől nyolc napon 
belül küldendők dr. Mohácsy L a j o s iskolaszéki elnök cí-
mére, Marcalgergelyi, posta Vinár. (Veszprém megye.) (2.) 

Az ALSÓDOBSZAI (u. p. Űjcsanálos, Zemplén m.) 
ref. egyház elhalálozás folytán megüresedett kántor taní tói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 9 m. hold föld, 
30 q rozs, -párbér, munka és favál tság, 70 kor., 6 legelő-
illetőség, stóla, állami fizetéskiegészítés, lakás mellék-
épületekkel és 600 • - ö l kert. Kötelessége díjlevél szerint. 
Kérvények e hirdetés megjelenése u tán 15 napig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Állás elfoglalandó 1931 február 
1-én. Iratok visszaküldésére bélyeges válaszboríték mel-
léklendő. (1.) 

A NYIMI (Somogy vm.) ref. előkönyörgő-tanítói ál-
lásra azonnali belépésre helyettes kerestetik a folyó isko-
lai évre. Évi javadalom: 20 mm búza, 5 mm rozs, 5 mm 
szemes tengeri, 8 ürm. tűzifa, % m. hold szántóföld, 
lakás kerttel. Pá lyázatok 8 napon belül lelkészi hivatal-
nak Ságvárra küldendők. (9.) 

A N Y I R Á D I róm. ka th . iskolaszék a 45—46. számban 
közölt hirdetést 1931 január 12-ig meghosszabbítja. Vá-
lasztás január 12-én, 10 órakor. (7.) 

H 1 R D E T É s * LU
 

Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget. 

T I B O L D I JÓZSEF MÜVEI: Dalgyűjtemény I—II . 
füzet el. isk. I—II . oszt. számára. Hazafias dalok, I—II . 
füzet, két- és háromszólamú kiadásban. Gyermekdalok, 
I—II . füzet , óvodák részére. Négyszólamú férfikarok, 
I—IV. füzet . Egy-egy füzet á ra 4 pengő. Megrendel-
hető a pénz előzetes beküldése mellett a szerzőnél, Pest-
erzsébet, Vas Gereben-utca 11. (140.) 

V Á R A D I M I K L Ó S 
műorgonaépítő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

O R G O N Á K A T 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Á ta l ak í t á soka t , 
bővítéseket, hangoláso-
k a t a legmérsékeltebb 

árban . 
Á r a j á n l a t t a l 

szíves készséggel 
d í j ta lanul szolgálok. 

R E F O R M R U H Á Z A T I B É S Z V E S Y T A R S A S A C r 
B F O A P E S T VM, VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 5. TKLEFOIV: AITT.: 1 3 0 - 9 6 . 

V a n szerencsénk i. t. v evő ink szíves t udomásá ra hozn i , h o g y téli á ruc ikke inke t 
r e n d k í v ü l nagy kész le tünkre való tek in te t te l a karácsonyi és ú jév i ü n n e p e k u t án is 

M É L Y E !\ L E S Z Á L L Í T O T T Á R A K O X 
árus í t juk. — Olcsó téli k iá rus í t ásunk 1931. évi március h ó l»ig tart . 

Állandó dús választékunk v a n : 

kész női , férfis és g y e r m e k k a b á t o k b a n , ö l t ö n y ö k b e n , szövet*, selyem*, vászon», 
kötött» és s zövö t t á rukban , p a p l a n o k b a n , f e h é r n e m ű e k b e n stb. s tb. 

K E D V E Z Ő F I Z E T É S I F E L T É T F X E K ! 

i t t i e v a g n i l k l 

Nagyon kérjük, okvetlen adja postára e lapot a megfelelő rovatok kitöltése után ! 
Rendelés nélkül is ! Nagy szolgálatot tesz vele a hazai egyházi muzsikának ! 

Alulírott főleg a következő művekkel foglalkozom: 

(A k ívánt letét +*tel 
j e lö lendő meg) 

2 3 4 (A k ívánt letét +*tel 
j e lö lendő meg) s z ó l a m r a 

Gyermekkar : 

N ő i k a r : 

Fé r f i ka r : 

V egyeskar : 

Üzleti 
válaszlevelezőlap. 
(Kö nyv ve n de lés.) 

Ez a küldemény 
belföldre közön= 
ségesként bér= 
mentesítés nélkül 
is feladható. Az 
esedékes díjakat 
a kézbesítéskor a 

c í m z e t t fizeti. 

Egyszólamú ének o r g o n a k í s é r e t t e l : 

Q r g o n a p r e l u d i u m o k : 
Kérek árjegyzéket a már megjelent egyházzenei_karművekről. 

A MAGYAR K Ó R U S 
kiadóhivata lának 

BUDAPEST 
I., Fery O s z k á r o i . 5 5 . 
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HARMON IUMOK 
többévi hitelre STERNBERG-né l 

S f e r r t b e r ß 
KIQ UDVARI HANGSZERGYÁB..RADIÓMÜVEK 

BUDAPEST 
VII. 

RAKOCZI-UT 
60 

Ingyen felszerelheti méhészetét 
Hunor^kaptárakkal! 

Felvilágosításért forduljon: Geider Károly 
Budapest, 23. posta, 13. fiók. (14.) 

KÖZKEDVELT „60 elő- és utójáték orgonára, har-
móniumra" című művét 3 P előzetes beküldése mellett 
küldi a szerző: Arokszállásy János kántor, karnagy, 
Szeged. Portó 30 fillér. 

GYAKORLATTAL szerényigényű r k. kántortanító 
lrventeoktatóhelvettesnek ajánlkozik. Cím: Wagner László, 
Tiszafüred. (8.)" 

MINI SZTERILEG E N G E D É L Y E Z E T T zöldbetűs, á t-
írásos, találmányszeru szépírási irkáimat, amelyek né-
hány hét a l a t t gyönyörűen megtanítanak írni, használ 
tassa iskolájában. Darabja 20 fillér, ötvenes megrende-
lésnél 20% kedvezménvt. adok. Szilaveczkv Árpád iga?-
gató, Budapest, IX., Üllői-út 109/a. (593.) 

ROSSZUL H A L L ? — használjon Siemens Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villamos 
készülékkel természetesen, t isztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
válhatja Magyar Siemens-Reiniger-Ve:fa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI., Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 és 237—04. — Kérjen ismertetőfüzetet. Díjmen-
tesen megküldik. 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áraim 
jóságát, tar tósságát , olcsóságát. ZONGORÁK, HAR-
MÓNIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas vá-
lasztékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel 
és ajánlat tal szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MÓNIUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, ú j és használt álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

Perfekt német TANÍTÓNŐ nevelőnőnek ajánlkozik. 
Seitl, Uraiújfalu. (3.) 

Érettségizett róm. kath. TANÍTÓNŐ helyettesnek, házi-
tanítónőnek ajánlkozik. Cím a kiadóhivatalban. (4.) 

Orgonahangok 950 énekkel 5—7- pengőért megrendel-
hető Molnár József kántortanítónál , Kúnszentmikló-
son. (847.) 

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK. „Jézus Krisztus szü-
letése", énekekkel. Előre küldött 1 pengőért bórmentve. 
Ugyanitt betegeknek Tokajhegyaljai gyógybor, 10 literes 
kölcsönhordócskákban 1-40, 1-30, 1-20, 1 — , ú j 80 fil-
léres árban, utánvét mellett kapható. Sztareczky Géza ig.-
tanítónál, Tolcsva. (783.) — 

I t t l e v á g n i és b é l y e g n é l k ü l p o s t á r a a d n i . 

Ha énekkart akar szervezni, 
Ha már van énekkara, n e m nélkülözheti a 

MAGYAR KÓRUS 

Í
A ) kiadására (férfU, nöb, gyermekkar) évi 6 P=ért, 
B) kiadására (vegyeskar) évi 6 P=ért, 
Mindkét kiadására évi 9 Psért. 

{az A) kiadásból, 
a B) kiadásból. 

Kérek befizetési csekklapot. — A k ívánt rész a l á h ú z a n d ó ! 

Név: - Cím: — - r 
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EHALL 
B U D A P E S T VI, 

Andrássy- út 1 5 . 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi Írásbeli jótállás. V T Kényelmes részletflzelés 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú toráruháza . — Kényei* 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohány.utca 30. Telefon s J. 419-04 . 

A nm. Vallása és Közaki. Miniszter Ur által 109.541 904. sz. alatt el. 
ismeréssel kitüntetve. -— — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402/1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

L O P O S « Y U L A 
B u d a p e s t III, Bécsiaít 8 5 . szám 

T E L E F O N : Aut . 625 -05 . 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 
Tornaszerek, atléti= 

kai cikkek 
és bútorok gyártása 

Teljes 
iskolai berendezések 

D í j m e n t e s k ö l t s é g v e t é s s e l és á r j e g y z é k k e l k é s z s é g g e l szolgálok. 

o o e o o e o o o e o o o o e o o o o o e o o o e o o o a o o e o e 

ANGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona* és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. c! 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készitői. 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y A R 
B U D A P E S T X , 

S Z 1 G L I G E T I . U T C A 29 . 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : Z. 6 3 - 4 5 . 

ÚJ 
ORGONAKAT, 
valamint h o m l o k z a t -
sípok szállítását szak« 
szerű művészi kivitel« 
ben, és orgonajaví tá* 
sokat mérsékel t á rban 

e lvá l la lunk. 

Igen tisztelt tanitóívevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké= 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútora 
gyáros, Budapest, VII., Dohánysutca 37. szám. — Telefon 373—18. 

H A R M O N I U M O K v i l á g h í r ű a z e l i s m e r t l e g j o b b g y á r t - 1 
m á n y ú a m e r i k a i r e n d s z e r b e n . ! 

IP E D A L O S H A R M O N I U M O K , templomi, szemináriumi és gyakorló orgonák 
csakis megbízható gyártmányokat hozunk forgalomba. — Továbbá ajánl juk az 
összes vonós-, húros- és fúvós hangszereket , hangversenyhúrokat stb. 

Árjegyzéket d í j t a l anu l küld az E L S Ő M A G Y A R H A N G S Z E R G Y Á R L _ 
STOWASSER kir. udvari szá l l í tó BUDAPEST II, Lánchid-u . 5 . (Budán) . 

P O S T Á S F i J B I R O l F I H Í A G Y T E L E P V Á C 
»ÁLLAMI ELLENŐRZÉS ALATT ÁLLÓ TORZSTENYÉSZET« 

RHODE ISLAND RED (vörös isiandi),amerikai FEHÉR LEGHORN,FEHÉR WYANDOTTE 
törzsek t isztavérbeni törzskönyvező tenyésztése. — Magas to jáshozamra, színre, 
alakra g o n d o s a n kitenyésztett, e lsőrendű, t isztavérű törzseitől származó tenyész» 
tojások, naposcsibék, növendéká l la tok , tenyészál la tok megrendelhetők. — A telep 
állatorvosi fe lügyelet alatt áll, (vérvizsgálat) á l lománya minden fe r tőző betegségtől 
mentes, edzett, erőteljes, egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET I 

T E L E P V E Z E T Ó S É G C Í M E : B U D A P E S T 10. S Z Á M Ú POSTAHIVATAL. 
X. KERÜLET, FÜZÉRÍUTCA 11. SZÁM. 
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ANNO DOMINI II». Bauen JUÍZTINIÁN BÍBOROS «B«Mmt BBBHÁfíZ WiSEPlT AfOTPli»»««  
K.KPHA FERENC rtPOLOMWOW 0I.SB>ÍC2 JENŐ POl-O»»11«?® „ ««noet. JENŐ KEOTORl 

«jmáula jo l c ctha7.kízstel o - w w * Vwbst "XTTS»» «JWMrKésissécÉBói, KEwm-tê rv 

b u d a p e s t 
VI, Frange. 
pán<utca 77. 
r.: Aut.91W3 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglabgyár 
(Budapest.belvárosí fóplébánia*templom részérc készített 2400 kg 
„Polgármestcr.harang", melyet 1928 november 25<én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bibornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapjsti Bazilika 7945 kg-os új harangba gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 192J. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes-
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1950. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési feltételek 1 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
géperőre berendezett . mííorgona-építö 
R Á K O S P A L O T A . 

(Budupest mellett) 
Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvirtól G villamossal. 

Készítek pneumatikus és elek 
tromos rendszerű orgonákat bár-
milyen nagyságban és kivitelben. 
Úgyszintén modern gépezetes 
orgonákat, mindennemű orgona-
sípokat. — Vállalok javításokat, 
átépítést, tisztítást, hangolást é* 
orgonák jókarbantartását. Tervek-
kel és költségvetéssel készséggel 
szolgálok. Kis orgonák raktára. 

Alapíttatott 1920-ban 

Egy ' / 4 kg bádogdoboz 18 n 2 területnek kb. 4 - 6 
Iskolatáblához 8 80 P, 3 / 4 kg doboz 9 
területnek kb. 2 - 3 táblához 4 60 P, K 
1 db iskolatáblamáz-ecset 3 ' 5 1 P, ^ « J k V * 
1 palack egf. piros v. -húzé-
festék eosettel 1 P Lá-
da, portó készkiadás 
felszámolása, 

Szállítok 
„Gresh 011' 

l .r . Isk. padlóolajat 
i kg-tól bádogdoboz-

ban, vashordóban. „Ibis 
siprót olajozott padlókhoz. 

„S tu i lua" és kilós krétát . Szivacsot, 
t u t i t , tantaport stb. legolcsóbb árban. 

M A R X E S 9 I E 1 I E I 
T M S Z E K G Y Á R A 

Budapest VI, Bulcsú=u. 7. T.: A. 9 3 5 - 8 6 és 9 3 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi , mértani és földrajzi 
eszközöket . Vetí tőgépeket , mérték* 
gyűj teményeke t , számológépeket . — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Uj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

Az ország legfej let tebb tanszergyára. 

Tribon Ruházati Rt. 
B U D A P E S T VII I , Ü L L Ő I - Ű T 14. SZ. 

TELEFON : József 312—97 és József 3 9 2 - 8 5 . = 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruháza t i áruhá-
zára, hol állami és községi tanítók és azok 
családtagjai az összes ruháza t i cikkeket 

N Y O L C H A V I 
RÉSZLETFIZETÉSRE 
kapha t j ák : 
Egyedil konfekcionált férfi- ésnőikabáto-
kat, női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
szörmeárukat, férfi- és női szőrmebundá-
kat, bélésárukat, selymet, vásznat, siffont, 
zefireket és egyéb váezonárukat, női és 
férfi-fehérneműket készen és rendelésre, 
törülközőket, abroszokat, kö tö t t - és szö-
vöt tárút , keztyűt , harisnyát, kész füg-
gönyt és függönykelméket, kötöt t gyer-
mekgarni turákat , továbbá: új, gyárilag 
sterilizált ágytol lat és pelyheket, papla-
nokat, m i n d e m e m í i m osókelméket 

Az e l s ő r é s z i f i t mindig a vásárlást követő hónap 
l- jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A fenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmnta 

tása mellett igénybe vehetik. 

O R G O N A S Z É L P Ű R G E T Y Ű 

„VENTUf" 
P ó t o l j a az emberi« 
e r ő hajtotta fújtatót . 

Legjobb német elektro-venti. 
lator orgonák számára. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

% 
Gyártja: AUG. LAUKHUFF 
Weikersheim (Wttbg). 

Megrendelhető 
az összes 

orgouaépítőknél. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS» ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i rá ly i v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i I T ^ I A D Ó H I V A T A L : Ki rá ly i 
1 0 m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Hold -u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 x V pes t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a . B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45. 

" P ^ É Z I R A X O K megőrzésére és vissza» 
JL \ . adására a szerkesztőség nem vállal* 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva* 
talnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztőségnek küldendő. 

T ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9 '60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes 
JL-/ szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás* és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VII I . d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami*, községi*, társulati*, magán* és érdé* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő* 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
1 1 fill., magánhirdetés 14 fillér sza* 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
l /2 old. 85 P. >/4 old. 50 P, ' /8 old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére elóre fizetendők. 

A I £ ¥ E L É § M Ű V É S Z E T E . 
ÍRTA: RISZTEK KÁROLY. 

A lélek életének három hatalmas nagy 
folyama, a gondolkozás, a cselekvés és az 
alkotás. 

A gondolkozás a léleknek szellemi meg-
nyilvánulása, a cselekvés a léleknek gyakor-
lati kifejezése és az alkotás a léleknek esz-
ményi kizökkenése. 

A gondolkozásra, a cselekvésre és az al-
kotásra nevelés: művészet. A helyes gondol-
kozásra, a jó cselekedetre, a szép alkotásra 
nevelés pedig a legnagyobb művészet. 

Mint minden művészethez, a nevelés mű-
vészetéhez is anyag, tehetség és eszme szük-
séges. 

A nevelés művészének, a pedagógusnak 
anyaga a lélek. A lélek, amelyet a Minden-
ható lehelt az emberi testbe és tett le a szü-
lők, a pedagógusok kezébe, hogy tehetségük 
művészetével és eszméik erejével Istennek 
és embernek egyaránt tetsző életet virágoz-
tassanak és gyümölcsöztessenek ki a reájok 
bízott lélekanyagból. 

A nevelés művészeinek az életalakítás mű-
vészetéhez nem kell az anyagot, a fát, a kö-
vet, a márványt maguknak kitermelniük, 
maguknak kikeresniök. A pedagógusok mű-
vészetének az anyaga: a lélek, adva van. 
De nemcsak adva, hanem a Teremtő által 
már preparálva is van. 

És mégis, az anyag adottsága és prepa-
ráltsága mellett is, a nevelés művészeinek 
minden más művésznél nehezebb a soruk, 
Nehezebb a soruk azért, mert a pedagógu-
sok anyaga nem holt anyag, hanem szabad 

akarat. Szabad akarat, amely nem passzíve 
viselkedik, hanem öntevékenységével hozzá-
járul, vagy nem járul hozzá, segíti vagy 
gyengíti, kevesbíti vagy sokasítja a nevelő 
munkáját, a nevelő törekvéseit. 

Az élet lelki vonatkozásokban is köny-
nyebben mozog az élvezetek lejtőjén lefelé, 
mint az értékek meredekén felfelé. Csak ter-
mészetes tehát, hogy a tehetségnélküli, a 
színtelen, a tartalmatlan és az üiletségnél-
küli pedagógus kezéből az istengyúrta lélek-
anyag hamar kisiklik és hamar a földre, a 
poros, a sáros földre esik. 

Pedig a lélekanyagot, ha egyszer kicsú-
szik, ha egyszer a poros vagy a sáros földre 
esik, felvenni és újra kézbevenni, vagy egy-
általán nem, vagy csak nehezen, csak el-
vétve lehet. 

Ezért nem szabad kicsúsznia, ezért nem 
szabad földre esnie a lélekanyagnak. És 
ezért kell minden nevelőnek, de kiváltképen 
minden magyar népnevelőnek képzettség-
ből, tanultságból és tanulásból annyi tehet-
séget megszereznie, annyi tehetséget össze-
gyűjtenie, annyi tehetséget munkáltatnia, 
amennyi tehetséggel reá tudja önteni a lé-
lekre az eszméket, és amennyi tehetséggel el 
tudja indítani az if jú lelket az Istenhez és 
az emberhez, az erkölcshöz és a valláshoz, a 
nemzethez és a hazához vezető életutakon. 

El tudja indítani önfeláldozóan és szere-
tettel. 

Mert a nevelés művészetében a tehetség-
nek nem erőszakosan és ridegen, hanem ön-
zetlenül és szeretettel kell érvényesülnie! 
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Csak az a tehetséges pedagógus, aki po-
zitív neveléssel kézenfogva tudja vezetni a 
gyermeket az élet kék tavához. Az életnek 
ahhoz a tiszta tengerszeméhez, amelyben az 
életboldogság vize fakad és amelyből min-
den abszolút érték, minden szépség, jóság, 
igazság és szentség áramlik és árad szé t . . . 

A nevelés művészetében a harmadik nél-
külözhetetlen kellék az eszme. És pedig az 
abszolút értékű eszme. Mert jól jegyezzük 
meg, csak az abszolút értékű eszmék, az er-
kölcsi, a vallási és a nemzeti eszmék a ne-
velő eszmék, 

És ha mint hatalmas átérzések és átélé-
sek áramlanak át, ömlenek át a nevelő lelké-
ből a nevelendő lelkébe ezek az abszolút ér-
tékű eszmék, akkor a lélekanyagba vetett 
eszmemagvak nemcsak értékes gyümölcsöt 
hoznak, hanem örökéletűek is maradnak. 

A piciny búzaszemben benne van az egész 
búzakalász. Az istenfakasztotta lélekben 
benne szunnyad az egész erkölcsi világ. És 
az a lélek, amelyhez szeretetteljes tehetség-

gel, hatalmas eszmei tartalommal nyúl a pe-
dagógus, az a lélek dúsan hajtó, dúsan termő 
földje lesz a beleplántálni szándékolt isteni,, 
emberi és nemzeti eszméknek. 

Hazug mondás, pogány felfogás, hogy a 
pedagógusok, a lélek mesterei, a nevelés mű-
vészei az istenek sújtottjai, az istenek gyű-
löltjei 

A keresztényi világban, a krisztusi fény-
ben, az evangéliumi világosságban a neve-
lők, a tanítók, az Isten kiválasztottjai, az 
Isten kiváltságos művészei. Az Isten kivált-
ságos művészei, mert csak az ő alkotásuk 
maradandó, csak az ő munkájuk eredményei 
emelkednek fel az örök eszmények birodal-
mába, az Égnek magasságába. 

Az anyag és a föld, az alkotások és a re-
mekművek elmúlnak, elporladnak. De a lé-
lekanyagba vetett magvak, a lélekből kikelt 
erényvirágok, Istenhez hasonlatosságok el 
nem porladnak, el nem múlnak soha! Nem 
porladnak el azért soha, mert Istenhez, az 
örökéletbe emelnek . . . 

MONTESSORI MÓDSZERE.* 
i r t a : T E L L Y E S N I C Z K Y M Á R I A . 

Montessori Mária 1930 december 20-i előadása, 
amelyet budapesti látogatása alkalmával a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság ülésén mondott, jó 
alkalom arra, hogy a figyelem ismét ós ismét az 
egész világon bensőséges tisztelettel, csodálattal, 
s szeretettel ünnepelt, kiváló asszony nevelési 
rendszere felé irányuljon. 

Ez a nevelési rendszer abból az álláspontból 
indul ki, hogy a gyermek és a felnőtt lelkivilága 
között lényeges különbség van. Ez a különbség 
annál nagyobb, minél kultúráltabb az ember, 
mert életmódja, környezete annál inkább eltávo-
lodik a természettől. Már pedig a gyermek „mes-
terséges" környezetbe nem kényszeríthető. Ilyen 
környezetben egész kis lénye fellázad, mert a 
benne levő belső erő minden áron érvényesülni 
akar, védekezik, s ebből következik engedetlen-
sége, makacssága, fegyelmezetlensége. Hiába 
akar ja a felnőtt e hibákat szigorral kiküszöbölni, 
ez az ellenállást csak fokozza, s a küzdelmet 
gyermek és felnőtt között csak kiélesíti. 

Nemcsak a családban, hanem az iskolában 
sincs szabadsága a gyermeknek, ahol még leg-
bensőségesebb érzéseit, mint a vallásosságot, 
szülői szeretetet is, a tanító akarja beleszug-
gerálni. Mert a felnőtt, legyen az szülő vagy ta-
nító, azt hiszi, hogy a gyermeket át kell formál-
nia, holott az igazi fejlődést maga a természet, 
a gyermek végzi. Ennek azonban két nagy aka-
dálya a felnőtt és a környezet. 

* L. Montessori Mária: Módszerem Kézikönyve, fordí-
t o t t a : Burchardt-Bélaváry Erzsébet. Előszóval e l l á t t a : 
Kenyeres Elemér. Budapest, 1930. A „Kisdednev«fós" ki-
adása. 

Montessori a nevelés kérdését a gyermek szem-
szögéből állí t ja fel. Nem a felnőtt ember isme-
reteit aka r j a a gyermek lelkébe átültetni, hanem 
olyan környezetbe helyezni a gyermeket, ahol 
természetadta egyénisége szabadon fejlődhet. 
Nagy tévedés volna azonban a gyermek szellemi 
életének természetes kibontakozását biztosító 
szabadságot a magárahagyott gyermek szabad-
ságával téveszteni össze. Montessori ezt a sza-
badságot úgy értelmezi, hogy a felnőtt elvezeti 
a gyermeket az ismeretszerzés helyes ú t já ra , egé-
szen a „tudat-küszöbig", ahonnan a gyermek 
egyedül halad tovább a fejlődés út ján. „Segít-
setek, hogy segíthessek magamon!" mondja Mon-
tessori a gyermek nevében. Ez az elvont gondo-
lat a gyakorlatban úgy oldható meg, hogy a mai, 
úgynevezett formáló-környezetet nevelő-környe-
zetté alakítjuk. 

A Montessori-féle nevelő-környezet tágas, vilá-
gos és virágos helyiségekből áll, ahol például 
senki meg nem tiltja, hogy a gyermek a virágok-
hoz nyúljon. Sőt az alacsony vízcsap s a kis 
Öntözőkanna arra vallanak, hogy kis kezecskék 
öntözik az üde növényeket (1. ábra), öntenek 
friss vizet a virágvázákba. Egy, a gyermek hi-
bájából elfonnyadt virág, vagy — Uram bocsá' — 
egy elejtett; váza szertehulló cserepe nagyobb elő-
vigyázatosságra készteti a gyermeket, mint a 
legszigorúbb dorgálás. A gyermekhez méretezett 
sima székek és asztalkák, a színes függönyökkel 
eltakart, könnyen hozzáférhető polcok, az öltöz-
ködéshez, kézmosáshoz, takarításhoz, asztalterí-
téshez való könnyű, gyermeknek való csinos esz-
közök mind arra valók, hogy a gyermek ked-
vére használja őket, az egyhangú, csak ellenke-
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3. ábra. Vonalon járás. 4. ábra. Súlylapocskák mérlegelése. 
(Montesiori: Módszerem kézikönyvéből.) 
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zést provokáló szózat nélkül: ezt ne bántsd, ez 
nem a te kezedbe való. Itt minden a gyermek 
kezébe való, s minthogy a gyermek játék közben 
voltaképen csak a nagyok cselekedeteit utánozza, 
a Case dei bambini (gyermekek házai) kicsi 
lakói játékból megtanulnak öltözködni, kezet 
mosni, söpörni, törölgetni, ebédnél felszolgálni, 
szépen enni, holmijukat rendben tartani, csupa 
olyan foglalatosságok, amelyek elvégzésére kép-
teleneknek tartottuk volna őket. (2. ábra.) 

Miben áll tehát az előbb említett szabadság? 
Abban, hogy ezeket a foglalatosságokat senki 
sem parancsolja, mint ahogy a következőkben 
leírandó tudományos, a szellemi fejlődést célzó 
eszközöket sem a tanító osztja ki legjobb be-
látása szerint, hanem a gyermek ösztönszerűen, 
maga választja ki. Ezzel a tanító szerepe is tel-
jesen megváltozott: nem az ismeretek kútforrása 
többé, hanem összekötő kapocs a gyermek és a 
környezet között. „Elvezeti a gyermeket a tudat-
küszöbig", vagyis megtanítja az eszközök helyes 
használatára, figyelemmel kíséri választását, az 
eszközök pontos használatának módját, de csak 
akkor lép közbe, ha bátorításra, útmutatásra 
van szükség. Tényleges hibák javítására alig ke-
rül sor, mert ezek a megfigyelés fogyatékosságá-
ból erednek s a gyakorlat megismétlése a meg-
figyelőképesség élesítését hozza magával. Ezen-
felül legfőbb gondja, hogy a gyermek tevékeny-
ségének megfelelő alkalmakat szolgáltasson. 

Miért van erre szükség? Vegyük például a 
mozgást, a gyermek fejlődésének legfontosabb 
megnyilatkozását, s amely egyúttal a legszembe-
szökőbb bizonyítéka a gyermek és felnőtt egyé-
nisége közötti különbségnek. A felnőtt munkájá-
nak a célja minél kevesebb fáradsággal minél 
nagyobb eredményt elérni. Figyeljük meg a gyer-
meket, aki képes egy és ugyanazt a munkát akár 
40-szer is a fáradtság, vagy lankadó figyelem 
legkisebb jele nélkül megtenni. Csinálja utána 
ezt a felnőtt! A gyermek munkájának tehát nem 
a munka eredményes elvégzése, hanem belső ok 
a célja: az, hogy önmagát fejlessze. J a j ! hogyha 
a nevelő „légy jó gyermek!" ámítással ezt a cse-
lekvő erőt mozdulatlanságra kárhoztat ja! A mon-
tessori-nevelő ezt meg sem kísérli, hanem cél-
tudatos munkaalkalmakkal i rányít ja . Ilyen sa-
játos nevelőgyakorlat a „vonalon-járás". (3. ábra). 
Minthogy a padlóra rajzolt elipszisen vagy kö-
rön oly módon járni, hogy az egyik láb sarka 
a másik láb hegyéhez érjen, igen nehéz, a gya-
korlat jó akaratnevelő is egyúttal. Megnehezíti 
a gyakorlatot az, hogy a gyermek pohár vizet 
visz körül, anélkül, hogy a vizet elcsöppentené, 
vagy csengettyűt, anélkül, hogy megszólaltatná. 
A mozgás megismerése nem lehet befejezett, a 
teljes mozdulatlanság ismerete nélkül. Erre szol-
gál az ú. n. csendlecke. A gyermekek tanítójuk 
minden mozdulatát híven követve, kényelmesen 
elhelyezkednek, hogy moccanás nélkül, lélegzetü-
ket visszafojtva, fülelhessenek minden parányi 
neszre. A sok ú j benyomás megszeretteti velük a 
csendet, s még foglalatosságaik közben is kerülni 
fogják a felesleges zajt. 

Montessori Mária rendszerének alapját a gyer-
mek szellemi aktivitásának felismerése vetette 

meg. A gyermek tanulni vágyását azonban lépés-
ről lépésre irányítani nem lehet, minthogy ez a 
természet dolga. Megfelelő taneszközök, amelyek 
a gyermek érzékszerveit és értelmét fogalkoztat-
ják, rendszeres gyakorlással bámulatosan fejlesz-
tik intelligenciáját, s észrevétlenül segítik á t az 
írás, olvasás és számolás elsajátításának nehéz-
ségein. Ez a kiváló orvos-pedagógus hosszú évek 
megfigyelésének, a tapasztalatának eredménye-
képen 10 eszközfajtát állapított meg. 

Hengerek. Három fahasáb, amelyek mindegyi-
kéből 10—10 henger emelhető ki: 

1. egyenlő magasságúak, de különböző vastag-
ságúak, 

2. egyenlő vastagságúak, de különböző magas-
ságúak, 

3. különböző magasságúak és különböző vastag-
ságúak, 

A hasábokból kiszedett és összekevert hen-
gereket a gyermek a megfelelő lyukakba rendezi 
vissza. E műveletnél szemmértéke fejlődik s az 
eszköz maga mutat rá, ha a gyermek nem jól 
dolgozott. (7. ábra.) 

Tíz zöld kocka. Az egyes kockák éle cm-ként 
nő, egy cm-től egy dm-ig, amelyek csökkenő sor-
rendben torony építésére valók. 

Tíz barna fahasáb. Egynek hossza 20 cm., négy-
zetes alapjaik éle cm-ként fogy. Lépcsőt építenek 
belőle. 

Tíz rúd, amely dm-ként felváltva kékre és 
pirosra van festve. Alapélük 2 cm, magasságuk 
dm-ként nő 1 dm-től 1 m-ig. Orgonasípok mód-
jára kell kirakni őket. 

A kocka-, hasáb- és rúdgyakorlatok nehezeb-
bek, mint a hengerekkel végzettek, mert itt tisz-
tán a szemre van bízva a munka helyességének 
megállapítása. 

A tapintási gyakorlat első fokozata abból áll, 
hogy a tanító a gyermek kezét vezetve, megérez-
teti egy téglalap-alakú deszka felerészben érdes, 
felerészben sima felületét. A második fokozat 
olyan deszka tapintásából áll, amelyikre válta-
kozva érdes és sima csíkok vannak felragasztva. 
Ezt egy sorozat különféle üvegpapíros tapintása 
követi, majd bársony-, atlasz-, selyem-, vászon-, 
siffondarabkák bekötött szemmel való össze-
hasonlítása. (5. ábra.) 

A súlyérzékeket fejlesztő gyakorlatokat 3 cso-
portba osztott, 3-féle súlyú és színű falapocskák-
kal, bekötött szemmel végzik a gyermekek. 
(4. ábra.) A gyakorlatok megoldása akkor töké-
letes, ha a gyermek kézmozdítás nélkül képes a 
súlylapocskákat megkülönböztetni. 

A színérzóket két 64—64 színtáblácskából álló 
sorozat fejleszti: 8 különböző színnek 8 árnyalata. 
Az első feladat a színek párosítása, eleinte csak 
3—4 párral. A második lépés egy szín 8 árnya-
latának megkülönböztetése, pl. oly módon, hogy 
az összekevert színek közül mindig csak a leg-
sötétebbet kell kikeresni. Igen nagy fejlődésről 
tesz tanúságot az a gyermek, aki egy színnek, 
sőt árnyalatnak emlékezet után keresi meg pár-
ját nagy halmaz színtáblácska közül. 

A síkmértani formák megismerésére kis fiókos 
szekrénykében elhelyezett mértani idomok szol-
gálnak, különböző átmérőjű körök, négyzet, tégla-
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lap, hegyes-, derék-, tompaszögek, sokszögek, el-
lipszis, tojás, rombusz, romboid stb. Az első 
munka a henger-gyakorlathoz hasonló: a gyer-
mek kiszedi, összekeveri és ismét visszateszi he-

szükséges kézügyesség elsajátításához vezet, más-
részt a külvilági tárgyak tapintás útján való 
megismeréséhez, ami viszont igen sok felfedezés 
kútforrása a gyermek számára. 

/ 

Sík mértani formák körültapintása. Sima és érdes formák tapintása. 
5. ábra. 

6. ábra. Számlálási gyakorlat. 

Hengerek behelyezése. 7. ábra. Színek lerakása. 
(Mon'estori: Módszerem kézikönyvéből.) 

lyükre az idomokat. Különösen fontos szerepe 
van e gyakorlatnál a tapintásnak. (5. ábra.) Sok-
kal könnyebben találja meg a gyermek az egyes 
idomok helyét, ha kellő gonddal előbb körültapin-
totta a sík formák éleit, majd a hozzáillő keretet. 
Ez a körvonalazás egyrészt a rajzolás- és íráshoz 

Különböző erősségű zörejek felismerésének' el-
sajátításához, más és más f a j t á j ú és mennyiségű 
anyaggal megtöltött dobozkák szolgálnak. Ezek-
nél a gyakorlatoknál a színek begyakorlásánál 
követett elv játszik szerepet: előbb az egyenlő 
erősségű zörejek felismerése a feladat, később a 
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fokozatosan erősebb zörejt produkáló dobozkák 
sorozatának összeállítása, vagyis a különbség 
felismerése következik. 

Ezt a gyakorlatot már csak egy lépés választja 
el a zenei hallást fejlesztő csengő-gyakorlatok-
tól, amelyek azonban csak kis részét alkotják 
ennek a. ma már egyébként is igen fejlett, fon-
tos nevelési ágnak. Két hangsorozattal ismerke-
dik meg előbb is a gyermek, amelyek kis kala-
pácsütésre a „do re mi fa so la si do" hangokat 
hallatják. A zenei hallás első fokára jutott el a 
gyermek, ha az egyik skála-sorhoz hozzá tudja 
rendezni a másik skála összekevert 8 hangját . 
Jóval nehezebb feladat ós sok gyakorlás ered-
ménye a skálát emlékezetből sorba állítani. 

Fiókos szekrényke síkmértani formákkal. 

Miután a gyermek a taneszközökkel való rend-
szeres foglalkozás útján, önerejéből ismereteket 
szerzett, a tanító kevés szóval, tárgyilagosan 
megtanítja az ismeretek nevére. így válik vilá-
gossá a gyermek előtt a nagy és kicsi fogalma, 
öntudatossá a különbség vastag és vastagabb 
között, ismerkedik meg formák és színek, tulaj-
donságok pontos kifejezésével. Minthogy e ki-
fejezések tulajdonságra, s nem tárgyakra vonat-
koznak, a gyermek csak akkor sa já t í tha t ja el 
nevüket, ha fogalmukkal már tisztába jött. Az 
ilyen gyermek a külvilágban is .pontos meg-
figyelő lesz, mert nemcsak a megfigyelés techni-
káját sajátította el, hanem mert tiszta fogalmai 
értelmes szempontok szerint vannak kis agyában 
csoportosítva, ahová az ú j és újabb fogalmakat 
azután könnyen tudja besorozni. Ez az ismeret 
tehát nem tárgyi ismeret, hanem a megfigyelés, 
az összehasonlítás és az osztályozás ismerete, ami 
a mindennapi életben egyre újabb ismeretszer-
zésre sarkallja őt. 

Olyan gyermek számára, aki tisztában van a 
mennyiség, egyenlőség, különbség és fokozatos-
ság fogalmával, a számolás elsajátítása már csak 
formakérdés. Az a gyermek, aki a síkmértani 
formák körülttapintásával kifejlesztette magában 
a formák megkülönböztetéséhez szükséges képes-
séget, körülrajzolásukhoz szükséges kézügyessé-
get, könnyen megbarátkozik a betűk formáival 
is, ha sík formák helyett üvegpapírból készült 
betűket az írásmozgás szerint végigtapint. Az írás-
megtanulás másik eleme megbarátkozni sajátos 
rajzolás út ján az írószerekkel. A harmadik, a leg-
nehezebb, a szóalkotás mozgatható abc-betűkkel. 

Érdekes, hogy a hangok felismerésében iskolázott 
gyermekfül mily hamar felismeri a lassan és értel-
mesen kiejtett szó hangjait . A kis kezek egymás-
után rakosgatják a megfelelő betűket asztalra, 
vagy kis szőnyegre. Később fejből sa j á t szavait 
is reprodukálni képes. Ez a művelet azonban 
még nem a tényleges írás művelete, csupán an-
nak előkészítésére szolgál. Az olvasás elsajátí-
tása, mint tisztán szellemi munka, később szokott 
bekövetkezni. Kedves játékra, helyesebben gya-
korlatra adnak alkalmat apró cédulákra írott 
szavak, amelyeket megfelelő tárgyhoz kell tenni. 
Érdekes itt megfigyelni, hogy a gyermek mily 
ugrásszerűen és nem fokozatosan halad, ha si-
kerül érdeklődésüket felkelteni. A mondatok ol-
vasására olyan cédulák szolgálnak, amelyekre 
egy-egy hosszú mondatba foglalt rendelkezés 
van írva. A gyermekek húznak egy cédulát, el-
olvassák és végrehajtják a rendelkezést. 

A számolás elsajátításához nem elégséges, 
hogy a gyermek el t ud j a mondani a számsort, 
hanem konkrét ismereteken alapuló, helyes, vi-
lágos fogalmakra van szüksége. Erre szolgálnak 
a már ismerős, dm-enként pirosra és kékre fes-
tett rudak. Az egy egység csak egy piros vagy 
kék részletet tartalmaz, a kettő olyan rúd, ame-
lyet piros és kék sáv két egyenlő részre oszt, stb. 
Ezek a rudak nemcsak a számok abszolút, hanem 
viszonylagos értékét is szemléltetik. A szám-
jegyek írása és olvasása a betűk után gyors és 
könnyű munka. A számjegyek ismerete két ér-
dekes gyakorlathoz vezet. Tíz rekesz fölött 
0—10-ig számjegyek állanak. A gyermek minden 
rekeszbe annyi orsót tesz, mint amennyit a fe-
lette levő szám jelez. A másik gyakorlat tíz kis 
kartonlap 0—9-ig terjedő számokkal. A gyermek 
az összekevert lapokat előbb sorba rakja , majd 
számuk értékének megfelelő orsót rak reájuk. 
Ha kettesével rakja az orsókat, megismerkedik 
a páros és páratlan számok fogalmával. (6. ábra.) 

Arra a kérdésre, hogy miért terjedt el a mon-
tessori rendszer az egész világon, tekintet nélkül 
nemzetiségre és .népfajokra, válaszoljanak a min-
den szónál beszédesebb illusztrációk. E képek 
Burhardt-Bélaváry kisasszony montessori. rend-
szerű iskolájából valók, tehát ízig-vérig magyar 
környezetet, magyar gyermekeket ábrázolnak. A 
gyermekek közül egy sem törődik a fényképező-
gép lencséjével, minden gondolatukkal, egész va-
lójukkal „dolgoznak", nem kisebb művön, mint 
jövő egyéniségük kialakításán. Érdeklődésüket 
nem vonja el semmi, mert jól érzik magukat a ne-
kik megfelelő környezetben, s mert foglalatossá-
guk egyéniségükből fakad, tehát jókedvvel, szív-
vel-lélekkel végzik. 

Ne kérdezzük, kinek érdeme ez: a zseniális út-
törőé, Mentessorié, vagy a finomlelkű, halkszavú 
tolmácsé, Buchardt kisasszonyé. Az ő szerepük 
szavakba nem foglalható, mert ki tudná defi-
niálni azt a minden tanításánál nehezebb műve-
letet, amelynek lényege: a gyermeket tökélete-
sebbnek tartani önmagunknál s tisztelni meg-
nyilatkozásait, saját egyéniségünk alárendelése 
árán is. 
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A B E H A T I O B I Z M I I Ü R O L . ^ 
í r t a : B A R A N Y A I ERZSÉBET. 

Figyelem. 
Watson a figyelem magyarázatát a személyi-

ség magyarázatával kapcsolatban adja. Szemé-
lyiség az összes, ú. n. szokás-organizációknak, 
vagyis szokás-rendszereknek a keresztmetszete. 
A szokás-rendszer a meg nem tanult viselke-
désből indul ki a gyermekkorban, ennek kon-
dicionálása által folyton terjed, míg a felnőtt 
korban egész komplikálttá válik. Szokás-rend-
szer száz- és ezerféle lehet, pl. a cipőkészítés 
készsége is egy szokás-rendszer. A helyzet 
(külső vagy belső) mint inger hat a szokás-
rendszerekre, melyek mint reakciók akcióba 
lépnek; ezek közül a szokás-rendszerek közül 
pedig leginkább az dominál, amelyik legjobban 
megfelel az ingernek, vagyis a helyzetnek. — 
Egyik szokás-rendszer uralkodása a többi fe-
lett pedig, a behaviorizmus szerint, a figyelem. 
Figyelem eltérésének nevezi következésképen 
azt a helyzetet, mely nem vezet azonnal vala-
mely szokás-rendszer dominálásához. 

A behaviorizmus a fenti lelki jelenségek ge-
netikájában csak egy tényezőt ismer el és ez 
a környezet. A meg-nem-tanult reakció-formák-
tól eltekintve, az átöröklést tagadja és az em-
ber egész szellemi fegyvertárának kialakulását 
a környezet hatásának tulajdonít ja . Környezet 
alatt kétfélét ért: külső és belső környezetet. 
Az egyikhez tartozik pl. egy vizuális inger, a 
másikhoz pl. egy mirigy működéséből kiindult 
inger. A belső környezet funkcionáló milyen-
ségét azonban, minthogy a testi struktúrától 
függ, az átöröklés határozza meg s ezt a beha-
viorizmus is állítja. Ezek szerint a behavioriz-
mus önmagával jut ellentétbe, amikor a szel-
lemi átöröklést tagadja. Ezen a nehézségen 
úgy jut keresztül, liogy a belső környezet funk-
cionáló milyenségét csak kezdetben tulajdo-
nít ja az átöröklés által meghatározott testi 
s truktúrának, amikor még csak meg nem ta-
nult reakciókról van szó. A születés után azon-
ban már megkezdődik a kondicionálás, vagyis 
a reakciók módosítása, melyek mint ingerek, 
újabb módosított reakciókat hívnak elő. Ez már 
a környezet munkája, tehát a belső környezet 
funkcionáló milyensége egész korán kezd mó-
dosulni a környezet hatásai által. A környe-
zetnek Watson olyan jelentőséget tulajdonít , 
hogy szerinte bárkiből bármit lehet nevelni, 
pl. akárkiből zongoravirtuózt, csak a testi adott-
ságot nem lehet megváltoztatni s ha a zongora-
virtuóznak szükséges testi adottságok nincse-
nek meg, pl. hcsszú uj jak, ez nem akadály a 
szellemi képesség kifejlesztésében, egyszerűen 
másfaj ta zongorát kell számára készíteni, 
olyat, amilyen az illető testi adottságának meg-
felel. A környezet-hatásnak ily nagy fontos-
ságra való emelése a pedagógia kérdéseit ál-
lítja a behaviorizmus elé. 

Mielőtt ezeket a kérdéseket tárgyalnók, két 
pszichológusnak a behaviorizmusra vonatkozó 
bírálatát adjuk, kik közül a második, a peda-
gógiai vonatkozások szemügyre vételével, be-
vezet bennünket a behaviorizmus pedagógiai 
iránykeresésébe: 

Kur t Kof fka ' szerint a behaviorizmus állan-
dóan az egész egyéniséget veszi tárgyának, ez-
zel elkülöníti magát a biológiai tudományoktól, 
mindenekelőtt a fiziológiától, mely egyes szer-
vek vagy szerv komplexek funkciójával foglal-
kozik. A módszer azonban mégis csődöt mond 
és pedig szükségszerűen azoknál a problémák-
nál, melyek eddig mint speciálisan pszichikai 
problémák szerepeltek. A gondolkodás nem ma-
gyarázható ki csupán a külső reakciókkal. Pl. 
éppen a legnagyobb gondolkodásteljesítmény-
nél lehet a' külső reakció a legminimálisabb, 
vagy nem specifikus, pl. egy könyv becsapása, 
asztaltól való felkelés stb. A hiba az, hogy a 
behaviorizmus az organizmus együttes reakció-
jából önkényesen kiemeli a külsőleg tapasztal-
ható és regisztrálható reakciókat. Kof fka elis-
meri a fiziológiai magyarázat szükségességét 
a pszichológiai helyébe, de olyan fiziológiai 
magyarázatot kíván, mely az ember egész vi-
selkedésére illik és pedig a viselkedésnek él-
ményszerű oldalára is. Ugyanis a behavioriz-
mus az élményt és az élménykijelentéseket 
mellőzi és Kof fka szerint a pszichológiának ezt 
a nagy anyagát kihasználatlanul hagyja . 
Koffka a behaviorizmussal rokon motívumú 
mozgalomnak véli Németországban azt, mely 
az experimentális pszichológia ellen csinált 
frontot. A közös motívum az ú. n. életközelség 
keresése, ami a behaviorizmusban is megvan. 
Hogy Németországban ez nem vezetett behavio-
rizmusra, annak oka az, hogy ott azok, kiktől 
a törekvés kiindult, nem természettudományi, 
hanem szellemtudományi érdeklődésű körök 
voltak. 

Másik bírálat, Theodor Erismanné,5 a beha-
viorizmus érdemének mondja, mint K o f f k a is, 
azt, hogy szem előtt mindig az egész egyént 
tar t ja , másrészről életközelségeket keres az ob-
jektív megfigyeléslehetőségekben. — Objektív 
megfigyelóslehetőségeket szolgáltatnak pl. azok 
a diszpozíciók vagy képességek, melyek meg-
nyilatkoznak az egyén teljesítményében és vi-
selkedésében anélkül, hogy magukban véve az 
önmegfigyelésben felfoghatók lennének. Ezért 
tehát az élőlény sajátosságát vagy törvénysze-
rűségét nem önmegfigyelés ú t ján , hanem a má-
sok viselkedésének szisztematikus megfigyelése 
ú t ján ál lapí t ja meg. A behaviorizmus eljárá-
sát nem ta r t juk újnak, mert az experimentális 
pszichológia már sok problémájánál alkalmazta. 

* A cikkhez anyagul szolgál t : John B. W a t s o n : Beha-
viorism. Kegan Paul , London. 

' Max Dessoir: Lehrbuch der Philosophie. Kur t Kof fka : 
Psychologie. Ullstein, Berlin, 1925. 

3 Theodor Erismann: Die Gegenwärtigen Richtungen in 
der Psychologie und ihre Bedeutung für die Pädagogik. 
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Ü j azonban, hogy a behaviorizmus a viselkedés 
objektív meghatározásának álláspontjából in-
dul ki minden pszichológiai problémánál. 

Erismann érinti a behaviorizmus igényét pe-
dagógiai feladatok megoldására. A behavioriz-
mus felfogása szerint a nevelés a gyermek vi-
selkedésének megváltoztatása s ez történik az 
inger-hatás viszonyának változtatásával. Ez a 
felfogás nem elégíti ki Erismannt , mert van-
nak olyan élmények, melyek „mélyen behatol-
nak az emberi lélekbe, melyekről senki sem 
tud meg semmit, mivel ezeket a megfigyelhető 
mindennapi viselkedésben nem venni észre, 
melyek mindazáltal a fejlődő lelki életre a leg-
nagyobb fontossággal bírhatnak". Hogy a ne-
velés által elért eredményeket a gyermek visel-
kedésével akarnók jellemezni, akkor a legter-
mészetellenesebb fordulatokhoz érkeznénk, pl. 
ahelyett, hogy azt mondanók: az esztétikai ta-
ní tás megértést és vonzalmat ébresztett a gyer-
mekben a műalkotások iránt, ehelyett azt kel-
lene mondani (minthogy vonzalom és megér-
tés, mint ilyenek nem alkotórészei a viselke-
désnek): a taní tás elélte azt, hogy a gyermek 
órákon át időzött a múzeumban. Az önmeg-
figyelésnek kikapcsolása a kutatót úgy állí-
taná az ember elé, mint biológiai gépezet elé, 
melynek különböző reakcióit, lehetőleg külön-
böző feltételek közt, lehetőleg kimerítően 
akarná regisztrálni. A kutató célja egy végte-
lenül komplikált korreláció felállítása volna 
helyzetek és az azokban tapasztalható viselke-
dések között. Egy ilyen korreláció, amellett, 
hogy nem tudat ja a pszichológust arról, ami 
őt érdekli, nagyon csekély mértékben volna ke-
resztülvihető, mert a helyzet minden kicsiny 
változásával a viselkedésben várat lan és meg-
magyarázhatatlan változások lépnének fel, me-
lyek áttekinthetetlen és meg nem fogható ered-
ményekhez vezetnének. Az egyén reakcióössze-
gének kutatása csak ritkán fog törvényszerű-
ségekhez vezetni, anélkül, hogy az önmegfigye-
lést felhasználnánk. Az önmegfigyelés háttér-
beszorítása a pszichológiai területektől való el-
távolodást fogja eredményezni. Minél inkább 
szolgál azonban alapul az önmegfigyelés a pszi-
chológia számára, annál inkább lesz a sziszte-
matikus és mértékkel keresztülvitt behavioriz-
mus a pszichológia haladásának segítségére. 

Erismann szerint a behaviorizmus, ha bír is 
a tisztán biológus vizsgálódás előnyeivel, mégis 
a pszichológia hanyatlását jelenti. A tudattör-
ténések belső megfigyelését helyettesíti i t t a 
testi történések külső megfigyelése. Ez a meg-
figyelés azonban a történéseket egy egységben 
és pedig az egész egyéniség egységes cselekvé-
seiben nézi s azért a behaviorista előnyben van 
a fiziológussal szemben. Mindazonáltal az ön-
megfigyelés mellőzése megakadályozza a visel-
kedés kimerítő értelmezését, mely sokszor csak 
a legmélyebb pszichológiai szintézissel válik 
lehetővé. 

A behaviorizmus maga nem ad nevelési pro-
grammot. Nem is foglalta össze tételeit abból 
a szempontból, hogy az a pedagógia hasznára le-
hessen. Tanaiból azonban pedagógiai vonatko-
zásra következtetések vonhatók. Ezeket Q. A. 

W. Rohrbach pittsburghi egyetemi tanár 1927— 
1928. évi előadásaiban a következőkép foglalta 
össze: 
1. Minden tanulást a következő elemekre re-

dukál: kondicionált inger és hatás. 
2. A taní tás tartalmi anyagát tanulási gya-

korlatok formájában kívánja nyújtani, mely 
gyakorlatok némileg hasonlók a testi neve-
lés gyakorlataihoz." 

3. Hangsúlyozza a csecsemő és kisgyermek ta-
nulmányozását, mint alapot a gyermek ké-
sőbbi neveléséhez. 

4. Nem ismeri el az ösztönöket. 
5. A szokásformáknak nagy jelentőséget tu-

lajdonít. 
6. Tagadja az „emlékezetet", de elismeri az 

„emlékezeteket", mint emlékezéseket ala-
kokra, arcokra stb. 

7. A gondolkodás minőségét a szókincs nagy-
sága és szavainak minősége határozza meg. 

8. A behaviorizmusban a „félelem"-nek nincs 
helye. 

9. Az emberben benne van az a természetes 
törekvés, hogy a legtöbbet elérje. Ez a vi-
selkedésnek egyik kondicionált formája. 

10. Fenyegetés legrosszabb a tanulásra. 
11. Az egész progresszív-iskola-mozgalom a leg-

kedvezőbb reakciók elérésére szolgáló leg-
kedvezőbb környezet nyúj tásán nyugszik. 

12. Az ember természete alkotó; készít vagy 
tesz valamit. 

13. A nevelés csak akkor valósí that ja meg min-
den lehetőségét, ha gondosan ellenőrzi azo-
kat a fiziológiai jelenségeket, melyek a ta-
nulást kondicionálják. 

14. A behaviorizmus nem igazolja a bukást. 
Ha most, a magunk részéről, feltesszük a 

behaviorizmusnak azt a kérdést, amelyet a filo-
zófia tett fel a nevelésnek, hogy t. i. lehetsé-
ges-e egyáltalán nevelés, akkor azt ta lál juk, 
hogy a behaviorizmus, ellentétben pl. a nati-
vizmussal, nem tagadja a nevelő hatás lehető-
ségét, sőt mondhatni korlátlan lehetőségeket 
lát. A behaviorizmus csak a nevelő hatás mi-
lyenségét határozza meg. Ebből a milyenség-
ből a tudat ki van zárva s ezért, ha nem va-
gyunk hívei a behaviorizmusnak, a nevelő ha-
tás milyenségének csak egyik elemeként fo-
gadjuk el a behaviorista nevelő hatást, mely 
nem más, mint szoktatás. Ez azonban kétség-
telenül nagy része a nevelésnek. Amerikában 
pl. a rabokat a börtönökben aprólékos, kitartó 
szoktatással, szokások formálásával készítik elő 
új, munkás életre és csak kisebb részben be-
szédekkel, elhatározások előhívásával stb., mert 
az előbbi módszer a tapasztalat szerint jobb 
eredményt hoz. 

Valószínű, hogy a behaviorizmus a nevelés-
nek erre a részére, amit szoktatásnak nevezünk, 
igen becses ismereteket fog adhatni, ennek 
mintegy a technikáját tökéletesen meg fogja 
tudni állapítani. Watson mondja, a behavioris-
tának célja, hogy minden gyermek 14 éves ko-
rában ismerje saját szervezetét és annak re-

6 Ezzel a ezokásformálásra u ta l , ' mely a behaviorizmus-
sarkalatos tétele. 
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akcióit-, ez az ismeret a szervezetet a beliavio-
risztikus ön-javításhoz fogja vezetni, mint 
ahogy a test segítség nélkül gyógyít ja sebeit. 
A nevelés másik részéhez azonban a behavio-
rizmus nem tud segítséget adni, ahhoz a rész-
hez. melyet erkölcsi nevelésnek nevezünk. H a 
az erkölcsi nevelést a behaviorizmus szellemé-
ben szoktatásnak is fogjuk fel és ha meghono-
sítottunk is erkölcsi szokásokat, pl. ítéletek ki-

mondására megteremtjük a megfelelő mecha-
nikus kapcsolatokat inger és hatás között, az 
ítélet megfelelhet ugyan az erkölcstan szabá-
lyainak, de mégsem lesz nevelési eredmény, 
mert ezt éppen az jellemzi, hogy a feladatot, 
amit megoldottunk, magunk tűztük ki magunk-
nak. A behaviorizmus is fejlődik azonban és 
nem lehetetlen, hogy közeledni fog egy szellem-
tudományi felfogáshoz. 

AZ ELSŐ JIACiYAR HIV KA IS K OL A 
É S GAZDASÁGI TAHÍIJÍTÉZET. 

Kevesen tudják , hogy az első munkaiskola 
(Arbeitschule, école active) nem a legújabb kor 
pedagógiai vívmánya. A logikus következtetés 
is azt mondaná, hogy csak Pestalozzi szemlél-
tető módszere után alakulhatott ki, mint to-
vábbi fejlődési fokozat — pedig nem így van, 
- mert már azzal egyidejűleg és attól függet-
lenül megvalósult, még pedig Magyarországon, 
kerek másfél évszázaddal ezelőtt. Alapította 
Tessedik Sámuel, evang. lelkész, Szarvason, 
1779-ben. Németországban hasonló gazdasági 
szakiskolák (cellei 1802, möglini 1804) csak né-
hány évvel,a szarvasi után keletkeztek s így ez 
úgyis mint munkaiskola, úgyis mint gazda-
sági szakiskola az elsőnek tekinthető Európá-
ban. 

Hogy Tessedik alkotását kellően értékelhes-
sük. ismernünk kell a népoktatás akkori álla-
potát. Az első népiskolákat ugyanis alig egy-
két évvel az ő működése előtt szervezték (Ratio 
Educationis) s képzelhető, hogy az elemi okta-
tás metodikája mily kezdetleges lehetett, hiszen 
speciális tanítóképzés sem volt abban az idő-
ben. A tanítók zöme — bár akadtak köztük 
nagyműveltségű emberek — a pedagógiában 
járat lan emberek közül rekrutálódott. Ahogy 
Zsilinszky Mihály, történész í r ja , íráson, olva-
sáson, számoláson és éneklésen kívül mindegyik 
tanító azt tanította, „ami által a legnagyobb fel-
tűnést kelthette". A tanítók javadalmazása 
valósággal alamizsna, a tanítói állás szolgai 
volt. Tessedik említ egy tanítót, aki „minden-
féle tudományokban, még a keleti nyelvekben 
is járatos volt" — ennek fizetése 20 forint volt, 
ostyasütésért 12 forint s még némi mellékes. 
Ilyen javadalmazás mellett a tanító kénytelen 
volt hivatása elhanyagolása á rán is mellékke-
reset után nézni; leggyakoribb volt a torokon, 
paszitákon való versmondás, mert itt legalább 
jóllakhatott. Hogy ez mennyire fontos volt. bi-
zonyítja, hogy mikor később, 1769-ben el&sa-
patás terhe alatt betiltották ezt a szokást, akadt 
tanító, aki inkább lemondott állásáról. 

Mezőgazdasági szakokatás még egyáltalában 
nem volt Európában. Az iskolák mindenütt a 
nemesi osztály nevelését szolgálták, tisztán hu-
manisztikus irányban. Tessedik iskolája külön-
leges intézmény volt. melyet a kor ismerete 
nélkül meg sein érthetünk. Ez a tanintézet 
ugyanis egyesítette magában az elemi nópisko-

I r t a : M I S S I K E N D R E . 

lát, a gazdasági és ipari szakiskolát, sőt a gaz-
datiszt- és tanítóképzést is. Mindezt Tessedik 
túlnyomórészt a maga erejéből alkotta meg és 
tartotta fenn egy negyedszázadon keresztül. 

Munkáját azzal kezdte, hogy hat hold szikes 
földet kért a földesúrtól iskolai gyakorlókert 
céljaira. Miután ezt megkapta, 1779-ben meg-
nyitotta iskoláját. Gépekkel, tanszerekkel ő 
maga látta el s az első négy éven át az okta-
tást is maga végezte felesége segítségével. Ön-
életrajzában ezt í r ja : „A tanításnál figyelembe 
vettem azt a nagy szükséget, hogy a falusi is-
kolai taní tás hiányai reális tanokkal olyképen 
pótoltassanak, hogy az Istennek müveiben való 
helyes ismerete terjesztessék". Evégből megírta 
elemi iskolai olvasókönyvét,1 mely pedagógiai 
szempontból jelentős új í tás volt; Magyarorszá-
gon az első volt ugyanis e nemben, mely a gyer-
mek képzetvilágához alkalmazkodott. „Ebben a 
könyvben mindent a gyermek felfogási tehet-
ségéhez igyekeztem alkalmazni" — í r ja . Nagy 
eredmény volt ez akkor, amikor a legtöbb isko-
lában még nem is használtak olvasókönyvet s 
a gyermek a Bibliából tanult meg olvasni. Gya-
korlatiassága oly föltűnő volt, hogy szerzőjét 
vallástalansággal vádolták, mert nem imádsá-
gokat közölt benne, hanem gyakorlati ismerete-
ket. Külön olvasmányokban szól az Istenről, 
mennynek és földnek teremtőjéről, a kenyér-
ről, az évszakokról, a gyümölcsfák hasznáról, a 
mesterségekről stb. Másik nagy ríjítása az 
egészségtan bevezetése volt az elemi iskolába. 
(Betegségek elleni védekezés, higiénikus élet-
mód, betegkoszt.) 

Tanmódszere, ahogy ezt a király által kikül-
dött bizottság jelentése megállapítja, sokratikus 
volt, azaz kérdés és feleleten alapuló. Tanrendje 
nem volt szigorúan meghatározva, a tanító be-
látása szerint, alkalomszerűen adott elő, leg-
többször azzal foglalkozva, ami időszerű ós a 
természetben megfigyelhető. Délelőtt 2 s dél-
után 2 órai köztanítás (elméleti tanítás) volt, 
utána következett a gyakorlat. 

A gyakorlati oktatást már a legkisebb gyer-
mekeknél megkezdte kézügyesítő gyakorlato-
kon és könnyebb, általuk is végezhető gazda-
sági munkákon. A nagyobbak megtanulták a 

1 Részben Campe nyomán. 
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földnek istálló- és műtrágyával való javítását 
(utóbbi akkor még majdnem teljesen ismeret-
len volt hazánkban), lucerna, lóhere vetését és 
használatát, az állatok helyes takarmányozását, 
gyümölcsfatenyésztést, selyemhernyótenyésztést, 
méhészetet, egyszóval a helyes gazdálkodás ösz-
szes elemeit s azonkívül a legszükségesebb 
ipari munkákat. A növendékek, felesége fel-
ügyelete alatt, naponta 100—300 csemetét is be-
ojtottak. 

A legkisebb gyermekek elméleti oktatása az 
írás, olvasás, számolás, bibliai történetek, er-
kölcstan, egészségtan és ének tárgyakat ölelte 
fel. A nagyobbak elméleti tárgyai voltak: föld-
rajz. természetrajz, fizika, kémia, egészségtan 
és diététika (betegek ápolása, és betegkoszt). A 
felső osztályos gyakornokok (tanító- és gazda-
tisztjelöltek) tananyaga már szélesebb művelt-
séget célzott, amennyiben a fentieken kívül ta-
nulták még a következő tárgyakat: világtörté-
nelem, államtudományok, pedagógia, közgazda-
ságtan, pénzügy és kereskedelem. Ezt a felsőbb 
szakot tanító- és gazdatisztjelölteken kívül ke-
reskedői. és államhivatalnoki pályára készülő 
ifjak is látogatták s itt már az oktatás szakok sze-
rint specializálódott. 

Mindebből azonban még nem tűnik ki, ho-
gyan és mennyiben valósította meg Tessedik a 
munkaiskola eszméjét, mert az, hogy a tanulók 
gyomlálnak vagy fáka t ojtanak, még nem fedi 
a munkaiskola fogalmát. Nála azonban az ok-
tatás és a munka azt a tervszerű kapcsolatot 
mutatta, amely a modern munkaiskola lényeges 
jellemzője. Agendo docere — ez volt az elve. 
Oktatás és munka egymással párhuzamosan 
haladt, a munka nem öncél volt, nem is a gya-
korlókert megművelése volt a főcélja, hanem 
mindig az oktatás szolgálatában állott. Tesse-
dik nem állt meg a. szemléltető oktatásnál, ho-
lott, mint tanítási módszer, az ő korában ez je-
lentette a legmagasabb fejlődési fokozatot. Ö 
tovább ment; kiváló gyakorlati és pedagógiai 
érzékével fölismerte, korát megelőzve, azt a 
nagy lökőerőt, amit az öntevékenység jelent a 
gyermek oktatásában. Ahol csak lehetett, min-
den alkalmat fölhasznált, hogy a gyermek a 
sa já t kezemunkája által"szerezze meg az isme-
reteket, mert látta, hogy csak az így szerzett 
tudás maradandó. Sajnos, pedagógiai munkája, 
melyben tanítási elveit foglalta össze,2 elveszett 
s így pedagógiai elveit a gyakorlati munkájá-
nak ismert részeiből kell leszűrnünk. De egyéb 
munkáiban is, elszórtan, sok helyütt találunk 
részleteket, melyek nevelési elveire is rávilágí-
tanak. Önéletrajzában pl. ezt í r j a az intézet 
megszűnése utáni időről: 

„Még nagyobbak voltak szenvedéseim akkor, 
mikor az egyszer m á r megvalósított jót ú j r a 
elvetni s helyébe a rossz visszaállítását látni 
voltam kénytelen. Az iskolás gyermekek értel-
metlen utánbesaé lését az olvasóknak és imádko-
zóknak — mint valami fecsegő gépeknek — a 

Pedagogische Ideen und Grundsätze címen. 

tanító taktusverése szerinti mondókáit órákon 
át kellett hallgatnom és azután látnom a hall-
gatók elégedett arcát, midőn — quasi re bene 
gesta — kimentek az iskolából. Mindezt a XIX. 
század első évtizedében, a szív- és értelemképző 
erénygyakorlatok és reális élettudományok he-
lyett." 

Szív- és értelemképző erénygyakorlatok — ez 
a kitétel mai nyelvünkön teljesen fedi az önte-
vékenység fogalmát. Erény alatt szorgalmat, 
munkaszeretetet, gyakorlata alatt a munkát érti; 
értelemképző erénygyakorlat alatt pedig azt a 
munkát, mely a tanítást szolgálja. 

Tanítási módszerére igen jellemző, hogyan 
tanította ő pl. a selyemhernyó tenyésztését, ami-
nek tanítása a mai iskolában többnyire egy 
szemléltető falikép segítségével történik. Tes-
sedik elkezdte az oktatást a szederfa ültetésén 
és ápolásán. Ezután rátért a levelek helyes ke-
zelésére, a hernyók helyes táplálására s foly-
tatta az oktatást a gubók leforrázásán és fel-
gombolyításán keresztül a fonás oktatásáig. 
Mindezt pedig a gyermekek maguk végezték, 
„minden a gyermekek kezén ment keresztül" — 
í r ja ő maga s így olyan élő, szerves tudásra 
tettek szert, amely nemcsak a pusztán szóbeli, 
de a szemléltető oktatással is elérhetetlen. Ez 
az egy példa magában is megvilágítja az ő 
módszerét, amely, mint lát juk, mai szemmel 
nézve is teljesen modern pedagógiai metódus, 
a tudomány mai színvonalán áll, amennyiben 
még a koncentráció elvét is megvalósítja. 

í rásaiban még néhány érdekes adatra bukka-
nunk, melyek egy-egy jellemző vonással járul-
nak hozzá pedagógiai egyéniségének rajzához. 
Az egyik az, ahol fölemlíti, hogy növendékei 
mintegy 60 féle munkát végeztek „testi és lelki 
készségükhöz mérten". Tessedik tehát már az 
egyéni nevelésre is súlyt helyezett s bár egy-
egy taní tójára 200 gyermek jutott, módot kere-
sett, hogy ellensúlyozza a tömegképzés hátrá-
nyait, az egyéni haj lam figyelembevételével. 

Másutt, ahol iskolájának hasznait sorolja föl, 
így ír : 

„Hasznos volt az intézet a tanulókra nézve, 
amennyiben: 

a) testi erejüket és b) lelki képességeiket fej-
lesztő, c) ár ta lmas ösztöneiket csillapítá (rest-
ség, civakodás, illetlenség, önfertőzés és egyéb 
bűnök), d) szabados dicsvágyat ébreszte arra 
nézve, hogy a tanulók másokat a tanulásban 
túlszárnyaljanak és példát adjanak a jóban. 

Ebben a felsorolásban, mely egyébként nem 
sok konkrétumot mond, ismét találunk egy pe-
dagógiai eszközt, mely fölött ma is vita folyik 
s ez az, amit Tessedik úgy fejez ki. hogy sza-
bados dicsvágyat ébreszt növendékeiben. A ver-
sengés fölkeltése ma is vitatott kérdés s bár ki-
sebb mértékben föltétlenül hasznos, ma már 
lát juk szociálpedagógiai hátrányai t is. Az azon-
ban természetes, hogy Tessediknek ezirányban 
még nem voltak aggályai. 

Önéletrajzában azt is ír ja, hogy sosem élt vissza 
a gyermekek figyelőképességével. Mikor észre-
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vette, hogy a gyermek egyirányú ügyelnie lan-
kadni kezd, azonnal más tárgyra tér t át, vagy 
a szabadba, a gyakorlókertbe vezette növendé-
keit. Mindezzel elérte, hogy a gyermekek „ra-
gyogó arccal" jártak az iskolába, a tantermek-
ben öröm, élénkség uralkodott. Ez pedig önma-
gában véve nagy eredmény volt a nádpálcás 
„iskolamesterek" fénykorában. 

Az ismert részekből tehát Tessedik tanítási 
módszerének jellemző vonásait a következők-
ben foghat juk össze: 1. Öntevékenység; 2. 
egyéni nevelés; 3. a tárgykör gyakori változta-
tása; 4. koncentráció; 5. versengés fölkeltése. 

Az intézet megvizsgálására a helytartótanács 
által kiküldött bizottság a következő jelentést 
tette: 

Van Szarvason két vályogból épült, rozoga 
épület. Ezek egyikében lányok, másikában liúk 
(450) oktattatnak két tanító vezetésével. Van 
azonban egy másik szép, emeletes épület is, 
Tessedik Sámuel intézete, melynek földszintjén 
négyosztályú iskola, laboratórium és a rektor 
lakása vannak elhelyezve, az emeleten pedig a 
tanítószemélyzet lakik. 

Ezután a tanítási módszerről szól a jelentés 
röviden. Emlí t i a sokratesi tanalak alkalmazá-
sát, ezenkívül Basedow és Salzmann párbe-
szédes módszerének alkalmazását. A fiúk és lá-
nyok vizsgálata, melyet a bizottság jelenlété-
ben tettek, mindkét ismeretkörre (elmélet ós 
gyakorlat) kiterjedt. A gyakorlati oktatás a ha-
zai mezőgazdaság hiányainak ismertetését ós 
azok pótlását szorgalmazza, különösen a helyes 
trágyakezelést, a szikes földek megjavítását , 
élősövények és gyümölcsfák ültetését, a helyes 
szántást, selyemhernyótenyésztést és méhésze-
tet. A mintákért 6 hold. ezelőtt 12 évvel engedte 
át a földesúr mint szikes, terméketlen terüle-
tet s azóta mindenféle gyümölcsfa és zöldség 
terem ra j ta . Arra a kérdésre, hogy milyen ha-
tást gyakorolt az intézet a környék lakossá-
gára, szintén megfelel a bizottsági jelentés az-
zal, hogy a szarvasi parasztok követik a példát 
és pl. a lucerna elterjedt a nép között, sőt még 
magot is szállítanak, külföldre is. Ezután a je-
lentés Tessedik módszerét minden dicséretre 
méltónak és támogatásra érdemesnek jelenti ki. 

A jelentés azonban nem hozta meg az inté-
zetnek azt, amire oly nagy szüksége lett volna: 
az anyagi segítséget. A tanulmányi alapból 
mindössze 1300 forint segélyt kapott s később 
ezt is megvonták tőle. Pedig erkölcsi elisme-
résben bőven részesült, különösen az uralkodók 
részéről. I I . József császár rögtön alapítása 
után felismerte a tanintézet hézagpótló fontos-
ságát s alapítóját már 1782-ben aranyéremmel 
tüntette ki. Személyesen is készült megtekin-
teni az intézetet s ebben csak betegsége akadá-
lyozta meg. Utódal is támogatták Tessedik tö-
rekvéseit. I I . Lipót kihallgatáson fogadta és ki-
jelentette előtte, hogy „Magyarország ilyen 

gyakorlati gazdasági iskolák nélkül sohasem 
emelkedhetik a művelt államok sorába". Ferenc 
császár még jobban átérezte az intézet jelentő-
ségét s 1798-ban egy leiratában így rendelke-
zett: „Ilyen gyakorlat i gazdasági intézetek ál-
líttassanak fel az egyetem és főiskolák mellett 
is s míg az ú j rendszer életbe nem lép, addig 
minden kerületből évenkint legalább 2 tanító-
ságra készülő i f j ú küldessék Tessedik intéze-
tébe s ott 2 évről szóló bizonyítványt nyervén, 
más pályázók előtt alkalmaztassék tanítói állá-
sokban". 

A rendelet utóbbi része meg is valósult s 
Tessedik, intézetének második, hétéves fenn-
állása alatt 64 képzett tanítót nevelt az ország-
nak. Ugyanis 1795-ben anyagiak h í ján és az el-
lene megindult helyi propaganda következté-
ben kénytelen volt intézetét bezárni. Három 
évre rá, a felsőbbségek biztatására úji'a meg-
nyitotta azt, de mivel a szarvasiak egyre in-
kább ellene szegültek (a rá irigykedő Boczkó 
Dániel ev. másodlelkész vezetése alatt) s az 
anyagi segítség még mindig nem jött meg, hét 
küzdelmes év után, 1806-ban végleg bezárta az 
intézetet. 

A szarvasiak csak az első években támogat-
ták, míg nem kellett rá irigykedniök a sikerei 
miatt. Az 1787-ben Szarvason tartott esperes-
ségi közgyűlés jegyzőkönyve hosszasan- meg-
emlékezik az intézet vizsgájáról s „minden vá-
rakozáson felüli, eddig hallatlan tanítási ered-
ményről" s'zámol be. A nép is örömmel látta 
gyermekeinek haladását. Eddig mi szülők taní-
tottuk a gyermekeinket — mondogatták — most 
ők taní tanak minket. S néhány év múlva 
ugyanaz a nép följelentést adott be Tessedik 
ellen egyházi felsőbbségéhez, hogy „elbutítja" 
a gyermekeket s a községi elöljáróság ú j taní-
tót szerződtetett, azzal a kikötéssel, hogy visz-
szatór a régi tanmódszerhez. Az iskolák fel-
ügyeletét is kivették a kezéből s egy Belopo-
toczky nevű vargára bízták azt, akinek első 
ténykedése az volt, hogy a Tessedik által beve-
zetett egészségtant törülte az iskolák tantervé-
ből s helyébe a mitológiát tette. 

Igazi emberbarát volt, Rochow, Basedow ós 
Pestalozzi szellemét egyesítette magában s ezek 
munká já t végezte Magyarországon. Nehezebb 
viszonyok közt dolgozott, mint ők, s mégis nagy 
eredményeket ért el, sőt részben fölül is multa 
külföldi példaképeit. Mint pedagógus, úgy a 
munkaiskola, mint a gazdasági tanintézet meg-
valósításával megelőzte korát; mint gazda pe-
dig számtalan új í tás t vezetett be Magyarorszá-
gon. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: 
ő honosította meg az Alföldön az akácfát és a 
lucernát; a szikes földek javítására pedig a tu-
domány ma sem tud jobbat az ő módszerénél. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
84 

(64. ÉVFOJJYAM Í. SZÁM.) 

HÁNY ANALFABÉTÁT fog' kimutatni az 
ú j népszámlálás? Ez a kérdés nemcsak azért 
érdekes, mert általában az analfabétizmus szá-
zalékát t a r t ják a nemzetek műveltségi fokmérő-
jének, hanem azért is, mert a felnőttek analfa-
bétizmusának csökkentése az iskolánkívüli nép-
művelés feladata s ezért reánk nézve nem ér-
dektelen, hogy ez ú j népszámlálási adat ú j fel-
adatokat, illetőleg milyen méretű feladatokat 
állít majd az iskolánkívüli népművelés elé? 

Az 1920-as népszámlálás egy milliónál valami-
vel több analfabétát számolt össze. Ez a szám 
azonban nyers és rendkívüli tömegszám. Benne-
foglaltatnak a gyermekek is és szerepel benne a 
háború. A háború és a forradalmak miatt nagy 
tömegei támadtak az analfabétáknak. A tanító 
bevonulása, sok iskolának háborús célokra való 
felhasználása, az apák katonai szolgálata, iskola-
köteles gyermekeknek gazdasági célokra tör-
tént felhasználása miatt az iskolábajárás vagy 
egészen megszűnt, vagy nagyon rendetlen volt. 
Aztán kitörtek a forradalmak. Ezek hullámai 
még nem simultak el teljesen s megtartották 
az 1920-as népszámlálást. A párás, zavaros köz-
hangulatban sokan akadtak, akik a számláló-
lapok kitöltése helyett félénkségből, vagy gyana-
kodásból letagadták azt, hogy írni-olvasni tud-
nak. 

Ilyen ténjTezők működtek közre az 1920-as nép-
számlálás egymilliós számadatánál. 

A mostani népszámlálás körülményei egészen 
mások. A háborús iskolábajárás megszűnt; az 
1921-i törvény az iskoláztatást ú j r a szabályozta, 
minek folytán a megokolatlan iskolamulasztás 
általában megszűntnek tekinthető. Megindult és 
első részében befejezést is nyert a hatalmas iskola-
építési programm, amely hatását kis részben 
bár. de már éreztetni fogja. 

Az ú j népszámlálásnál tehát nemcsak az előbbi 
hátrányos tényezők maradtak el, hanem ú j és 
kedvező tényezők működtek közre. Hogy ez mit 
jelent, előbbre keriilünk-e egy kis fokkal a nem-
zetek műveltségi ranglétráján, vagy sem, erre 
bizakodva várunk feleletet a majd nyilvános-
ságra kerülő statisztikai adatokból. 

Ám, ha a mostani népszámlálást az iskolán-
kívüli népművelés szempontjából vizsgáljuk, 
ar ra az eredményre jutunk, hogy bármilyen 
kedvező eredményt is hozzon az ú j statisztika, 
az iskolánkívüli népművelés feladatának mére-
tei az analfabétizmussal szemben változást nem 
fognak szenvedni. 

Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy az ú j 
népszámlálásban a háborús tényezők sajnálatos 
hatása még mindig szerepelni fog. Azok az 
analfabéták ugyanis, akik a háború okozta ren-
detlen iskoláztatás miatt maradtak el az iskolá-
tól, általában a mai lakosság 15—30 életéves kor-
csoportjában foglalnak helyet. Számuk csak 
annyival kisebbedett, amennyivel azt a háború 
után megindult iskolánkívüli népművelés csök-
kentette. 

Ez a rendkívüli háborús tehertétel az, amely-
lyel az iskolánkívüli népművelésnek elsősorban 
számolnia kell. mert ezekből áll a mai felnőtt 
analfabéták legfiatalabb, tehát az iskolánkívüli 

népművelés szempontjából legfontosabb cso-
port ja . 

Bármily kicsiny legyen is a várható nép-
számlálási eredmény, mégis az összes felnőtt 
analfabéták megtanítása, vagyis a 15 évesektől 
a legöregebbekig, észszerűen úgy sem tűzhető 
ki feladatul, mert ezt a feladatot végrehajtani 
nem lehetne. Er re sem szervezet, sem pénz nin-
csen. Bizonyításul és példakép vegyük csak az 
1920-as analfabéta számnak: egy milliónak a ki-
sebbik felét: 400.000-et. Az írni-olvasni tanulás 
egy-egy tanfolyamán legföljebb 40—40 felnőtt 
analfabétával lehet sikeresen foglalkozni. 400.000 
analfabétának tehát nem kevesebb, mint 10.000 
tanfolyamra van szüksége. Egy-egy tanfolyam 
költségei tapasztalás szerint átlag 200 pengőre 
rúgnak. 10.000 tanfolyam tehát 2,000.000 pengőbe 
kerülne. Ha most ehhez hozzáadjuk ugyanennyi, 
de drágább elemi ismeretterjesztő tanfolyam 
költségeit, — amely nélkül az analfabéta-tan-
folyamnak nines értelme —, akkor a költségek 
már 4,000.000 pengőnél is többre rúgnak. Ám 
még ez a számítás is csak papiroson helyes, 
mert csak papiroson lehet 40-es létszámú analfa-
béta-tanfolyamot tartani. A valóságban 40 an-
alfabétát egybegyűjteni legtöbbször lehetetlen. 
Hogyan gyűjtsék össze egy tanfolyamra őket 
pl. a vidéken, ahol egy-egy faluban csak 5—6 
analfabéta van, vagy a tanyákon? Egészen kis 
létszámú tanfolyamok szervezése pedig vagy 
még inkább: egyének tanítása már olyan ener-
giaáldozatokat jelentene, amelyek meghozata-
lára gondolni sem lehet. 

Az iskolánkívüli népművelésnek tehát az ú j 
népszámlálás várható kisebb tömegszáma után 
is meg kell elégednie azzal, hogy az analfa-
bétáknak csak egy részével foglalkozik elsősor-
ban. főleg a 15—30 évesekkel, akiknek csoport-
jában a háborús analfabéták is helyet foglal-
nak. Ezeket a fiatalokat egybegyűjteni és fe-
gyelmezni is könnyebb a levente-intézmények, 
a katonaság révén, tehát tanításuk is eredmé-
nyesebb. Erkölcsileg is az látszik kötelességszerű-
nek, hogy előbb azok az analfabéták taníttassa-
nak meg, akik a háború miatt magánhibán kí-
vül, mondjuk: közhibából maradtak analfabé-
táknak. 

A 15—30 életéves analfabéták korcsoportjában 
számításunk szerint — a mai adatokat véve 
alapul — körülbelül 170.000-en foglalnak helyet. 
Ha figyelembe vesszük az analfabéták egybe-
gyűjtésével, a tanítás költségeivel járó külön-
böző nehézségeket, — ez is igen nagy szám. Az 
iskolánkívüli népművelés szervei azonban tisz-
tában vannak az analfabetizmus hátrányainak 
jelentőségével s ezért bízvást remélhető, hogy a 
fiatal analfabéták e tömegének megtanítása 
szinte versengésszerű munkával tovább fog 
folyni és néhány esztendő alatt befejezést is fog' 
nyerni. 

Minden analfabéta kárt, hiányt jelent a nem-
zetre. De mégis az észszerűség azt kívánja, hogy 
legelőbb a legfiatalabbak szabadíttassanak meg 
az analfabetizmustól, akik éppen fiatalkoruk 
miatt még egy hosszú életen át hordanák annak 
súlyos terheit. N. Gy. 
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OEUÍFI TANFOLYAM 
A X E M E T B K ÜXÖYETÜÉOÉRŐL. 

ír ta : d r . O L A Y F E R E N C . 

Az elmúlt ősz folyamán a szokásos genfi össze-
jövetelekhez egy nemzetközi tanfolyam csatlako-
zott, amely beható érdeklődésünket annál inkább 
felkeltheti, mert egyrészt elsősorban és kifejezet-
ten az oktatásügy szolgálatában állók tájékozta-
tását tűzte ki céljául, másrészt a megtartott elő-
adások anyagát oly kérdések alkották, amelyek 
ágyszólván naponta merülnek fel. 

A Brüsszelben székelő Népszövetségi Ligák 
Nemzetközi Unió-ja (Union Internationale des 
Associations pcur la Société des Nations) — 
melynek feladata röviden szólva a Nemzetek Szö-
vetségének támogatása — tartotta első tanfolya-
mát a genfi egyetem vendég-szerető falai között, 
azzal a céllal, hogy egyrészt a Nemzetek Szö-
vetségét behatóan megismertesse és népszerű-
sítse, másrészt, hogy a népszövetségi eszmének, 
mely egykorú a népek politikai tömörülésének 
idejével, minél szélesebb körben leendő terjesz-
tése módjáról és eszközéről tájékoztassa hallga-
tóságát. 

Arról a világháború után létesült nagy nemzet-
közi intézményről számolt be tehát a tanfolyam, 
amelyet gyakran félreismernek és félremagya-
ráznak, még többször pedig nem is ismernek. A 
tanfolyamot, melynek vezetője a magyarokkal 
rokonszenvező Ruyssen Théodore bordeauxi 
egyetemi tanár és az Unió főtitkára volt, pár-
huzamosan francia, angol és német nyelven 
tartották meg. 

Az előadók között az oktatásügy, nemzetközi 
jog és publicisztika kiváló francia, angol, ame-
rikai és svájci képviselőit, valamint a Nemzetek 
Szövetsége és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
vezető egyéniségeit találtuk, köztük örömünkre 
nem egy magyarbarátot, sőt egy magyar t is. 

Így többek között előadást tartottak Rappard 
és Seelle genfi, Bővet lausannei, gróf Reynold 
berni, Ruyssen bordeauxi, Vermeil strassburgi, 
Hudson cambridgei (U. S. A.), Carruthers los-
angelesi egyetemi tanárok, Martin William, a 
Journal de Genéve szerkesztője,, dr. Wilfan 
Josip, a nemzeti kisebbségek kongresszusa el-
nöke. Prudhommeaux tanár , a francia Unió fő-
titkára, Walser az egyiptomi közoktatásügyi mi-
nisztérium főtisztviselője, dr. Ferenczi Imre egye-
temi magántanár stb. 

Az előadások három főcsoportra oszlottak, 
melyekből az első a Nemzetek Szövetségének és 
a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak szervezetét 
és tevékenységét, a második a jelenkor nemzet-
közi problémáit, a harmadik pedig az iskola, tan-
erők, tanulók és oktatás nemzetközi vonatkozá-
sait s a népszövetségi eszme bekapcsolását az 
iskola tevékenységébe tárgyalták. 

Több előadást szenteltek az európai békét alá-
ásó nemzeti kisebbségi kérdésnek, a gazdasági 
válságnak, a lefegyverzésnek, a szociális problé-
máknak, a nőkérdésnek. az oktatásügynek és ter-
mészetesen a nemzetközi jognak, valamint a Nem-

zetek Szövetsége és a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal elvi, szervezeti és végrehajtási kérdései-
nek beható ismertetésére. 

Az oktatásüggyel kapcsolatos alőadásaik vol-
tak azok, amelyek különös figyelmünket felkel-
tették. 

Herbert Max, a st.-brieuxi tanítóképzőintézet 
igazgatója „az iskola a népek közötti kibékülés 
szolgálatában", „a történelemoktatás a tanító-
képzőintézetekben hogyan segítheti elő a népek 
közötti közeledést" és Prudhommeaux J. t anár 
„ifjúsági mozgalom a béke érdekében" címen 
francia nyelven, — Zimmern, a szellemi együtt-
működés nemzetközi intézetének igazgatója „ne-
velés és nemzetközi kapcsolatok"-ról, Miss Hall-
stem Kallia, a Nemzetek Szövetsége tisztviselője „a 
szellemi együttműködés problémái"-ról,dr. George 
Green aberystwythi egyetemi tanár „a békére 
való nevelésről" angol nyelven, — végül Ernest 
Bővet laussannei egyetemi tanár „történelem-
tanítás az elemi iskolákban" és dr. Loetschert 
tanügyi tanácsos, „Népszövetség és felsőoktatás" 
címen német nyelven tartottak előadást. 

Ezek az előadások részünkre nem nyújtottak 
kielégítő megoldási módokat, amennyiben a mai, 
részünkről egyoldalúnak és elfogultnak tartott, 
népszövetségi rendszert és el járást vették alapul 
az oktatásügynek a Nemzetek Szövetsége esz-
méje szolgálatába állítása céljából. 

Általában az előadások a Nemzeteik Szövetsé-
gének szükségességét hangoztatták és bizonyí-
tották, átsuhanva az eredménytelenségeken és ki-
domborítva az eddig elért eredményeket. Bemu-
tat ták a hallgatóságnak teljes üzemben a Nem-
zetek Szövetsége és a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal hatalmas szervezetét, irodáit, egy tanács-
ülést (Conseil) és a közgyűlést (Assemblée). Ily-
módon közvetlen ismereteket szerezhettek az ér-
deklődők. 

A tanfolyamnak igen eredeti részlete volt a 
népszövetségi gondolat és a nemzetközi kérdé-
sek iránti érdeklődés felkeltésének a Nemzetek 
Szövetsége által is javasolt az a módja, amely 
egy népszövetségi közgyűlés Mtáw£off(Assemblée 
modele) megrendezésében állott. 

A tanfolyam vezetősége két délutánon á t 
rendezett ilyen minta-közgyűlést. Mint az igazi 
közgyűlésen, úgy itt is ki volt jelölve az egyes 
nemzetek delegátusainak helye, amelyet a hall-
gatóság foglalt el. Elnök, majd előadók vá-
lasztása következett. A tárgyalás anyagául két 
kérdés volt feltéve, ú. m. 1. a tanács jelentése 
a XI . közgyűléshez és 2. oktatás a Nemzetek 
Szövetségéről az iskolákban. Szónokok a neme-
tek, románok és magyarok voltak. Még ügy-
rendi vita is t ámadt a jugoszláv delegátus föl-
szólalásának engedélyezése, vagy eltiltása kér-
désében, melyben a magyarok is a szólássza-
badság mellett foglaltak állást. A felszólalá-
soknak csak a tá rgyát határozta meg a tan-
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folyam vezetősége, amely egyébként mindössze 
az irányításba folyt be s a felszólalók teljesen 
sajá t meggyőződésüknek adtak kifejezést. — 
A modell-ülés határozott érdeklődést keltett s 
a jó megrendezés mellett a remélt hatást és 
eredményt el is érte. 

Érdekességet adott a tanfolyamnak a Nemzetek 
Szövetsége főt i tkárának, Sir Er ic Drummond-
nak fogadása és megnyitó beszéde, valamint a 
tanfolyam végén helyettesének, Mrs. Woodrow-
Sayer Jessie-nek záróbeszéde, aki nem más, mint 
a ránk örökre emlékezetes Wilson elnöknek leá-
nya. De többízben meghallgatta az előadásokat 
a kiváló magyarbarát Sir Willoughby Dickinson 
és Madame Baker van Bosse hollandi írónő, aki 
érdekünkben tett igazságos fellépéséért oly erős 
támadások tüzében áll hosszabb idő óta. 

A megtartott előadások színvonala, az előadók 
nagy részének a tudományos és közéletben elfog-
lalt kimagasló állása, valamint 25 nemzet 272 
kiküldöttjének (ezek között 192 saját költsé-
ges és 80 ösztöndíjas) részvétele s mindvégig 
kitartó érdeklődése tesznek tanúságot e tan-
folyam jelentőségéről, amelyet a jövőben állan-
dósítani kívánnak. 

A hallgatóság, köztük hat-nyolc magyar, nagy-
része tanügyi körökből került ki s a nők tették 
ki a túlsúlyt. 

E tanfolyam kétségtelen eredménye az, hogy 

általa azok, akik már ismerték a nemzetek szö-
vetségét, behatóbb vizsgálódás alá vehették, akik 
pedig nem ismerték, azok. betekintést nyertek en-
nek a' kétségtelen nagyhatalmú intézménynek 
minden irányú működésébe, közvetlen érintke-
zésbe jutottak külföldi kartársaikkal, akikkel 
eszmét cserélhettek, kapcsolatokat létesíthettek 
nem egy esetben. 

De a hallgatók megállapíthatták azt is, hogy 
a Nemzetek Szövetsége, remélhetően csak a kez-
det nehézségeiből származó, hibái ellenére a nem-
zetközi életnek olyan tekintélyes szerve, melynek 
befolyása évről-évre növekszik s amelynek ke-
retei között a népek igazi békéjének előfelté-
telei adva vannak, ha sikerül a meglévő akadá-
lyokat általános megegyezéssel az útból elhárí-
tani. 

Mindebből következik tehát a mi szempontunk-
ból az, hogy tévednek, akik azt hirdetik, hogy 
ebben az intézményben nincs keresnivalónk, mert 
a közvetlenül szerzett tapasztalataink csak meg-
erősítik, aminek nagy államférfiunk és állandó 
népszövetségi delegátusunk, gróf Apponyi Albert 
ismételten hangot adott, hogy a jelenlegi, nem 
mindig előnyös helyzet ellenére is a kibontakozás 
lehetősége fennáll s „e cél felé mindenesetre lehet 
a Nemzetek Szövetségének keretén belül haladni, 
kívüle nem. Ezért is ott kell lennünk, mert ha-
zánk sorsának békés úton való jobbrafordulása 
is csak ennek keretén belül remélhető." 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Ezzel a tanítási tervezettel a szerző a IV. 
osztály beszéd- és értelemgyakorlatainak 
történelmi vonatkozású anyagainak feldol-
gozási módjára kíván rámutatni a szerző. 
Felépítésének egyik értéke, hogy olyan 
helyi vonatkozású anyagból indul ki, me-
lyet a III . osztály beszéd- és értelemgya-
korlati anyagának keretében már feldolgo-
zott. Erre mutat az, hogy a gyermekek rá-
ismernek a helyi vonatkozású anyagra 
akkor, mikor azt mondják: — Hiszen ez a 
mi várunk! — s elmondják xigy, amint em-
lékeznek a régebben hallott mondára. 

Az előkészítés keretében a képzeletet ál-
l í t j a munkába a szerző s ezzel haj l ik át az 
ú j anyagra, melynek feldolgozása közben 
a fantáziát tovább foglalkoztatja. Tanítá-
sában nem meseszerű képzeleti anyag is. 
meg a valóságnak megfelelő is. S mind a 
kettővel az átélést s ennek hatásaként a 
léleknek érzelmekkel való alakítását, neme-
sítését végzi. Megvan a tanításban a bátor-
ság, a vitézség, a hazaszeretetből fakadó 
önfeláldozás s a vallásos érzelem felkeltése 

és mélyítése. Valamennyi átéltetéssel, me-
lyet a tanító szava és a kép szemléltetése 
segít elő. 

Igen értékes mozzanata a tanításnak a 
vár ostromának megjelenítése. Nem kell 
ehhez más, mint a tanító előadóképessége, 
szuggesztív ere je s ez vissza viszi a lelket 
az ostromhoz. A gyermek úgy érzi, hogy 
maga is a vár védői között van. Velük har-
col. velük érez, velük kiizd a végső győze-
lemért s velük örül a törökök elvonulá-
sának. 

Történelmi évszám csak egy van a taní-
tásban. Az, hogy az négyszáz évvel ezelőtt 
történt. S ez itt elég is. Felesleges volna 
az emlékezetet évszámokkal terhelni. A 
gyermek elhelyezi az eseményt a réges-
régenben. A 400 évet elképzelni úgysem 
tudja . Később, az V—VI. osztály tulajdon-
képeni történelmi anyagának feldolgozása 
közben majd valamicskével többet kap be-
lőle. Ott majd az események időtávlatát is 
összeméri egymással s ezzel fog bajlódni az 
időről való fogalma. Drozd/j Gyula. 
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Az egri várban. 
I r t a : Fekete Marianne irg. nővér. 

Előkészítés. 
A mi elsüllyedt várunk. Hol volt, hol nem, 

volt valahol a Duna pa r t j án egy régi vár. Fia-
tal korára nem emlékezett senki. Az öreg vár 
csendes és hallgatag volt. Csak a Dunát sze-
rette. Egyszer, egy titokzatos tavaszi éjszakán 
eltűnt a vár. Elsüllyedt a Dunába — mondják 
a gyermekek. — El. Sok év mult el azóta. 
Hogy, hogy nem. a vár kíváncsi lett a nagy 
világra. — Kinézett a vízből. — Ki. Mostaná-
ban is megtörténik, hegy szeretné látni a par-
tokat, a rétet, a mezőt. Akkor csak kinéz a víz-
ből. — Miikor a víz leapad. — Ugye, az a mi 
elsüllyedt várunk? — kérdi Bözsike. — Az, 
Bözsikém — erősíti a tanító, aztán elmondják 
a vár történetét s azt. amit tudnak róla. S ez-
zel a vár iránti érdeklődést felkeltettem. 

Áthajlás. Érdekes volna, ha egyszer az a vár 
visszaszállana a par t ra régi helyére, azokkal, 
akik valamikor a várban laktak. Mennyi nép 
lenne akkor ott együtt. — Törökök is lennének 
köztük. Az én édesapám azt mondta, hogy ré-
gen itt minálunk törökök laktak — mondják 
a gyermekek. — Nemcsak nálunk, hanem erre 
mindenütt. (Mutatom a térképen.) — És persze 
a magyarok nyugodtan engedték, hogy török 
csizma tapossa a drága magyar földet. — 
Dehogyis! Harcoltak ellenük. — Bizony, hősie-
sen harcoltak. Fiatalok, öregek, gyermekek, 
még nők is siettek védeni a drága hazát, mi-
kor nagyon kellett. 

Eger vára. Tőlünk messze északon van egy 
vár. Azt a vára t is védték, mikor az ellenség 
el akar ta foglalni. — Talán nem akarták en-
gedni, hogy az ellenségé legyen. — Azért. De 
kik voltak azok! Ugye kíváncsiak vagytok? 
Hej, gyerekek, azok voltak aztán magyar asz-
szonyok, magyar lányok, egri nők. Azok. akik-
ről az a nóta van, hogy: Az egri kislány mind 
büszke . . . (Dalolnak.) — Azok. — Én szeretném 
látni az egri várat . — Én is! Én is! 

Hát akkor nézzük meg. De az ostromnál is 
ott leszünk ám! Jó lesz? — Igen. — Nem fog-
tok félni? — TSTem. 

Utazunk. — De hogyan is utazzunk oda? — 
kérdem, mire a térképen megkeressük Egert 
és képzeletben odautazunk. — I t t van, ni, a 
Bükk-hegység lábánál. 

— I t t vagyunk a romoknál. Komoly a vár. 
A falak mohosak. S mintha halkan sóhajtaná-
nak. Hisz annyi a seb ra j tuk! Pedig régen, na-
gyon régen bántották. — Kik? — A törökök. 

Idő szárnyán. A kép. Most ú j r a repülünk 
egy csöppet. Időcske gyors szárnyain szállunk. 
Hipp-hopp. ott is vagyunk! — Majdnem 400 
évet repültünk visza és ide érkeztünk. (A ké-
pet kiteszem. Gyermekeim hallgatnak. Majd 
Gabi megszólal.) — Háború van. — A törökök 
el akar ják venni a várat . — A magyarok nem 
engedik. — Sok néni is van a várban. — Ott 
egy nagy koporsó. — Miért tették azt a fekete 
koporsót a falra? — Majd meghallod, Manci, 
csak v á r j türelemmel. — It t dűl a létra. — Ju j , 
hogy esnek a törökök! — It t a fa l ra kapasz-

kodnak a zászlóval. — Azt ki akarják tűzni. 
Akkor övéké lesz a vár. Most még nem az 
övéké. — Ennek a néninek a kezében olyan 
fáklyaféle van. Miért gyúj tot tak fáklyát, hisz 
nappal van. — A törökre aka r j ák dobni. — Ez 
a két török lé t ra nélkül mászik. — Magas a 
vár. — A tornya nem is látszik — mondják ön-
álló nézegetés közben a gyermekek. 
Célkitűzés. 

Érdekes, ez a kép mennyi mindent elmond 
nektek. De egy csöppet mégis titkolódzik. — 
Én majd megsúgom a titkokat. Jó lesz? 
Tárgyalás. 

Menekülők. Ezen az úton (a hatvani u ta t 
mutatom a térképen) kicsi csapat fá rad tan 
közeledik. Töpörödött öreg nénikék, idős bete-
ges bácsik, meg az apró gyerekek. Szekereken 
ülnek. Mindnyájan nagyon szomorúak. — Azok 
menekültek lehetnek. — A Riska tehén, meg 
a jókedvű S á r g a csikó is mennek utánuk. De 
most a Sárga is szomorú. A csöpp Mariska egy 
nagy batyu tetején ül és legkedvesebb rongy-
babáját szorítja fá jó kis szívéhez. Beszélget 
vele. — Talán azt mondja neki, hogy most há-
ború van. És mi menekülünk a török elől. 

Segítő csapat. — Katona bácsik jönnek 
szembe. — Magyarok? — Igen. Dobok pergő 
ütemére víg nótaszóval indulnak. — Hova? — 
Az egriek segítségére. Az elsőnek fehértollas 
süvege van. — Az vezér lehet. — Az. A töb-
biek süvegén v i r ág van, viola, rózsa, muskátli, 
rezeda. Amerre a katona bácsik járnak, a lom-
bok hangosabban susognak. — Talán búcsúz-
nak tőlük és azt susogják: tér jetek jókedvűen, 
győztesen haza. Őszre járhat az idő. A levelek 
sárgulnak. 

A várban. Délután érnek a várba. A kapi-
tány szívesen fogadja őket. -— Ki ott a kapi-
tány? — Dobó István. (Felírom.) Dobó meg-
muta t j a a katonáknak a várat , — Azok jóked-
vűen mosolyognak. — Tetszik nekik a vár. — 
Van minden benne. Sok, nagyon sok puskapor, 
fegyver, ágyú, no meg ennivaló is bőven. Ha-
nem észreveszik azt is, hogy merre leggyöngébb 
a vár. 

Jőn a török. A toronyban kürtös katona áll. 
Figyeli az utakat , — Azt nézi, hogy jön-e a 
török. Egyszer csak harsányan riad a kür t . 
A katonák tud ják , hogy mit jelent, — Jön a 
török! — A falakhoz sietnek. — Onnan nézik 
a közeledő sereget. Az egyik török fölnéz a 
várra . — Talán azt mondja, hogy milyen szép 
ez a vár. — Meg azt, hogy erős, nagy, magas. 
— Egy másik talán azt mondja, hogy ez a vár 
is nemsokára a miénk lesz. — Könnyen elfog-
laljuk, hiszen mi sokan vagyunk. 

Az eskü. A törökök körülveszik a várat, — 
Megijed Dobó? — Nem ijed meg. — A katonái? 
— Azok sem. — Dobó mégis mond nekik vala-
mit. Azt, hogy aki fél, az menjen haza. Nem 
mozdul senki. — Mert mind vitézek, mind ma-
gyarok, legtöbben egriek. — A kezek magasba 
repülnek és esküsznek. A vá ra t nem hagyom 
el! Életemmel, minden csepp véremmel meg-
védelmezem. Is ten engem úgy segítsen! 

Este. Dobó megmutat ta minden katonának a 
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helyét, ahonnan majd harcolnia kell nekik. 
Így telt az idő. El jöt t az este. Vacsora u tán 
jókedvűen beszélgettek, aztán pihenőre tértek. 

Hajnalban. Kora hajnalban jóreggelt kiál-
tott be a várba egy vén török ágyií. — Bum! 
Bum! — beszélt a hegyekkel. — Talán azt 
mondta: — Miénk lesz a vár. — Mit kiálthat-
tak vissza a magyar hegyek? — Nem! Nem! 
Soha! — Hanem egy török golyó sem repült 
a várba. — Talán messze voltak az ágyúk. — 
Azért. — Bosszankodtak a törökök és közelebb 
vonták az ágyúkat a várhoz. A magyarok pe-
dig készülődtek. Fényesítették a fegyvereket, 
elővették a vasruhát. 

Ostromra készül a két csapat. Másnap korán 
a törökök már mozgolódnak. Ágyúkat állíta-
nak fel. Zászlók emelkednek. Létrák imbolyog-
nak. Ostromra készülnek. Halkan, zaj nélkül 
dolgoznak, hogy meglepjék a magyarokat. — 
De Dobó. a kapitány mégis észreveszi és meg-
fúva t j a a trombitát. —• Ébreszti a katonákat. 
E r r e aztán van sürgés-forgás. Mindenki dol-
gozik. Kardot, puskát, dárdát, pajzsot szednek 
elő. — Sisakot, páncélt vesznek magukra. — 
Azt is. — Aztán a kijelölt helyre állnak. 

Az ostrom. A törökök csatarendbe sorakoz-
nak. Elől azok lehetnek, akik lövöldöznek. — 
Hátrább meg azok, akik majd a falakra mász-
nak. — Azoknál létra van, meg zászló. — Meg 
kard ós talán lándzsa is — olvassák a gyere-
kek a képről. — Elkezdődik az iszonyú csata. 
Omlik a golyózápor a várra . A védők elbúj-
nak. Várják, hogy egy kicsit szűnjön az ágyú-
zás. A magyar katonák már nagyon türelmet-
lenek. De hiába, várni kell. Végre mikor a tö-
rök ágyúk ri tkábban szólnak, a magyar go-
lyócskák kezdenek beszélni: — ssss, beszél a 
csöpp golyó. És sietnek, röpülnek, mintha apró 
szárnyacskák vinnék. — Ssss! — én is megyek. 
Én is megyek — szól egy másik, h a r m a d i k . . . 
tizedik . . . századik . . . ezredik. — És megtelik 
a levegő csöpp magyar golyókkal. A dobok 
egyre tüzelik őket: t r a m ! . . . t ram! ra j t a ! r a j t a ! 
— És a magyar golyók jobbra-balra kemény-
ütést, vágást mérnek. Még halált is osztogat-
nak. A török golyók abba is hagyják a játékot. 

De n in i ! . . . Mi az a vár falán? — Fehérfe jű 
óriás hangyák hemzsegnek ott. — A törökök 
— mondják a gyerekek. — Hamar! Hamar! 
oda. — Ott már dolgoznak a magyar katonák. 
Taszítják, gurí t ják az óriás köveket az ellen-
ségre s letaszítják a föltolakodókat. Köröskörül 
védik a várat, szórják a szikrát, önffik a tűz-
eső. Néha a vár felszisszen: szszsz! Talán egy 
török golyó nagyon megsebezte. — Az f á j neki. 
— Lehet. A kapitány ott van mindenütt. Min-
denütt segít és parancsol. Észreveszi, hogy hol 
fáradtak. Fölvál tat ja azokat. 

A török lát ja, hogy nem könnyű a várba 
ju tni ott, ahol olyan vitézül harcolnak. — A 
magyar zászló boldogan mosolyog. Néha ma-
gasra csap és diadalmasan néz a török táborra. 
A törökök megértik és szégyenkezve sompo-
lyognak el a vár alól. Tiszták a falak. Lent 
minden csendes. 

Meg volt az első nagy ostrom. — ö rü l t a 
kapitány a győzelemnek. — Biztosan meg is 

dicsérte hős katonáit. — Én is azt hiszem. 
Dobó a következő éjszakán virrasztott . — 

A holdas, csillagos égben gyönyörködött és a 
kőműveseket nézte meg. Azok éjjel dolgoztak. 
— Kijaví tot ták a fa lakat , amit a török nappal 
elrontott. Ha észrevette, hogy valamelyik mun-
kás fáradt , azt aludni küldte. — Jó szíve volt* 
— Szerethették katonái. — Igazad van, Bözsi-
kém. 

A koporsó. A török basa nem tudot t aludni 
az ostrom után. — Bánthat ta , hogy a magya-
rok győztek. — De még mennyire! Levelet írt 
Dobónak. Azt írta neki, hogy adja fel a várat . 
A többek között azt ír ta, hogy: „Kész-e a ko-
porsód. Dobó István?" — I t t a válasz. (A képre 
mutatok.) — Azért van itt a koporsó? — Azért. 
— A török megértette. Megszólaltak az ágyúk.. 
— Kezdődött az ostrom újra. Négy hétig majd-
nem minden nap folyt a harc. 

Fogytak Dobó emberei, de a vára t mégse 
adták fel. — Ök hősök, ők egriek voltak. Októ-
ber közepén a török basa mindenfelől össze-
hívta katonáit. — Azok is kevesen lehettek. — 
Bizony, nagyon megfogyatkoztak. — Üjra nagy 
ostromra készültek. Dobó látta, hogy özönle-
nek a törökök minden oldalról, de bátran 
szembenézett velük. 

Jobban megnézzük a képet. — Az ütközet 
megindul. Egymásután esnek el a hős vitézek. 
Annyi már a sebesült, hogy nem győzik kö-
tözni. — Talán nem is marad védője a várnak, 
a hazának? — Mi lesz akkor? A török legyen 
a várban az úr? Nem! Soha! Egy bátorszívű 
magyar leány, Dobó Katica, a kapi tány leánya, 
gondol egyet. Lekapcsolja egy sebesült vitéz 
ka rd já t és siet a falhoz. Utána egy másik, har-
madik. Ki, mit talál , azzal indul a vár védel-
mére, — Dobó nem haragszik. — Inkább örül. 
Mert a haza drágább minden életnél. — Talán 
büszke is a leányára. — Büszke is lehetett. 

Az egr i lányok, asszonyok bátran néznek le 
a törökökre. És talán büszkén mondanak vala-
mit, — Talán azt, hogy látjátok, itt vagyunk 
mi is. Nem félünk tőletek. — És máris seré-
nyen dolgoznak. — Sssss . . . — ömlik a forró 
víz. — A néni önti. (Mutatja a képen.) — Ma-
gasan ég a fáklya ennek a leánynak a kezé-
ben. El is fog bánni ezzel a turbánossal. — De 
a zászlójával is. -— Ez a néni de nagy követ 
kapott fel. — Elb í r j a? — El, mer t magyar. 
A szíve súgta, hogy csak próbálja. — Vájjon 
kire ej t i? — Én azt hiszem, hogy erre, aki itt 
karddal kapaszkodik. — Lehet. — Ez a sze-
gény magyar vitéz megsebesült. — A nénike 
olyan jóságosan támogat ja . — Aztán meg majd 
ápolni, gondozni fogja. 

— A vár is beteg. — Látszik, hogy sokat 
szenvedett. — Ez az ágyú hallgat. Csak néz az 
ellenségre. — Talán már fáradt. 

— A hős védőkkel a tengersok török sem bírt. 
A hosszú harcot megint csak ők hagyták abba. 

A török elvonul. A következő napon nem éb-
reszti ágyúbömbölés a várat. Mély csend a 
vár körül. Lenéznek. Sehol senki. — Elbújtak? 
— A magyarok is azt gondolták. De nem. —-
A török jó éjszakát kívánt a várnak. — El-
ment. — Nem is jö t t vissza? — Nem. 
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Erre aztán lett nagy öröm. A harangok zúg-
tak. örömnap volt ez. Örültek a harcolók mind. 
Talán táncra is perdültek. A zászló, a vár 
szemefénye, büszkén, boldogan nézett a várra, 
az egri vitézekre, liős nőkre s víg szárnyalás-
sal, diadalmasan sugdosta, imádkozta: É l j en ! . . . 
É l j e n ! . . . Éljen a haza! 

Befejezés. 
Most havas az egri vár. Puha, hócsillagos 

takaró alatt csendesen piheg, álmodik. Álmo-
dik régi dicsőségről, magyar vitézségről. Pi-
henj, pihenj, sokat szenvedett vár. Jó éjszakát! 
Mi nem zavarunk, csak köszönjük neked, hogy 

megtanítottad a legszebb leckét nekünk. — 
Megtanítottál hazát szeretni. —• Mi elmegyünk 
s amerre szállunk, felmondjuk a leckét min-
denütt. S ha sckan tudjuk e tépett, bánatos 
hazában, akkor: 

Megbocsát majd a jó Is ten 
Simogató kézzel, 
Szétszaggatot t térképünket 
összerakja szépen . . . 
Kiterí t i szentkép gyanán t 
A csillagos égro . . . 
Aranyneves szent őseink 
Megdicsérnek érte! (Móra László.) 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 
a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Tanítóképző folyó évi 1. száma Mol-
nár Oszkár szerkesztésében igen gazdag tarta-
lommal most jelent meg. Dr. Loczka Alajos az 
amerikai kultúráról és a tanítóképzésről közöl 
részletes ismertetést. Dr. Veress István a svájci 
tauítóképzőintézetekben tett látogatásáról és 
ott szerzett tapasztalatairól számol be. Jalo-
veczky Péter az egészségtan népiskolai anya-
gának, Kiss József pedig a népiskolai számo-
lás és mérés anyagának módszeres feldolgozá-
sát tárgyalja , Dr. Prochaska Ferenc a r r a vo-
natkozóan ad tájékoztatást , hogy mit tanítson 
a szaktanár a földrajz népiskolai módszertani 
anyagából. E magas színvonalú folyóirat tar-
talmát több egyesületi közlemény, irodalmi is-
mertető cikk és hírrovat egészíti ki. 

A Kisdednevelés folyó évi 1. számának a vezér-
cikkét Imre Sándor í r ta a szülői értekezletek-
ről. A második közlemény J. Dewey amerikai 
filozófus „Hogyan gondolkodunk" című művé-
nek harmadik részét a d j a kitűnő magyar for-
dításban. Nagy J. Béla Herbar t pedagógiai elő-
adásait ismerteti. Utry Juliska, Héjj Erzsébet, 
Jászayné Holczer Magda és Benkő Anna al-
kalmi verseket és dalokat közölnek. 

A Mezőgazdasági Népoktatás decemberi számá-
nak a vezércikke dr. Pe t r i Pál államtitkár 
nagyértékű kultúrpoli t ikai működését méltatja. 
Vitéz Bocskóy András a gazdasági népiskolák-
nak a mezőgazdasági kul túra szolgálatába ál-
lításáról ír t cikket. Matos István a gazdasági 
i rányú továbbképző iskoláknál szerzett tapasz-
talatairól számol be. A következő cikk az ön-
álló gazdasági népiskoláknak a nemzetközi ba-
romfikiállításon elért sikereiről tudósít. Po-
lónyl Manó „A hazai taní tóság szerepe a ma-
gyar parlagi baromfi védelmében" cím alatt ér-
tekezik. Lakatos István a bánkúti búza minő-
ségvizsgálatának jelentőségét értékeli. 

Az Izr. Tanügyi Értesítő január 1. számában 
Kanizsai Dezső a nemrég elhúnyt Adler Simon-
ról. a magyar zsidó tanítóság egyik legértéke-

sebb reprezentánsáról emlékezik meg mély ke-
gyelettel. Herczka Gusztáv a közép- és újabb-
kori zsidó nevelés- és oktatásügy történetéhez 
szolgáltat adatokat, Gottdiener László a helyes-
írás és nyelvi magyarázatok tanításáról írt tar-
talmas cikket, Dr . Grózinger M. József: „A 
zsidó tanulók nevelése individuálpszichológiai 
megvilágításban" cím alatt értekezik. 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny decemberi száma a tanárság székházavató 
ünnepéről ad részletes tudósítást és közli dr. 
Komis Gyula ál lamtitkár üdvözlő, dr. Madai 
Gyula elnök megnyitó és Gaal Mózes ünnepi 
beszédének teljes szövegét. Szőts Gyula a szol-
gálati időről és óraszámról ír t cikket. 

A Protestáns Tanügyi Szemle decemberi szá-
mába Benner János Kepler tudományos jelen-
tőségéről írt értékes cikket, Papp Zoltán a kö-
zépiskola reformálásának a problémájával fog-
lalkozik. Dr. Szolár Ferenc az ú j tanterv görög 
és latin részét vizsgálja, Dr. Ványi Ferenc a 
ref. leányközépiskolák elmúlt tanévi működé-
séről számol be. 

A Magyar Gyógypedagógia mult évi 9—10. szá-
mának a vezércikkében Éltes Mátyás dr. Hein-
rich Hanselmann és dr. Linus Bopp alapvető 
tudományos gyógypedagógiai munká já t mél-
ta t j a . Dr. Szondi Lipót az emberi formák, mé-
retek és a testi-lelki reakciók módja egyénről-
egyénre változó harmóniájának jelentőségéről 
ír t tanulmányt, vonatkozással a gyógypedagó-
giai tanárképzésre. Michels Fülöp a beszéd-
pedagógiáról közöl tartalmas cikket. Koleszár 
József itáliai tanulmányút járó l számol be. fel-
t á rva értékes megfigyeléseit. 

A Pestvármegyei Népművelés folyó évi 1. szá-
mának vezércikkében dr. Preszly Elemér a 
közoktatási kormány iskolaszervezési akciójá-
ról emlékezik meg. Földes Ferenc egy tartal-
mas cikk keretében a népművelői tevékeny-
ségbe való kapcsolódás módozatait ismerteti. 
Hasznost Mihály némely alföldi tanya lakóinak 
kulturál is elmaradottságát í r j a le. Egy hosz-
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szabb cikk a vármegyei népoktatás statisztikai 
adattai t közli. Tóth Kálmán a műkedvelői színi-
előadások rendezésére vonatkozóan ad tanácso-
kat. Mczey Ödön az állatvédelemről, mint ne-
velési tényezőről írt érdekes cikket. Vitéz Bors 
Jenő „Cél és pedagógiai szempontok a népmű-
velésben" cím alatt értekezik. Gerhardt Károly 
az osztálybeosztási rendszerek problémájával 
foglalkozik. Dr. Bálás Vilmos „Népművelés a 
XVII I . században" cini alatt nagyértékű műve-
lődéstörténeti adatokat közöl. Fekete József egy 
német népfőiskola munkatervét ismerteti. Szabó 
Antal „Műveltség, műveletlenség: önismeret, 
önművelés", Feymann István pedig „A kizgazda 
ós tanyája" cím alatt értekezik. 

A Világosságnak, a felvidéki magyar kath. ta-
nítóság Érsekújváron megjelenő lapjának a 
magyar kultúráról szóló lelkes vezércikkét dr. 
Jankovics Marcel í r ta. Rendkívül értékes dr. 
Pfeiffer Miklósnak ,.A szent Imréhez í r t Intel-
mek és azok tanulsága" című közleménye. 
Ernst Sándor igazgató-tanító az iskolai taka-
rékpénztár kezelésének a módját ismerteti. 
Ebben a számban fejezi be Szücsy Géza „A né-
met birodalom püspöki karának állásfoglalása 
az iskolai kérdésekben" című cikksorozatát. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 1. számá-
nak a vezércikkét Benda László í r ta az 1931. év 
kilátásairól. Finta Sándor a remény évtizedé-
ről írt gyönyörű cikket, amely után Érsek Im-
rének a délamerikai magya r gyermekekhez in-
tézett levele következik. Dr. Benda László a 
szegedi fogadalmi templom orgonáját ismer-
teti. Részletes tudósítást közöl a lap a decem-
berben tartott országos tanítógyűlésekről. 

A Hajdúság Kultúrája j anuár i számának a ve-
zércikke a hajdúvármegyei tankerület népok-
tatásügyének tízévi fejlődéséről ad áttekintést. 
Ebben a számban nyer befejezést az iskolák fa-
járól és felügyeletéről szóló tanulmány. Göröm-
bey Zoltán a főnév, melléknév és ige ismerteté-
séről írt tartalmas cikket. 
A Katholikus Iskola január i számának „Tartsd 
meg Isten Asztrik apát u tód já t ! . . . " című ve-
zércikkét vitéz Széky Pál írta. Dr. Gábriel Pál 
hangulatos újévi cikket közöl. Külön cikk ad 
tudósítást a magyar püspöki karnak a kántor 
tanítói sérelmek megszüntetése érdekében való 
állásfoglalásáról. Barabás András tanügyi ak-
tuálitásokkal foglalkozik szellemesen, nagy 
hozzáértéssel. A többek között ezt is í r ja : 
„A Néptanítók Lapjában pécsegyházmegyei 
gyűlésről emlékezetem szerint nem olvastam, 
(ami nem zárja ki azt, hogy itt-ott megjelent 
egy tudósítás). Aki csak ezt a lapot olvassa, azt 
gondolhatja tehát, hogy itt abszolúte nincs 
egyesületi élet." Az érdemes cikkírónak a so-
raira megjegyezzük, hogy lapunk a tanítógyű-
lésekről és a pedagógiai szemináriumi előadá-
sokról mindenkor szíves készséggel közöl tudó-
sítást, ha azt az érdekelt egyesület vagy testü-
let vezetősége a kellő időben beküldi. — A lap 
ezután püspöki és egyházmegyei főtanfelügye-
lői rendeleteket közöl. A lap tartalmát hírrovat 
egészíti ki. 

Az Alföldi Népinívelés f. évi 1. száma az or-
szágos tanítói szövetség tisztújító gyűléséről ad 
részletes tudósítást. A második közlemény 
Stelly Gézának, a Kalász r. t. kögyűlésén a 
számkör bővítéséről tartott értékes előadását 
ismerteti. Farkas Géza a jó és szorgalmas ta-
nulók jutalmazására szolgáló iskolai boletta 
használatának a gondolatát veti fel. Szűcs Jó-
zsef és Ábrahám Jenő a kétjegyű mássalhang-
zók eltörlésének vi tá jában vesznek részt, meg-
fontolt hozzászólásaikban tiltakozva az újí tási 
terv egyik-másik részének a történeti fejlődést 
figyelembe nem vevő túlzása ellen. Paragi 
Róza a tápéi női tanfolyam eredményeiről szá-
mol be. Cs. Incze Antal lelkes szózatot intéz az 
alföldi magyar if jakhoz. Ez a szám kezdi meg 
az agyagmunkák készítésének módjáról szóló 
cikksorozatot. 

A Szabolcsi Tanító januári számának az első 
cikkében Zsiska Gyula Bálintffy István nyír-
bátori el. isk. igazgató érdemeiről emlékezik 
meg. Gabos Kálmán az intenzív tanítói munka 
lehetőségeiről írt tanulmányt. A dr. Tcsléry 
Károly által vezetett „Új tantervi mintatanítá-
sok" című rovatban Vargha Ferenc a cipész-
ről (II. oszt.), vitéz Derencsényi Miklós az al-
koholról (IV. oszt.) közöl beszéd- és értelem-
gyakorlati tanítási tervezetet. Kádár Béla a 
párbérkérdés megoldásáról írt figyelemre méltó 
cikket. 

A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. E. Várme-
gyék Népnevelése című tanügyi lap f. évi 1. szá-
mának szép újévi vezércikkét dr. Boldis Dezső 
írta. Pohárnok Jenő lelkeshangú szózatot intéz 
a magyar jövőről a tanítósághoz. Külön cikk 
számol be Csonka-Magyarország elemi nép-
iskoláinak fejlesztéséről. Egyik közlemény a 
Győrött tartott pedagógiai szemináriumi elő-
adásokat ismerteti. Farkas Gyula a népkönyv-
tárak kezeléséről ír t tájékcztató cikket. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Mit értünk progresszív nevelés alatt? 
— William Heard Kilpatrick, a new-yorki 

Teachers College világhírű neveléstanárának 
rádióelőadása (1930 október 2). — 

Megkérdeni a nevelőtől, hogy mi is a pro-
gresszív nevelés, annyi, mintha a teológustól az 
egyedüli igaz vallás után tudakozódnánk. A 
válasz a kérdezett személytől függ, különböző 
emberek különböző feleletet adnak. A magam 
részéről két válasszal fogok szolgálni: az első 
többé-kevésbbó megfelel mindannyinak; a má-
sodik a saját feleletem, amelyről sajnálattal 
kell megállapítanom, hogy nem oly általánosan 
elfogadott. 

H a föltételezzük — s ez a hiedelem egyre ter-
jedőben van —, hogy az emberek folyvást 
ú j abb és újabb dolgokat akarnak tanulni, ak-
kor azt is el kell fogadnunk, hogy viszont 
ú jabb eszmék is várnak elfogadtatásra, egyes 
régibb eszméket pedig föl kell adni vagy mó-
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dosítani. Mindig ú jabb és jobb eszmék fognak 
jelentkezni, hogy elűzzék a régi, kevésbbé meg-
felelő eszméket. Er re az alapra helyezkedve, a 
progresszív nevelés egyszerűen a haladó irány-
zatot jelenti a nevelésben. A progresszív neve-
lésnek ezt a meghatározását minden előrelátó 
ember haj landó elfogadni; vitatkozásra csak 
akkor kerül sor, amidőn elősoroljuk a fölme-
rülő ú j és jobb eszméket. I t t már nincs egyes-
ség, az egyes írók, gondolkodók felfogása el-
térő: általában szólva, mennél líjabb az eszme, 
annál ritkább a megegyezés. De azért egyes ú j 
eszmék mégis mindjár t kedvező fogadtatásra 
találtak. Ezek közül kettővel szándékozunk fog-
lalkozni. 

Több tudás és kevesebb félreértett tudomány. 
Mindenekelőtt ú j eszme az, hogy a nevelést 

gondos tanulmányra kell alapítani. Lesz, aki 
ellenveti, hogy ez már nem ú j dolog. Már pedig 
ez igenis annyira új, hogy még legjobbjaink 
sem tanulták meg eléggé, mi módon kell a ne-
velést tanulmányozni; annyira új, hogy a leg-
több szülő, de sőt a legtöbb tanító is még min-
dig a régi el járásoknak ad j a az elsőséget, ame-
lyeken maga is nevelődött s amelyekhez hozzá-
szokott, pusztán csak azért, inert hozzájuk szo-
kott és nem mintha alapos okokból kellene 
azokhoz rakaszkodni. A progresszív nevelésnek 
az a törekvése, hogy a nevelésnek tudatos ta-
nulmányán alapuljon, ebben a tekintetben 
szembenáll az egyébként tiszteletreméltó hagyo-
mánnyal, de kiváltkép ellentétben áll azokkal 
a maradiakkal, akik szerint „ami jó volt ne-
kem, jó lesz a gyerekeinmek is". Ismétlem, a 
progresszív nevelés abban a hitben van, hogy 
a nevelésnek tudatos, teljes és gondos tanulmá-
nyára, helyezkedik. 

Lesz, aki fönnakad azon, hogy ennél a meg-
határozásnál kerülöm a tudományos szót. En-
nek az az oka, hogy a nevelés éppen mostaná-
ban súlyosan szenved a tudományos tanulmány 
félreértésétől s hogy ez a félreértés annál na-
gyobb, mennél hangosabban hirdeti a tudomá-
nyosságot. Ez a téves tudományosság tanulmá-
nyozni akar ja a gyermeket, de megfeledkezik 
annak személyiségéről, az egész gyermek he-
lyett a tudás aprólékos töredékeivel, a sajátos 
ügyességekkel, sajátos szokásokkal foglalkozik. 
Már pedig, véleményem szerint, az életnek, a 
gyermeknek ez a felaprózása csakis az egész 
gyermek rovására történik, különösen a szemé-
lyiség kiképzésének kárára . Jobb ludományos-
ságnak kell eljönnie és megvédenie a nevelést s 
a tudomány tisztes nevét az ily téves törekvé-
sektől. A jobb tanulmányban van a reménység. 

A modernek másik közös álláspontja, hogy a 
tanulás cselekvésben áll. Igaz, a szülőknek s a 
tanítóknak is tényleges részük van a nevelés 
programmjában, de a valóságos nevelés mégis 
abból áll elő, amit a gyermek maga tesz. Nem 
mi neveljük őt, hanem az ő sa já t gondolkozása, 
érzelmi reakciója, cselekménye. Amit mi neve-
lők teszünk, az a gyermekre csak saját magán 
át, saját ténykedése ú t j án gyakorol hatást. A 
tanulás lényegében aktív, cselekvő. Ebben min-

den hozzáértő egyetért, de úgy látom, hogy a 
progresszív táborhoz tartozók vannak legin-
kább áthatva ettől a tudattól és törekszenek 
leginkább az elvet valóra váltani. 

Eltekintve a nevelés tanulmányozásától, s a 
tanulásnak cselekvő természetétől, fölmerülnek 
olyan kérdések is, amelyek még nem találtak 
általános elismerésre, de a r ra mégis számot 
tar thatnak. Mindezeket s a reájok alapított ne-
velést ér tem progresszív nevelés alatt. 

A tanuláshoz az egész gyermek kell. 

A csúcson, vagy tán inkább a fundamentum-
ban ú j elgondolás áll a tanulásról. Ez az ú j el-
gondolás szoros kapcsolatot létesít a magatar-
tás és a tanulás között. A biológia ugyanis azt 
taní t ja , hogy miközben a gyermek valamit meg-
szokik, annál egész lénye és minden porcikája 
többé-kevésbbé közrehat; és minden porcikája, 
amely közrehat, ezáltal többé-kevésbbé meg is 
változik. 

Könnyű ezt elmondani, sőt el is h inni a gyer-
mekcsoportról, amely példának okáért játsza-
dozni kezd. A gyermekek gondolkoznak, beszél-
getnek, kölcsönösen érzelmeket keltenek, testi 
mozdulatokat végeznek: könnyen hihető, hogy 
belső kiválasztó (endokrin) mirigyeik is mű-
ködésben állnak. Ezenközben pedig kisebb-na-
gyobb mértékben az egész gyermek, a gyermek-
nek egész lénye is minden pillanatban közre-
vonatik, tehát az egész gyermek játszadozik, 
gyakorol. Ily esetben a tanulás a szabatosan 
vett változás, a többé-kevésbbé maradandó vál-
tozás, amely az újszerű tevés-vevésből, érze-
lemkeltésből keletkezett. Amikor a gyermekek 
a. játékhoz kezdtek, ez a vállalkozás teljesen ú j 
dolog volt; azelőtt sohasem fordult elő és most 
csaknem minden pillanat ú j és várat lan fejlő-
dést idéz elő. Azáltal, hogy a gyermekek a já-
téknak egymásra következő fázisaiban ekként 
egybekapcsolódnak, kisebb-nagyobb mértékben 
egészen ú j alakot is öltenek. És itt jelentkezik a 
tanulás. 

Jancsi elhibázza, vagy legalább nem úgy tölti 
be szerepét, amint azt Mari és P is ta szerint 
tennie kellene, emezek tehát tárgyalásba bo-
csátkoznak vele. Mi mindenre kell gondolniok: 
hogy rendelkeznek a szabályok, mit kíván az 
adott helyzet, hogy kell tapintatosan el járni a 
Jancsival, milyen rövid az idő. mit szólnak 
hozzá a többiek. Tehát értelmi, társas, érzelmi 
szempontok, erkölcsi t a r t a lmú határozatok ját-
szanak közre, kíséretükben testi mozdulatok s 
a belső mirigykiválasztás, az egész gyermek 
működésben áll s bizonyos mérvben az egész 
gyermek meg is változik. 

Magaviselet és tanulás tehát egyazon folya-
matnak két arculata. Ami a cselekvésre tarto-
zik, azt viselkedésnek h ív juk ; ami hatás pedig 
az egyénben megmarad, azt tanulásnak nevez-
zük. S minthogy a gyermek mindent megszo-
kik, mindenből tanul is. A felhozott példában 
Jancsi tán niegfélemledik s meg is haragszik, 
ezúton megismerkedik a hatásokkal, amelyek 
viszont líjabb hatásokat váltanak ki; Mar i eset-
leg még kevesebb figyelemmel lesz másokra, 
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Pista ellenben megfontoltabbá válik. A tapasz-
talat révén tehát az értelemnek, a léleknek, a 
testnek mindenik igénybe vett porcikáját va-
lami hatás éri. S ez mindig így is van. Amikor 
az egész gyermekről szólunk, az efféle hatások-
nak összességére s kölcsönös egymásrahatására 
gondolunk. 

De van még tovább is. A gyermek környe-
zetben él, adott helyzethez alkalmazkodik, tanu-
lása pontosan környezetéhez fűzi . Ha Jancsi 
megharagudott, akkor Marira vagy Pistára, 
esetleg mindkettejükre haragudott meg. H a 
Pis ta megfontoltabb lett, akkor bizonyosan lesz-
nek dolgok, amelyeknek jövőben nagyobb 
figyelmet szentel, Mar i meg annál kevesebbet. 
A gyermekben végbemenő változások, a tanító 
hatások mindig helyzetbeli elemekhez kapcso-
lódnak. A tanulás tehát alkalmazkodás, jó vagy 
rossz illeszkedés. A helyes alkalmazkodásból 
válik később a jó, a helytelenből a rossz maga-
viselet. 

És az egész gyermeknek ez a tanulása, az 
egész gyermeknek ez az alkalmazkodása folyik 
mindvégig. Mindenik tapasztalat többrétű hatá-
sokat hágy maga után. Mi szülők vagy neve-
lők talán nem is tudunk róluk, talán nem is 
aka runk tudni róluk, de a hatások mégis így 
rétegeződnek mindvégig, csak éppen hogy rosz-
szul, mert nem voltunk eléggé gondosak És 
ezek a dolgok kihatnak a jellemre és az életre. 
És ez a folyamat állandóan így pereg le, mind-
végig. 

Amiben a régi iskola hibás. 

Most már látjuk, hogy miért nem kielégítő a 
régi iskola. Mert csupán egynéhány dologra 
összpontosította figyelmét, a többivel pedig nem 
törődött. Csak iskolai tényeket és ügyességeket 
válogatott ki és csak ezekkel foglalkozott, vi-
szont elhanyagolta a többi tanulást, ami azon-
ban mégis mindvégig tovább folyt, csak éppen 
hogy rosszul, mert az iskola a r r a nem volt te-
kintettel. És ezek az elhanyagolt dolgok a jel-
lemre, a személyiségre, az érzelmekre gyakorolt 
hatások. Ha kérdést intézünk a régi iskolán 
csüngő szülőkhöz vagy tanítókhoz, emezek, ta-
lán méltatlankodva, azt felelik, hogy ugyanoly 
figyelemmel vannak a jellemre s a személyi-
ségre, mint mi. í g y beszélnek, de tetteik meg-
hazudtolják szavaikat. Felhasználják ugyan a 
teszteket s egyéb technikai készségeket, de mit 
sem, vagy alig valamit tesznek ezek káros ha-
tásának ellensúlyozására. Ám még ennél is 
hátrányosabb, hogy a nevelésnek technikai ré-
szét összetévesztik magával a neveléssel s ek-
ként az osztályozás, a szimbólumok kedvéért 
föláldozzák a valódi nevelést. 

Ezzel szemben a progresszív nevelés a kimu-
tatot t teljes hatásokra építi a maga iskoláját. 
Az egész gyermekről igyekszik gondoskodni. 
Nem mintha figyelmen kívül hagyná az írást, 
olvasást, irodalmat s a többit; ellenkezőleg,még 
többet óhajt belőlük nyújtani , mint a régi is-
kola, de elsősorban az egész gyermeket keresi, 
nem tűri, hogy a technika megmételyezze a 
szellemi épséget, nem hajlandó mesterkélt elő-

menetelért föláldozni a személyiség kifejlesz-
tését. 

Bár úgy mondhatnám, hogy a progresszív 
iskola sohasem követ el hibákat. De ezt nem 
tehetem: mennél jobb az iskola, annál inkább 
ismeri a maga hiányosságait. Ezek az iskolák 
még nagyon is ú jak s a nevelés átalakításához 
idő kell. A különbség így is világos a kétféle 
iskola közt. A hagyományos iskola — kivált 
amikor tudományosságra törekszik —• összeál-
l í t ja a maga tantervét s ezt is az iskolai tudás 
és ügyesség műszavaival. El kell ismerni, hogy 
mindez jó, de csak részleges. Aztán megalkotja 
a maga iskoláját pontosan ezeknek a dolgok-
nak a taní tására , ezek alapján osztályoz, ezek 
alapján léptet elő. De a tanulás többi tényező-
jéről megfeledkezik. Osztályozás és előlépés áll 
az élen, tesztek és mérések töltik be a látóha-
tárt . Már pedig, aki csak részleges nevelést ad 
s iskoláját is úgy rendezi be, hogy elsősorban, 
vagy kizárólag csupán erre a részre van figye-
lemmel, aztán eme részleges nevelés alapján 
osztályoz és léptet elő, az nem lepődhetik meg 
azon, hogy a nevelés többi része szenved. Ez 
az egyoldalú Programm nem mondható neve-
lésnek. 

A progresszív nevelés, ha érdemes akar lenni 
a nevére, a tanulásnak valamennyi tényezőjén 
alapul, életre és kifejezésre törekszik, gazdag 
tanulásra, gondos vezetés alatt. Csak így remél-
hetjük, hogy a személyiség mindenik oldala 
egyenletesen kifejlődik; csak rígy remélhetjük, 
hogy gazdagabb és nemesebb személyiségeket 
képezünk, amire mindnyájan törekszünk is, ha 
az egész gyermeknek megadjuk a minden irá-
nyú tapasztalatot. Ez a progresszív nevelés pro-
grammja. 

Progressive Education, 
Washington, 1930 decemberi szám. 

c) Francia lapokból. 

Képzet és valóság 
a gyermek gondolatvilágában. 

— H. Wallon professzor előadása 
a Sorbonne-on. — 

Ebben az előadásában H. Wallon professzor 
a gyermek értelmi fejlődésének egyik érdekes 
fejezetével foglalkozik. Legelső évei során 
ugyanis a gyermek kizáróan érzékszerveire s 
az ezek nyú j to t t a tapasztalatra támaszkodik; 
kérdés, miként ér el erről a szintről az intel-
lektuális életre, úgy, amint azt a felnőtteknél 
látjuk. 

Kezdetben a gyermek, akár a primit ív em-
ber, csak érzékeinek adata i t képes fölfogni. 
Számára egyedül ezek az adatok léteznek, ter-
mészetesen csakis az érzékelés mértékéig. Nála 
nincs érdeknélküli ismeret: az ő szemében az 
ismeret épp olyan szabálytalan és szeszélyes 
valami, mint vágyai és undorai. Még nem tud 
általánosítani, nem tud társí tani , tudatos élete 
alig különbözik érzéki ós affektív (kedélybeli) 
életétől. 

Minő hatásoknak tulajdonítható, hogy a gyer-
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mekkortól a felnőttig kialakul a differeneiá-
•ció, az érzékelés adata i s ezeknek értelmi kép-
viselete közt! Hogy ezt meghatározhassa, az 
előadó ismételten hivatkozott Lévy-Bruhlnék 
a pr imit ív népek eszejárásáról végzett tanul-
mányaira . 

E fejtegetés során arra az érdekes megálla-
pításra jutott a professzor, hogy a gyermek, 
éppúgy mint a kezdetleges ember, egy okkult 
(az érzéki tapasztalatokon feliilálló) állapoton 
esik keresztül. Ez az okkultizmus, a gondolat-
nak a kezdő szárnypróbálgatása, jelzi a legelső 
disszociációt (szétbontást, különválasztást) az 
érzéki adat s ennek értelmi egyenértéke között. 
A gyermek, akit megcsal vagy megzavar a 
maga érzékelése, az érzékelhető világon kívül 
egy másik világot is föltételez, amelyben a dol-
gokat ezeknek másai képviselik. Ezeket a má-
sokat azonban még nem valami eszme vagy 
intellektuális jelenség alakjában képzeli, mint 
a felnőtt, ez alapjában véve még mindig maga 
az illető dolog, a maga fizikai külsejével és jel-
legével. A megtorlás vágyától vezetve, a gyer-
mek egyszerűen behelyettesíti a dolgot azokkal 
a változásokkal, amelyekről apránként tudo-
mást szerzett már : távollét, eltűnés, ha lá l . . . 
és ezen a módon állandóbbá és közvetlenebbé 
teszi a dolgot, mint aminő a valóságban. 

Amidőn aztán ezeket a másokat már rend-
szerbe foglalta a tudatos képesség, főleg az ér-
telem, a gyermek elcserélte az okkultizmust az 
intelligenciával: akkor már megérett a cselek-
vésre, — a gyermek felnőtté vált. 

Wallon tanár szándékosan használja a más 
szót a szimbólum (jelkép) helyett, mer t az előb-
beni kifejezés inkább megfelel a kezdetleges ál-
lapotnak. Szorosan véve, a más egyetlen 
t á rgyra vonatkozik, míg a jelkép számtalan 
azonos vagy hasonlatos tárgyat képvisel és 
előkészítője az absztrakciónak (elvonásnak), 
ami m á r intellektuális természetű szimbólum. 
Jean Piaget: „La conception du monde cliez 
l 'enfant" (A gyermek fölfogása a világról) c. 
könyvében szintén rámuta t a mágia szerepére: 
animizmus, artiflciálizmus, a szó hatalma a 
külvilág fölött. Ekként kiapadhatatlan ú j for-
rása nyilik az ismereteknek a mi kis primitív-
jeink, gyermekeink eszejárásáról. 

Pour l'Ére nouvelle. 

cl) Német tanügyi lapokból. 

A testi fenyíték ügye Németországban. 
A német jogszolgáltatás szerint minden testi 

fenyítés a testi sértés tényálladékát foglalja 
magában. „Testi sértés ténye áll fenn már a 
testi rosszullét vagy a közérzet megzavarása 
«setében." Kétségtelen, hogy ezek a tények 
minden testi fenyítéknél fennforognak; de 
azért nem jelent mindegyik egyúttal büntető 
cselekményt, mert az uralkodó jogi felfogás a 
büntethetőség előfeltételéül jogellenes cselek-
ményt kíván. A tanító i t t az orvoshoz hasonló 
helyzetben van, aki a műtéttel kétségtelenül 
testi sértést követ el. Miután azonban az orvos 

nem jogellenes cselekményt követ el, nem is 
büntethető. A tanító," amennyiben a testi fe-
nyítés joga megilleti, jogosított annak végre-
ha j tására is, ha szükségét érzi annak és ha e 
fenyítés kivitelénél fenyítési jogának határai t 
túl nem lépi. H a mellőzi ezeket az előfeltétele-
ket, jogellenesen j á r el és büntetendő cselek-
ményt követ el. Az uralkodó felfogást tehát e 
formula fejezi ki: A tanítónak bizonyos elő-
feltételek mellett joga van a taní tványaival 
való rossz bánásmódra, búr ez minden termé-
szetes és egészséges jogérzést sért. A nem jo-
gász közönség megértheti, hogy vannak cse-
lekmények, melyek bizonyos körülmények kö-
zött menthetők, ha azok rendes körülmények 
között egyébként büntetendők. Jogérzékének 
azonban fel kell lázadnia az ellen, hogy valaki 
hivatalos úton vagy hivatásából kifolyólag 
követhessen el büntetendő cselekményeket. 

Nagy örömmel fogadják Németországban, 
hogy jogi körök részéről az a törekvés nyilvá-
nul meg, hogy a mai jogszolgáltatás e sérel-
mét kiküszöböljék. Érdekesen v i lág í t j a meg e 
kérdést Schott dr.-nak „Szász tanítók testi 
fenyítései" című munkája . A szerző elsősorban 
annak a nézetnek jogosságát veszi szemügyre, 
hogy minden fenyítés a testi sértés tényálla-
dékát kimeríti. A törvény szerint a testi sér-
tés a testi bántalomnaik és egészségrongálás-
nak összetétele. H a a fenyítés ily következmé-
nyekkel jár, kétségtelen a testi sértés ténye, 
mely büntetendő. A bíróságok ál láspontja e 
téren különböző. A testi sértést különböző íté-
letek különbözőképen állapították meg, egyik 
kimondta, hogy a testi sértés ténye beállott, 
mert a megfenyített fájdalmat érzett, a másik 
szerint, mert az ütés alkalmas volt arra, hogy 
fá jda lmat okozzon, a harmadik, mert a testi 
jóérzést megzavarta. Schott dr. szerint a testi 
sértés megállapításának alapja nem lehet más, 
mint a fájdalomérzés. A szerző csoportosítja 
a testi sértéseket s különböző f a j t áka t állapít 
meg és a tanítói fenyítéseket azon cselekmé-
nyek közé sorozza, melyek az állam nevelő és 
büntető hatalmának kifolyásai. E cselekmé-
nyek általában nem esnek büntetés alá, mert 
minden állami alkalmazott egyenlő az állam-
hoz való viszonyában. A bíró, mint büntető 
állami tisztviselő nem hivatott arra , hogy a 
tanítót, aki az állami nevelési akara t megtes-
tesítője, ellenőrizze. Ez az ellenőrzés egyedül 
az államot illeti. A cselekmény csak akkor nő 
ki e keretből és válhat ik törvénykezési esetté, 
ha nem forog fenn az állami akara t ténye. A 
szerző egyébként a birodalmi törvényszékek 
ítéleteivel szemben azt a meggyőződését nyil-
vánít ja , hogy a szász iskolatörvény 28. §-a, 
valamint a többi testi fenyítékről szóló tör-
vényszakaszok nélkülözik a jogi alapot és bün-
tetőjogilag nincs jelentőségük. Schott dr. meg-
állapításával szemben, hogy a bíróságoknak 
alapjában véve nincs joguk a testi fenyítéseket 
ellenőrizni, az a felfogás is érvényesül, hogy 
az államnak joga van bizonyos szerveit az 
ellenőrzés ily jogával felruházni. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeituiig. 
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If júságjóléti feladatok az iskolában. 
Az iskolakötelezettség' bevezetésével, illetőleg 

kiterjesztésével, az i f júság i nevelési törekvések 
állami biztosításával, amint az a német ifjúság-
jóléti törvény 1. §-ában kifejezésre jut, a tanügyi 
körök többízben foglalkoztak. Az állam az iskola-
kötelezettség bevezetésével annak idején azt a 
feladatot vállalta magára , hogy oktató intézmé-
nyeket létesít és mindenkinek alkalmat nyújt a 
tanulásra és gondoskodik a nevelésről is, ha a 
család azt bármily okból elhanyagolja. Ezért 
szerepel Németországban nevelési tényezőként 
az i f júsági hivatal (Jugendamt) az iskola mel-
lett. E két nevelési intézménynek közös cél-
kitűzései vannak. Mindkettő ar ra törekszik, hogy 
az i f júságot jó testi, lelki és szellemi nevelésben 
részesítse. 

Felvetődött az a kérdés Németországban, volt-e 
szükség arra, hogy az iskola mellett még ilyen 
állami nevelési rendszert is kiépítsenek. Vájjon 
az iskola nem vállalhatta-e volna magára az 
if júságjóléti intézmények feladatait is? 

A törvényhozás az ifjúságjóléti törvény meg-
alkotásával nemleges választ adott e kérdésre, 
az ifjúságjóléti intézmények hatáskörébe utalva 
a nevelési feladatot és az iskola munkájá t csu-
pán az oktatásra korlátozva. Ez a felfogás az 
iskolának a legutolsó évszázadban elért rohamos 
fejlődésén alapszik, amelynek folyamán egyre 
távolodott a nagy Pestalozzi ideáljaitól és vált 
mind nagyobb mértékben oktatási intézménnyé. 
Nem gondolnak azonban arra, hogy a mai is-
kolára, a modern pedagógiai áramlatok behatása 
alatt, mindig több nevelési feladat háramlik. 
A német ifjúságjóléti tényezők, jelentőségéhez 
mérten, nagyobb súlyt helyezhettek volna az is-
kolára, az azonban természetes, hogy az ifjúság-
jóléti feladatok teljes átvételére nem tarthatták 
az iskolát alkalmasnak, aminthogy arra nem is 
alkalmas. Ez a mai iskolarendszer teljes átalakí-
tását tette volna szükségessé. Annyi bizonyos, 
hogy a fejlődésnek különféle lehetőségei mutat-
koznak. Komoly és érdemes törekvések irányul-
nak arra, hogy az iskola nevelési erőit kifej-
lesszék, megszilárdítsák és képessé tegyék az 
if júságjóléti feladatok szolgálatára. Az ifjúság-
jóléti törvény lehetővé teszi e fejlődési folyama-
tot, Az ifjúságjóléti intézmények és az iskola 
közötti kapcsolatot a törvény talán szándékosan 
nem szabályozta, mintha a gyakorlattól várta 
volna a közös munka szabályozását. Idők folya-
mán talál tak is közös munkaformákat, amelyek 
azonban még nincsenek kipróbálva. 

Az ifjúság-jóléti feladatoknak az iskolai munka 
keretébe való felvételét előmozdította az 1927. 
évi düsseldorfi tanítógyűlés, ahol „Az ifjúsági 
jólét az iskolai nevelés keretében" című előadás 
a közfigyelmet e kérdésre irányította. Ügy az 
ifjúságjóléti intézmények, mint az iskolák köl-
csönösen keresték a probléma helyes megoldását. 
Felismerték a két nevelési intézmény kölcsönös 
összefüggéseit és hangoztatták az ily irányú ki-
egészítés szükségességét. 

A német tanítógyűlés jelentése szerint az isko-
lák pedagógiai érdeke is az i f júsági jólét ápo-
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lása. Az iskola tudja , hogy oktatási és főleg ne-
velési feladatait csak úgy oldhatja meg. ha ezt a 
munkát a nyomorúság és szegénység nem bé-
nít ja meg. Az ezen irányú támogatáson kívül 
azonban pedagógiai felelősséget is érez. A taní-
tóság kötelességének tar t ja őrködni afölött, hogy 
az i f júság jólétéről való gondoskodás megfelelő 
törvényszerűséggel történjék. Az ezzel foglalkozó 
intézményeknek amúgy is súlyos feladataik van-
nak. A tanítók pedagógiai tapasztalatai az if jú-
ság támogatóinak munkáját az ú j utak. keresé-
sében csak előmozdíthatják. 

E külső vonatkozásokon kívül az ifjúságjóléti 
munkának és az iskoláknak még közös kultúr-
feladatokat is meg kell oldaniok. A nevelési gon-
dolatot kell belevinniök a néptudatba. A nép 
érzékéi kell felébreszteni aziránt, hogy az if jú-
ság jóléte mindennél előbbrevaló. Ilyen nagy 
feladatokat lehetetlen megoldani, ha azok, akik-
nek hivatása az azokkal való foglalkozás, külön 
utakat követnek. 

Ha a tanítóság megbarátkozik a jólét-ápolási 
eszmékkel, azok hatása az iskolai életben gyor-
san meg fog nyilvánulni. Akkor nem ütközik 
m a j d akadályokba, hogy az iskbla a tanköteles 
i f júság jólétéről való gondoskodás központjává 
váljon. 

A környezetkutatásra nagy súly helyezendő. 
Ez a feladat legyen összefüggésben a gyermek 
lelki és szellemi lényének vizsgálatával; e meg-
figyelések gyűjtése és följegyzése révén az iskola 
későbbi nevelési munkájában értékes támaszra 
tehet szert. 

Az if júságjóléti szempontoknak úgy kell az 
iskola munkájában érvényesülniük, hogy nél-
külük bármely pedagógiai problémamegoldás 
lehetetlen legyen. Az iskola érezze hivatásának 
még, hogy mindazokat a funkciókat feladata 
körébe vonja, amiket a nagyvárosi családok 
magukra nem vállalhatnak. Ilyen pl. a testi ne-
velésről való gondoskodás. Az iskolának az i f jú-
ság szabad idejével is törődnie kell. Ez eddig 
az iskola feladatain kívül állott. Minden iskola 
rendelkezzék olyan játékterekkel, ahol az i f jú-
ság szabad óráit eltöltheti. Megfelelő tanítói se-
gítséggel itt is alkalom kínálkozik' a szellemi fej-
lődés irányítására. A jó tanító még az iskolai 
szünidő kellő felhasználására is befolyást gya-
korolhat. A szociális szellemű tanító, aki tudja, 
hogy a tanulási idő vége még nem jelenti fel-
adatai hiánytalan betöltését, érdeklődését később 
is kiterjeszti a tanulóra és igyTekszik reá befo-
lyást gyakorolni. Ez nehéz feladat és feltétlen 
bizalmat igényel a tanuló és a tanító között. 

Az iskola i f júságjólét i munká ja élénkebb lesz, 
ha fel fogja ismerni, hogy e munka teljesítése 
nem tehertétele, hanem könnyebbsége az iskolai 
munkának. A tanító előőrse az i f júságról való 
gondoskodásnak. Nem nélkülözheti munkáját 
senki, aki az i f j ú s á g testi és lelki jólétével törő-
dik. A tanító megfigyelései szolgáltatnak anya-
got az e téren való további munkához. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
95 

(64. ÉVFOJJYAM Í. SZÁM.) 

ej Olasz tanügyi lapokból. 

Az elemi számtan tanításában 
elkövetett leggyakoribb hibák.* 

Ezzel a kérdéssel foglalkozik Ida Zambaldi egy 
hosszabb cikk keretében. A sok hiba közül első-
nek az emlékezeten alapuló szajkózást (verba-
lismo mnemonico) emeli ki, de részletes meg-
beszélését nem ta r t j a szükségesnek, mert azt ta-
lálja, hogy hibássága kétségbe nem vonható. Ez 
különben már régen teljes vereséget szenvedett; 
ma szóba sem jöhetne, ha fel nem ütné fejét egy 
másik hibában, mely sokkal veszedelmesebb és 
gyökerében jóval nehezebben fogható meg. 

Ez az oktatási tévedés vagy az elvont, vagy in-
kább a kevéssé kézzelfoghatóvá tett, vagy pedig 
a túlságosan egyforma menetű gondolkodás (ra-
gionamento astrato, o poeo coneretizzato, o dalle 
movenze troppo uniformi). A három nyilvánulási 
forma közös eredetű, de legáltalánosabb az, ame-
lyik csekély vagy fogyatékos kézzelfogható volta 
miatt téves. A konkrétságot nélkülöző gondol-
kodás a helyes tanításnak azért veszélyes ellen-
sége, mert a kifogástalan észszerűség köpenyébe 
burkolódzik. Ha az összeadást tar t juk szem előtt, 
ez a hiba leginkább ily alakban szokott meg-
nyilvánulni: tégy öt golyót jobbra, hármat balra, 
számláld meg a golyókat, egy, kettő stb., nyolc; 
tehát öt meg három nyolc. Tagadhatatlan, hogy 
így a számtani következetesség ellen nem vétünk, 
sőt betartjuk tökéletesen; azonban éppen ezáltal 
borítjuk fel a tökéletes módszertani következe-
tességet, Ennek az eljárásnak nem is lehet más 
a következménye, mint elkeserítő egyhangúság. 
Kérdés, mit kell tenni ez ellen. A cikkíró szerint 
ebben az esetben a tanító feladata az, hogy tanít-
ványait fokozatos gyakorlatok út ján arra szok-
tassa, hogy az ötben meg a háromban két saját-
szerű csoportot lássanak, hogy az ilyen csopor-
tokat annyira ismerjék, hogy a számok fogalmát 
különféle tá rgyakra konkrét esetben át tudják 
vinni; mert a gyermeki ész csakis így lát ja be, 
hogy az öt meg a három egyesítése mindenkor 
nyolcat ad. 
A kézzelfoghatóság elhanyagolása magyarázza 
meg azt, hogy még a harmadik, sőt negyedik 
elemi osztályr növendékeinek nagyrésze is gyönge, 
ha két összeadandó összegének megmondásáról 
van szó. Még nagyobb nehézséggel áll szemben 
a gyermek, ha kettőnél több az összeadandók 
száma. Ilyenkor a legtöbb tanuló emlékezőtehet-
ségében akadozások állanak be. A kivonás min-
den esetben nagyobb mértékben teszi próbára a 
gyermeki elmét, mint fordított művelete. Viszont 
a tapasztalat látszólag azt mutat ja , hogy a kis-
iskolás legkönnyebben a szorzást saját í t ja el. De 
ne feledjük el, hogy a szorzásnál érvényesül a 
legnagyobb erővel, akárhányszor az értelmi sze-
rep rovására, az emlékezet működése. A tanítók 
között igen sokan nagy eréllyel, sőt meglepő 
ügyességgel tudják betanítani az egyszeregy-
táblákat, de az átértés a szorzás műveletében is 
épp oly gyönge, mint a többiben, ha a tanulók 

* Érdekes ez a cikk, mert rávilágít az olasz népiskolák-
ban követett el járásra. Igen sok kívánalom van azonban 
olyan, melyet mi már régen követünk. 

átlagát tar t juk szem előtt ítéletünk megalkotá-
sában. 

A cikkíró ezután szembeszáll néhány merész, 
újító pedagógus azon törekvésével, hogy a szá-
mológépet ki kell küszöbölni az iskolából; sze-
rintük ez a taneszköz káros. De ezt a véleményt 
sehogysem lehet elfogadni: a számológépnél 
aligha van alkalmasabb eszköz, hogy a mennyi-
ségcsoportokat szemléltessük vagy a gyermekek-
kel képeztessük. 

Cikkünk szerzője ezzel persze nem azt vallja, 
hogy az elemi számtan oktatásában a fogalmi 
magyarázat elegendő; sőt ellenkezőleg azt állítja, 
hogy néhány példából és példa után nem szabad 
áttérni minden hasonló, de nem egyenlő eset 
megoldására. Szerinte elhibázott dolog volna 
visszatérni a régi, pusztán az emlékezőtehetség 
gyakorlásán alapuló módszerhez, sőt ezt még ak-
kor, sem volna szabad megtenni, ha az ilyen gya-
korlat szemléltetésén nyugodnék. A gyermeknek 
gondolkoznia kell, mert erre szüksége van; hiszen 
másképen nem tud és nem tanul meg érteni. 
Viszont a gyermek gondolkodása az egyes eset-
hez van láncolva. A hét- vagy nyolcéves emberke 
értelme csak akkor válik az általánosításra al-
kalmassá, ha a megszokássá nőtt, szinte gépiessé 
formálódott tapasztalat fogékonnyá tette. Ily 
értelemben van igaza. M. Montessorinak, amikor 
megengedi a kicsinyeknek a számolás segéd-
eszközeivel való játszadozást; jóllehet ez veszé-
lyes dolog, mert csak ritkán, mondhatni csak 
kivételes vonzóerejű tanító vezetése mellett, nem 
rontja le ez a játék a mögötte megbúvó cél el-
érésére szükséges figyelmet. 

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gon-
dolkodás egyénenként különféle utakon halad, ha 
mindjárt közös alapból indul is ki és célja az 
azonos eredmény elérése. A tanító feladatában 
a lényeges szerep azon fordul meg, hogy ismerje, 
fokozatossá tudja tenni és helyes sorrendben 
tudja felsorakoztatni a különféle nehézségeket. 

Igaz, fontos az, hogy a gyermek sokat lásson, 
sokat és sokszor maga cselekedjék, persze min-
dig rendszeres fokozatossággal, mégis a cél el-
érése az utolsó lépés megtevésekor válik valóra; 
maga a gondolkodás csak akkor tevékeny, ha 
az ész munkáját pusztán elvont elemeken ha j t j a 
végre. H a éppen ezt az utolsó lépést hanyagoljuk 
el, az ész ellustul; ha mindig a szemlélet külső 
segédeszközeire támaszkodik, az absztraktum 
iránt való fogékonysága eltompul, mert gondol-
kodásában a tárgyak szemléletéből merített em-
lékezeti képek hatalmasodnak el. 

A cikk szerzője kiemeli ezután a közös munká-
ban való örvendező részvétel fontosságát. De az 
ilyen együttműködés el sem képzelhető a tanító 
hasonló magatartása nélkül. Az oktatóember 
lelkivilágának egyik főveszélye, hogy ellanyhuT 
a saját munkája iránt való érdeklődése. A problé-
mák a pálya kezdetén még újak, de később, el-
vesztvén frisseségüket, megszokottá lesznek. 
Ilyenkor viszont annak a másikfajta érdeklődés-
nek kell diadalmaskodnia, amely az egyes emberi 
lélek rejtélyei felé fordul és a. szeretet fényével 
hatol előre; így nem fog felülkerekedni az az 
elernyedés, amely a tantárgy anyagának feldől-
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gozása után szokott beállani. Ez ugyan nem ú j 
igazság, de bármely módszertől várható eredmé-
nyek megvalósításának előfeltétele, ami tárgy-
talanná teszi a hagyományos meg az újítói is-
kolai hívei közt folyó tollharcot. 

Rivista Pedagogica, 1930 okt.—nov. sz. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Természettudományi Ismeretek. II. kötet. A m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából í r ták: dr. Aujeszky Aladár, az 
Állatorvosi Főiskola ny. r. tanára, dr. Kukulje-
vic Jenő, a keszthelyi Gazdasági Akadémia ta-
nára, dr. Greguss Pál, a szegedi Polgári Iskolai 
Tanárképzőintézet tanára, Móczár Miklós, a 
jászberényi áll. tanítóképzőintézet igazgatója, 
dr. Rapaics Raymund, ny. főiskolai tanár. Ki-
adja : Békés vármegye közönsége. 

A Magyar Népművelés Könyveinek újabb 
gyarapodásáról adhatunk számot; a Természet-
tudományi Ismereteknek ugygnis II . kötete is 
megjelent változatos, tanulságos s érdekes tar-
talommal. A tudós készültséggel s elevenen 
megírt munka az, élőlények világával ismertet 
meg bennünket. Az első cikk Aujeszky Aladár 
érdekes írása: a legparányibb szervezetekről, 
a baktériumokról. Greguss Pál a növények éle-
téről fest szemléltető, színes képet. Az állatokra 
vonatkozó tudnivalókat Móczár Miklós avatott 
tollából olvashatjuk. Tanulságos és szakszerű 
cikket ír Kukuljevic Jenő háziállataink gondo-
zásáról, táplálásáról s végül méltó befejezése 
a kötetnek Rapaics Rayniundnak Természet-
szeretet címen közölt kedves hangú, érdeklő-
dést keltő rövid értekezése. A munka olvasása 
közben jóleső érzés fogott el bennünket; meg-
elégedéssel tapasztaltuk, hogy a tanulmányok 
írói Greguss Gyula, Herman Ottó, Szily Kál-
mán, Ilosvay Lajos szellemében művelik a ter-
mészettudományt s nagy elődeikhez hasonlóan 
őket is az a törekvés i rányí t ja , hogy a termé-
szet jelenségeit világos, egyszerű, élvezetes s 
magyaros előadásban igyekezzenek az érdek-
lődő közönség elé tárni . A kötetnek valamennyi 
cikke megfelel a népművelés követelményeinek. 
Mindegyik népszerű nyelven, de amellett tudo-
mányos módszerrel, tárgyilagos hangon szól az 
olvasóhoz. Ahol csak alkalom kínálkozik rá, a 
tárgyalt természeti jelenségek világos megérte-
tése végett az illető szerző felhívja a figyelmet 
az elvégezhető kísérletekre, szemléltető mó-
dokra. Nagy érdemük az íróknak, hogy előadá-
suk folyamán mindenütt kiemelik a gyakorlati 
vonatkozásokat. így állandóan rámutatnak 

egyes állatoknak a gazdaságban való szerepére 
és szakszerű útbaigazítást adniak a r ra nézve, 
hogy az, állatvilág egyrészt miként segíti az 
embert kerti s mezei munkájában, másrészt mi-
ként óvakodhatunk a kártékonyT állatoktól. — 
A cikkírók hellyel-közzel oly szemléletes s mű-
vészi képeket rajzolnak, hogy nem egyszer saj-
nál j nk, hogy anyagukat rövidre kellett fogni. 
I lyen élvezetes pl. a földi gilisztának, a sün-
disznónak, a vakondnak leírása, míg pl. a han-
gyáról, a méhről s a légyről többet is szeret-
nénk hallani. A mű minden sorából a termé-
szet szeretete érzik s hisszük is, hogy a cikkek 
e tekintetben is hatással lesznek nemcsak a be-
lőlük merítő előadókra, hanem általuk az elő-
adást hallgató nagyközönségre is. Nemcsak az 
Állatvédelem ós a Természetszeretet című cik-
kekre akarunk itt utalni, hanem megemlítjük 
a denevérről és a varas békáról szóló fejtegeté-
seket is. A szerző megkapó módon figyelmeztet 
ezeknek az állatoknak hasznosságára s érdeklő-
déstkeltően hangoztatja, mennyi kíméletet érde-
melnek tőlünk. A kötetben található — szám-
szerint tíz — értekezés, mind egyenlő mó-
don számot ta r tha t figyelmünkre. IJgy érezzük 
azonban, gyakorlati szempontból a Háziálla-
taink t isztántartása c. közleménynek van leg-
nagyobb jelentősége. Alig hisszük, hogy ezt a 
fontos tá rgyat ilyen tömören s ilyen szerencsé-
sen kimerítette volna már valaki a magyar gaz-
dasági irodalomban. Az ebben a kétíves tanul-
mányban foglaltakat nemcsak előadás ú t j án 
kellene népszerűsíteni, hanem arról is célszerű 
volnia gondoskodni, liogyT az értekezés széles kö-
rökben különlenyomatban is elterjedjen. — 
A szerző fejtegetései ugyanis igazi s megérde-
melt eredménnyel csak úgy járnak, ha az állat-
tenyésztő egyszerű nép f ia inak állandóan keze 
ügyében vannak s az író figyelmeztetései foly-
tonosan fülébe csengenek. Mint már említet-
tük, a szerzők mindvégig szem előtt ta r t ják írá-
suk célját. Mondanivalójuk könnyedén folyik; 
élvezetes, szép magyarsággal írnak. A kötetet 
oly sikerültnek tar t juk, hogy nemcsak a nép-
művelési előadók, hanem előadásmódjánál és 
hangjánál fogva a legegyszerűbb közönség is 
haszonnal forgathat ja . 

Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika. 
Megjelent a Franklin-Társulat kiadásában, 1930. 
375 oldal és 109 fényképpel. 

Kittenberger Kálmán neve nem először szere-
pel a könyvpiacon és a nyivánosság előtt. Három 
évvel ezelőtt jelent meg a „Vadász- és gyüjtő-
úton Kelet-Afrikában" című nagy munkája, mely 
az 1903—1926. évben megtett afrikai utazásairól 
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számol be. Ez a műve osztatlan sikert aratott 
nemcsak hazánk olvasói között, hanem Angliá-
ban is. Könyvét lefordították angolra s a kül-
földi Afrika-kutatókkal szemben oly rezerváltan 
viselkedő angolok az ,Anglia docet" jelszó el-
lenére is a legteljesebb elismerésben részesítették. 
Ebben a rendkívül nagy anyagot felölelő könyv-
ben Kittenberger nem térhetett ki részletesen 
élményeire. 

Első könyve lelkes közönségének egyhangú 
kívánságára a most megjelent második könyvé-
ben az 1928—29. évi ugandai és belgakcngói 
vadászkalandjainak részletes leírását adja, 
amelyekhez gazdag néprajzi ismereteket fűz. 

Kittenberger egyike legkiválóbb Afrika-kuta-
tóinknak. Egészen fiatal korában, tanulmá-
nyait félbeszakítva, került ki 1902. év végén 
Kelet-Afrikába. Ez ú t ja alkalmával ismerte meg 
közelről a „fekete Afrikát", akkor legnagyobb-
részt vad, civilizálatlan mivoltában. Vadászatai 
közben bejárta a szinte áthatolhatatlan ősvado-
nokat, ritkán találva egy-egy keskeny gyalog-
ösvényt, melyen csak libasorban lehetett haladni. 
Alkalma volt közelről megismerkedni a feketék-
nek sötét babonáktól átszőtt, tudat lan lelkivilá-
gával és primit ív eszközeivel. H a megjelent 
szolgáival a fehérember nem j á r t a négertanyá-
kon, páni félelmet keltett közöttük puszta meg-
jelenésével s csak nagy biztatásokkal lehetett 
rémületüket lefegyverezni és közelebb invitálni 
őket. Azóta nem is telt el olyan nagy idő, de 
a kul túra mérföldes lépésekkel haladt előre a 
sötét világrészben s ma már legfeljebb ős-
lakóik jellegzetes színe fekete, de környezetük 
megváltozott. A keskeny gyalogutak sok eset-
ben autóivttá szélesedtek és az egykori bunga-
lowok helyén modern városok terülnek el. 
A legjobb esetben vadbőrrel ékeskedő néger i f jú 
ma már trench-coatban, autószemüveggel feszít. 
A fekete szépségek pedig megsértődnek, ha enge-
dély nélkül fényképezik le őket s az engesztelé-
sül felajánlott autózást ajkbiggyesztve utasít ják 
vissza, azzal a csípős megjegyzéssel, hogy ők 
nem ülnek fel teherautóra, mert „az olyan" — 
ráz! & — last, not least — a fekete betörő pri-
mitív eszközei helyett ma már gumikesztyűvel 
dolgozik. 

Második művében ezt a megváltozott Afrikát 
í r ja le a szerző, bejárva Ugandát és a Kongó vi-
dékeit, rendkívül érdekes vadászkalandok között. 
Ezek a vadászkalandok oly érdékfeszítő stílus-
ban íródtak, hogy az olvasó átéli a vadá-
szat minden izgalmát s átérzi diadalát is egy-
egy hatalmas állat Merítésekor. Rendkívül ro-
konszenves az író szerény 'hangja, mely a 
veszélyes, sőt sokszor életveszélyes vadásza-
tok kockázatát inkább tompítani akarja, mint 
kiemelni. A zsákmány érdekesebbnél érdeke-
sebb állatfajok színes változata. Közötte van 
a Nemzeti Múzeum számára elejtett óriási 
elefántbika, kongói feketearcú csimpánz, kon-
gói bozóti antilopbak, agyarak, bivalybika-
szarvak, melyek a Múzeum gyűjteményét gazda-
gítják. A roppant magas elefántfűvel benőtt 
utakon csak nehézségek árán lehet előre jutni. 
Ezeket az utakat élvezetessé teszi Kittenberger 
zoológiai tudása. A legkisebb, útba vetődő bo-

gárról is megadja a precíz felvilágosítást. így 
állandó érdeklődés közben megismerkedünk Af-
rika gazdag állatvilágával és növényeinek exo-
tikumával. Az expedíció másik két érdemes 
tagja Horthy Jenő és Horthy István. A könyv-
nek hat fejezetében Horthy Jenő személyében 
olyan író szólal meg, akit rendkívül tömör, él-
vezetes stílusa, mesteri humora felejthetetlenné 
tesznek. Horthy István értékes, szép mozgófény-
kép-felvételei, melyeket az út alatt készített, gaz-
dagítják a könyv változatos és néprajzilag is 
igen érdekes anyagát. A könyv kiállítása a régi 
békeidőkre emlékeztet, finom papíroson, jól ol-
vasható nagy betűkkel készült. 

Gy. Czikle Valéria: Három világ. Megjelent a 
Gárdonyi-Társaság kiadásában. Ára: 5 P. 

A három részben írt mű a közelmúlt magyar 
élet sorsdöntő, t ragikus jeleneteit választja 
hátteréül a világháború első vészkiáltásának 
elhangzásától az őszirózsás forradalom s a 
kommün ámító világán át a győzedelmes ellen-
forradalomig s a Fehér Gárda diadalmas be-
vonulásáig. Míg a történeti értékű hátteret az 
átélés lázával, a lelkesülés lírai lobogásával, 
impresszionista igazsággal á l l í t ja elénk az író. 
az előtérben a magyar társadalom erkölcsi 
megtisztulásának folyamatát festi a világkava-
rodás, világégés közben. A vidéki, mulatozó, 
birtokai .jövedelméből élő magyar társadalom 
s a pesti tájékozatlan polgár felébrednek az 
események hatása alatt a munka megbecsülé-
sének s a kötelességek teljesítésének gondola-
tára. Közben az írónő is kifejezi hitvallását, 
bizalmát a magyar f a j és gondolat győzelmé-
ben, melyet nem a régi meghaladott állás-
pontú, hanem az új , küzdelmekben felnőtt s 
küzdelmekre nevelt nemzedék képvisel. Bámu-
latos, nőnél r i tkán tapasztalható intelligenciá-
val lát be a politikai és társadalmi élet bonyo-
lult problémáiba, nagy erőteljességgel ál l í t ja 
elénk ez eszmék küzdelmét s oldja meg azokat. 
De a felvetett és megoldott nagy kérdések 
hatalmas fa jsú lya mégsem teszi nehézkessé a 
munkát, sem politikai, sem történetfilozófiai 
regényt nem érzünk ki a műből. Czikle Valé-
riát megóvja a szárazságtól impresszionizmu-
sának frissen csörgedező ereje. Színdús, üde, 
változatosan tarka képek sorozatában jelenik 
meg előttünk a magyar gentry-társadalom 
rokonszenves, szeretetreméltó élete, a magyar 
kúriák belsőséges, meleg lelkivilága és külső-
leges úri elegáns szórakozásai, vagy a pesti 
utcák képe az őszirózsás forradalom lázában, 
vagy a kommün izzó viharának tombolásában. 
Éppígy, a valóság adatainak impresszionista 
átéreztetéséből alakulnak ki előttünk a szereplő 
személyek jellemei. Gy. Czikle Valéria művé-
nek egyik főértéke a jellemzésben van. Nemcsak 
szavaikkal, cselekedeteikkel, de lelki életük fel-
tárásával is jellemzi szereplőit; a pszichológiai 
elemzés fontos szerepet játszik művében. Kitű-
nően festi az eseményeknek a szereplő szemé-
lyekre való hatását , a tömegindulatok lobogá-
sát, s így önkéntelen művészettel a tömeg-
pszichét is f e l t á r j a előttünk. Alakjai t az élet-
ből veszi, mindegyikük más és más, változato-
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sak és különállók, s erényeik és bűneik olya-
nok. mint a való élet embereié. Alakjaiban 
lelki átalakulásokat fest; így ju t el pl. érzéki 
szenvedélyeinek élő egyik főhősnője önmaga 
megvetésén át az öngyilkosság' pusztulásába s 
így vezeti nemes gondolkozású másik főhősnő-
jét viszonzatlan, boldogtalan szerelnie a munka 
tiszta védőbástyájába. De hány kitűnően meg-
rajzolt alak mozog regényének sakktábláján: 
az öregedő szerelmes főispán, a mindenki 
gúny ja céltáblájául szolgáló, ingyenélő báró, a 
tehetetlen politizáló lelkiatya, a délceg udvarló 
katonatiszt, a nemes munkájú és bensőséges 
lelki életű orvos, mind a vidéki életnek egy-egy 
remekbe szabott a lakja, s pompásan egészítik 
ki a vidéki élet galér iá já t a fővárosi élet há-
ború és forradalmak termelte kitűnő ós gyá-
szos figurái: a szerelmeket hajhászó, előkelő 
önkéntes ápolónők csoportja, s a forradalom 
tudományos alapú lelkesültjei, a minden zava-
rosban halászó kalandor lengyel gróf, s a szov-
jet fizetett bérence; mennyi alak, mennyi élet, 
mennyi szín. s mind arra szolgál, hogy csele-
kedeteik, szavaik belevilágítsanak a kort ve-
zető eszméknek kavargó kohójába. 

Természeti képeiben friss, üde impresszioniz-
mus van. Az író e téren is kitűnő megfigyelő-
nek s az előállításban színes, eleven festőnek 
mutatkozik. Szimpátikus természetérzése a táj-
festést a bekövetkező események előkészítésére 
használja fel felhangoló, stílusos keretül. E 
ponton is megjelenik Czikle Valéria költőiségé-
nek művészi megnyilatkozása. 

Stílusa kitűnően a hangulatokhoz simuló, 
világos, egyszerű és költői. Általában rövid 
mondatai talán Gárdonyi tanítványának mu-
ta t j ák (a rövid mondatnak van a legnagyobb 
kifejező ereje) s kitűnően éreztetik a szenve-
délyek heves lüktetését, lázát. 

Egészben véve Gy. Czikle Valéria munkája 
az ú jabb magyar irodalom értékesebb termékei 
között foglal helyet. Gondolkodó fej munkája, 
de kinek gondolatait az átérzés ereje i rányí t ja . 
Vauvenargues szavai jutnak eszünkbe: „Nagy 
gondolatok a szívből fakadnak" — amit ez al-
kalommal így formulázhatunk: Igazán értékes, 
költői alkotásokat az átélés érzékeltetése, vagyis 
a szív szava diktál. 

Az én szülőföldem. Dezső Lipót kir. tanfel-
ügyelő könyve. 

Kiilső köntösében ízléses, tar ta lmában peda-
gógiai és irodalmi szempontból értékes könyv-
vel gyarapította Dezső Lipót pedagógiai irodal-
munkat. Habár könyvét a szerző a vasmegyei 
iskolák tanulóinak szánta, örömmel és haszon-
nal olvasgathatja ezt az ország bármely részé-
ben gyermek és felnőtt egyaránt. A vionzó, ked-
ves irodalmi alkotás és a több, mint 200 művé-
szies kép gondoskodik arról, hogy aki ezt a 
könyvet olvassa, az Vas vármegyét ne csak 
megismerje, hanem meg is szeresse. 

Két szentgotthárdi gyermek, Balogh Pis ta és 
Varga Misi, kirándulásairól és utazásairól van 
szó ebben a könyvben. Velük utazik s utazás 
közben velük érez, velük gondolkozik az olvasó 
is. A szerző finom módszeres érzékére vall, 

hogy előbb a gyermekek lakóhelyét, Szent-
gotthárdot, kirándulások keretében ismerteti 
meg az olvasóval. Ennek a községnek neveze-
tességeihez rándulnak előbb ki az iskolásgyer-
mekek, miközben kísérő tanítójuk irányítása 
mellett mindent megnéznek. Majd utazással a 
vármegyét barangolják be. 

Első állomásuk a szentgotthárdi cisztercita-
rend temploma és kolostora. Miközben a gyer-
mekek a kolostor folyosóin és termein végig-
sétálnak, a tanító- az aj tók és bútorok művészi 
fa ragványai ra i rányí t ja figyelmüket. I t t a ta-
nító csak ennyit mond: — „Nem minden aszta-
los tudna ma ilyent csinálni. Pedig ezeket a 
remek bútorokat és aj tókat nem is asztalosok, 
hanem szerzetesek csinálták réges-régen." És ez 
megindításnak, gondolatébresztésnek itt elég. 
A többit a gyermek képzeletére bízza. Majd 
az a képzelet elhelyezi a „réges-régen"-t az idő 
távlatában s odavarázsolja a fúró-faragó szer-
zeteseket, miközben ébredezik, fejlődik a gyer-
mek történelmi, művészi és esztétikai érzelme. 
S mindez erősödni, mélyülni fog a további 
szemlélődés s az ezekhez kapcsolódó történelmi 
vonatkozású beszélgetések közben is. Akkor, mi-
kor a tanító a képek nézegetésével kapcsolat-
ban elmondja, bogy az egyik a kolostor alapí-
tóját, I I I . Bélát, a másik meg a szentgotthárdi 
csatát ábrázolja. Ez már a gyermekek lelkében 
további érdeklődést kelt. Meg is kérik jelen-
levő hitoktatójukat, hogy mondja el nekik a 
kolostor történetét. A hitoktató elbeszélése viszi, 
röpíti a múltba a gyermekek gondolatát. Köz-
ben megtudják, miként keletkezett az ő közsé-
gük ott, a cisztercita kolostor körül. 

Azután a község más nevezetességeit nézege-
tik meg- a gyermekek, miközben a taní tó gon-
dolatokat, érzelmeket ébresztget lelkükben. Olya-
nokat, melyek a szemléltetett hellyel éppen kap-
csolatban vannak. Az ilyen kirándulások és 
ezek keretében történő beszélgetések közben 
lassan megismerik s egyben meg is szeretik a 
gyermekek szülőföldjüket. 

Balogh Pistát és Va rga Misit azután; tovább 
utaztatja a szerző Vas vármegyében. Bejár ják an-
nak minden zegét-zugát, miközben Vas vármegye 
földjét, természeti szépségeit, történelmét, népét, 
annak gazdálkodását, foglakozását, életét, gondol-
kozását ismerik meg. Nem tantárgyak szerint 
elkülönítve, hanem mindent a maga helyén, 
együttesem, enciklopédikusán. Ügy, amint az a 
valóságban együtt van. Tehát magát az életét 
a maga valóságában, az értelmi, érzelmi és 
akarat i vonatkozásokkal együttesen. És ebben 
van a könyvnek egyik nagy pedagógiai értéke. 

Olvasgatás közbeni nem is kell a gyermeknek 
képzeletét nagyon megerőltetnie, mert ott vannak 
a művészies s nagy pedagógiai érzékkel össze-
válogatott képek. Ezek nézegetésében éppen 
úgy elmerülhet a gyermek, mintha magát a 
valóságot nézegetné. Csatangolhat a képzelete 
friss, üde tájakon, omladozó várromokon, tör-
ténelmi emlékeken, természeti szépségeken kas-
télyokban, parkokban, gyárakban, gyönyörköd-
het a munkában, alkotásokban s elmerülhet a 
nyüzsgő-mozgó élet szemléletében. 

Az a tanító, aki ezt a könyvet olvasgatja, a 
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gyönyörködés mellett sok-sok értékes gondola-
tot talál benne a III . osztály beszéd- és értelem-
gyakorlati anyagának feldolgozásához. S annak 
az iskolának, mely e könyvet megszerzi, képes-
lapgyüjteménye több mint 200 művészi képpel 
fog gyarapodni. (A könyv ára 2 P 50 fill. Meg-
rendelhető a szerzőnél, Szombathelyen.) D. Gy. 

A Magyar Asszony. 
Megkapó, művészien szép ú j borítékban, meg-

nagyobbodott alakban köszönt be a 11 éves 
A Magyar Asszony első száma az ú j esztendő-
ben a magyar asszonyokhoz. tJj lendülettel, új 
erővel bontja szárnyát az ú j évtized küszöbén, 
beteljesülését hozza azoknak a várakozásoknak, 
annak a fejlődésnek, melyet a magyar asszo-
nyok tízéves munkája, komoly összefogása mél-
tán föltételezett, 

Tormay Cécile újévi meséje ny i t j a meg A Ma-
gyar Asszony ú j évtizedének kapuját , Ravasz 
László, Raffay Sándor küldik üzeneteiket s nem 
hiányoznak az ú j év kezdetén Prohászka Otto-
kár örökszép gondolatai. E számban búcsúzik 
Berta Ilona főszerkesztő és Grynaeus Ida fele-
lős szerkesztő olvasótáboruktól s mondja el be-
köszöntőjét Ambrózy Migazzi Lajosné grófné, 
az ú j felelős szerkesztő és kiadó. Beszámol e lap 
a MANSz magas vendége, nagybányai vitéz 
Horthy Miklósné kormányzóné vára t lan láto-
gatásáról. Ybl Ervin értékes cikkét közli a cso-
dás szépségű szegedi fogadalmi templom-térről, 
Szabó Mária novelláját, Majtényi György ver-
seit hozza. Az erdélyi, felvidéki, külföldi hírek 
a magyarság szenvedéseire fordí t ják a tekinte-
tet és a magyarság külföldi sikereiről számol-
nak be. — A központi hírek, az asszonyok ós 
leányok munkájának hatalmas rovata, a MANSz 
vándorkiállításáról s a tömérdek háziipari ki-
állításról szóló hír a magyar asszonyok nagy-
jelentőségű társadalmi, szociális és gazdasági 
munkájá t ismerteti. Újdonság a kérdés és fele-
letek rovata, melyet Szabó Mária nyit meg, 
hol a mai asszonyproblémák kérdései nyernek 
megoldást, az ismert, mélyen gondolkodó és 
érző írónő tollából. Új gondolat, hogy a MANSz 
vezető asszonyai szakácskönyvük legjobb re-
ceptjeit bocsátják rendelkezésre A Magyar Asz-
szony konyharovata számára. Ugyancsak új-
donság az érdekes keresztrejtvény közlése, mely-
nek kapcsán a megfejtők juta lmat is kaphat-
nak. 

A Magyar Asszony kapható minden vasúti 
elárusító bódéban és minden, jobb könyvkeres-
kedésben. Egyes szám ára 50 fillér, előfizetési 
ára félévre 2 pengő. Mutatványszámot díjmen-
tesen küld - a szerkesztőség, VII, Rózsa-utca 23. 

Cholnoky Jenő: Afrika. A Magyar Földrajzi 
Társaság könyvtárának sorozatában, két kötet-
ben kiadta a Lampel R. könyvkiadó vállalat. 

Első kötetben a szerző tudományos egyszerű-
séggel ismerteti az óvilági kontinenst és a kö-
rülötte fekvő szigetek földrajzi helyzetét, geoló-
giai alakulását, földrajzi felfedezések és isme-
retek okozati összefüggését. 

Afrika, az óvilág déli kontinense, Európával 

ós Ázsiával szerkezetileg összefügg s így a há-
lom kontinens elválasztása csupán konvencio-
nális. Európát a Gibraltár-szorosnál és Szicíliá-
nál közelíti meg. Ázsiától a Szuez-csatorna, a 
Vörös-tenger és a Bab-el-Mandeb-szoros vá-
lasztja el. Bár Afr ika északi része a művelődés 
szülőhelye, mert Kr. e. 3000 évvel már hatal-
mas állani alakult a Nílus völgyében, mégis 
belsejének teljes megismerése a XX. sz.-ban 
sem ért véget. A rossz partfejlődés következté-
ben Afrika pa r t j a i megközelítlietetlenek. Az ó-
és középkori felfedezők a Szaharán át nem pró-
bálkozhattak előre törni a kontinens belsejébe, 
mert a s ivatag hermetikusan zárja el az északi 
és déli részeket egymástól. Később, az izlám 
terjedésével, az északi partok felől az u t a t el-
zárták és a kutatás lehetőségét megakadályoz-
ták. Portugálok felfedezésével kezdődik Af r ika 
igazi megismerése. Vasco de Gama portugál 
tengernagy hajózta körül Afr ikát , anélkül, 
hogy a szárazföld belsejét érintette volna. — 
A partok megközelítése a nyugat i oldalon a. 
„kalémák", szél nélkül gördülő hullámok kö-
vetkeztében nagy akadály" volt. Mindenütt tor-
zások és lagúnák, mangrove-erdők nyúlnak el 
a partok előtt s nem látni egyetlen kiemelkedő 
pontot sem, amely szerint a hajó tájékozódni 
tudna. A keleti partokon korallium-képződmé-
nyek miatt nincsen mangrove-erdőség, de a 
kcrallium-zátonyok akadályozzák a hajózást. 
A sötét földrész kutatása csak a XIX. sz.-ban 
indult meg. Angol, német és francia misszioná-
riusok és expedíciók keresték fel a belső része-
ket. A nagyszámú kutató sorában említést ér-
demel: a német Barth és Schweinfurth, to-
vábbá az angol Livingstone ós Stanley. Közü-
lünk Magyar László, gr. Teleki Sámuel és Tor-
day Emil végeztek érdemes kutatásokat Afr i -
kában. Afr ika vízszintes tagozottsága egyszerű. 
Félszigetei közül a Szomáli-, a Barka- és Tu-
nisz-félsziget érdemel említést. Csekély víz-
szintes tagozottság'ának az oka táblás szerke-
zete. Szigetekben elég szegény. Ezeknek leg-
többje vulkánikus eredetű. Hasonlóan egyszerű 
a függőleges tagozottsága. Lánchegységei É-on 
a fiatalkorú Atlasz és D-en az idős fokföldi he-
gyek. Területe óriási tábla, ami egy ÉNy-i ala-
csonyabb és egy DK-i magasabb részre külö-
nül. Régi kristályos kőzetekből álló magvára 
helyenként üledékes kőzetek telepedtek. Déli 
fele a karbonidőszak óta szárazföld. Északi ré-
szét a kréta- és harmadkor tengereinek lerakó-
dása borítja. Felszínének kialakításában nagy 
szerep jutott a vulkamizmusnak, amely magas 
hegyekkel (Kénia, Kilimandzsáró stb.) ós láva-
takarókkal tette változatossá, továbbá a vető-
désnek, amely mély árkokat hozott létre. — 
Afrika földünk legmelegebb kontinense. Csapa-
dékeloszlásában megkülönböztethetők az egyen-
lítő vidéke mindennapos esőkkel, tőle É-ra és 
D-re az esőzés a Nap zenitállásával függ össze 
s itt az év folyamán egy száraz és egy nedves 
évszak váltakozik, ez a vidék fokozatosan át-
megy a kevés csapadékú félsivatagi és sivatagi 
övbe, amit É-on a Földközi-tenger mellékén és 
Dél-Afrikában a téli esőjű szubtrópusi öv vált 
föl. — A csapadékeloszlásnak megfelelően ala-
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kult rendkívül különös és változatos növény-
világa. Az 1000 mm-nél nagyobb csapadékú he-
lyekre jellemző az élősködőkkel megrakott és 
liánokkal átszőtt b u j a őserdő. É-i és D-i irány-
ban átmegy a nagyterjedelmű, embermagas-
ságú füvei és r i tka facsoportokkal borított 
szavannákba. A datolyapálmás oázisokkal tar-
kított sivatagok felé a füves és bozótos pusz-
ták alkotják az. átmenetet. — Állatvilága É-on 
még déleurópai jellegű. A szavannákon nö-
vényevők és ragadozók. (Antilop, zsiráf, gazella, 
elefánt, bivaly, orrszarvú, víziló, oroszlán, pár-
duc stb.) Az ízeltlábúak között sok a gazdasá-
gilag kártékony termesz, csecselégy, sáska és 
moszkitó. — Afr ika népei a következőleg cso-
portosíthatók: Hamiták a kontinens É-i és K-i 
felén. A legnagyobb területen négerek laknak. 
É-on szudáni, D-en a bantu négerek. Számos 
törzsre különülnek. A bantu négerek nyelve 
egységesebb, val lásukra nézve túlnyomóan po-
gányok. Foglalkozásuk szerint nyugaton, föld-
mívelőkre, keleten állattenyésztőkre oszlanak. 
A gonosz, rosszindulatú, 130—135 cm magas 
törpenépek a Kongó-medence lakói, elszórva 
élnek a bantu négerek között, kik vademberek-
nek tekintik őket és félnek tőlük, mint a vad-
állatoktól. Ezek az ókori geográfusok pigmeu-
sai. Dél-Afrikát a busmanok és hottentották 
lakják. Madagaszkár lakói a maláj iak közé tar-
tozó hóvák. A bevándoroltak ázsiaiak és euró-
paiak. 

Afrika általános áttekintése után a szerző a 
nagyobb természetes vidékeket ismerteti: mint 
az Atlasz vidékét, tőle délre Földünk legna-
gyobb sivatagát, a Szaharát, A sivatagban 
uralkodó hihetetlen nagy napi hőmérsékleti in-
gadozások, valamint a szél eróziója következté-
ben pusztulnak a hegyek és az ókori népek ha-
talmas alkotása, a Fáraók egykori büszkesége, 
a piramisok, szfinxek, Memnon-szobrok és gú-
lák. — A második kötetben Szudán és Észak-
Guinea, Közép- és Kelet-Afrika, Dél-Afrika és 
Af r ika szigeteinek földrajzi képét és népét is-
merteti a szerző. A földrajzi ismertetéseken 
kívül helyrajzi és néprajzi ismertetések teszik 
a könyvet még értékesebbé. A szerző megis-
merteti velünk, liogy miként alakul át a ter-
mészetes t á j ku l túr tá j já és az emberevő, mű-
veletlen nép kul túméppé. Bizonytalan ha tá rú 
államalakulások, melyeknek léte a fejedelem 
tehetségétől függött , legjobb példa arra, hogy 
tartós államalakulások jó határok nélkül nem 
keletkezhetnek. Az európaiak, leküzdve az ég-
haj la t i akadályokat, gyarmatosí tásra töreksze-
nek és az értékes területeket megszerezve, igye-
keznek azokat lakhatóvá tenni ás a maguk elő-
nyeire berendezni. Fényképfelvételek városok-
ról, tájakról, népekről szemléltetik a belső éle-
tet, néprajzilag érdekes kuriózumokkal ismer-
tetnek meg, a tájékozódás megkönnyítésére 
szerkesztett térképek pedig Af r ika teljes átte-
kintésével kitűnő szolgálatot tesznek. 

Nevelő játékok. Dr . Decroly és Monchamp nyo-
mán noimális kisdedek és értelmi fejlődésük-
ben korlátolt iskolásgyermekek részére kiadta 
és magyarázó jegyzetekkel kísérte Descoeudres 

Alice, a genfi Bousseau-intézet tanára . Fordí-
totta Éltes Mátyás állami kisegítőiskolai igaz-
gató. 

A gondolkodó pedagógusok napjainkban az 
egész világon arra törekszenek, hogy a tanítást, 
az egész iskolai munkát érdekessé, kedvessé 
tegyék a gyermekek számára. Nagy elmék, 
egyetemi tanárok, híres pedag'ógusok foglalkoz-
nak ezzel a kérdéssel, mégis talán a legtöbbet 
dolgozott ezen a téren dr. Decroly Ovidius 
egyetemi tanár, aki elemi iskolát, gyengeelmé-
jűek iskoláját, siketnémaiskolát alapított és 
vezet abból a célból, hogy így a legjobb módsze-
reknek megtalálja a ny i t já t , Dr. Decroly mun-
kálkodásáról és eljárásáról a Néptanítók Larpja 
is többször közölt már ismertetéseket. Dr. Dec-
roly játékos, szemléltető eszközeinek legki-
válóbb gyűjteményét egyik taní tványa, Des-
coeudres Alice, a genfi Bousseau-intézet tanára 
állította össze a professzor megbízásából. A já-
tékokat magyarázó füzetében 30 játékot ír le a 
szerző, amelyeket megrendelni is lehet, de ame-
lyeket a tanító kis tanulmányozás u tán s egy-
két ügyesebb gyermek közbejöttével maga is 
elkészíthet, miáltal az iskolai munkát , különö-
sen a kisebb gyermekek számára, érdekessé, 
játékossá és élvezetessé teheti. Vannak a játé-
kok között olyanok, amelyek az érzékszervek, 
elsősorban pedig a, látás, a hallás és a tapintás 
gyakorlására valók, ezek egyúttal a figyelem 
fokozását is szolgálják. Vannak az olvasás és 
a számolás megkönnyítésére való, igen zseniális 
elgondolású játékok. De vannak az írás meg-
tanulását elősegítő és a fogalmazást megköny-
nyítő játékok is. Ezt a füzetet most Éltes Má-
tyás igazgató lefordította magyar nyelvre és 
hozzáférhetővé tette a magyar tanítóknak és 
nevelőknek is a játékok alkalmazását. A füzet 
kapható Éltes Mátyás igazgatónál (Budapest, 
VIII , Mosonyi-u. 6). Ára 2 pengő. 

Dr. Ervin Wexberg: Az ideges gyermek. Az 
idegesség- megelőzésének és gyógyításának ve-
zérfonala szülők és nevelők részére. Fordította: 
Takács Mária. Ezt a 80 oldalas könyvet orvos 
írta, gyermek- és idegorvos, aki amellett alapo-
san ért a nevelés kérdéseihez is. A könyv há-
rom fejezetre oszlik: az első a gyermek ideges-
ségének tüneteiről, a második okairól s a har-
madik meggyőződéséről és gyógyításáról szól. 
A tar ta lom kiemelkedőbb részei: A félénk s a 
hazudozó gyermek, a dadogás, arcfintorítás, 
dac, jellem és vérmérséklet, a kisebbértékűség 
érzete, az egyetlen gyermek, a nevelés, a nevelő 
jelleme, önállóság, munkakedv, a gyermek hely-
zetének megértése, a kezelés. A szerző Adler 
Alfréd bécsi idegorvosnak, az ú. n. individuál-
pszichológia megalkotójának módszerét alkal-
mazza. A fordítás mintaszerű. A mostani zak-
latott, válságos időkben minden szülőnek, neve-
lőnek számolnia kell a gyermek veleszületett 
vagy szerzett idegességével s ezen az alapon a 
könyvecskét nemcsupán átolvasásra, de állandó 
használatra, útmutatóul a jánl juk. 

A gyermek gondozásának és világfclfogásának 
fejlődése. J. Piaget vizsgálata. í r t a : dr. Kenye-
res Elemér egyetemi m. tanár. A szerző ebben 
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a könyvben tömören és világosan foglal ja 
össze s egészíti ki a maga vizsgálatainak ered-
ményével J . Piagetnek, a genfi Rousseau-inté-
zet és a neucháteli egyetem tudós tanárának 
négykötetes munkájában lefektetett gondolato-
kat és muta t ja be a gyermek gondolkozásának 
és világfelfogásának fejlődését vizsgáló módo-
kat. Igen érdekes és értékes g-ondolatokat és 

Henger sorozat ok. 

(Montessori: 
Módszerem kézikönyvéből.) 

vizsgálati módszereket találnak e könyvben 
mindazok, akik a pedagógia elméletében magu-
kat tovább akar ják képezni. (A könyv megren-
delhető a Kisdednevelés szerkesztőségében, 
Budapest VII, Szegényház-tér 7. Ára : 3-50 
pengő. 

Ifjúsági színművek. í r t a : Kozáry György plé-
bános. 

Mind a kettő irredenta vonatkozású dráma. 
Az egyiknek a címe Renegát, a másiké Magyar 
a szívem. Serdültebb i f j aknak igen alkalmas 
színdarabok. Telve nemes gondolatokkal és ér-
zésekkel. A legegyszerűbb viszonyok között is 
előadhatók. Áruk darabonkint 1 P 60 fill. Elő-
adási jog megszerezhető öt példány vásárlásá-
val. (Megrendelhető Kozáry György plébános-
nál, Miozsgó.) 

A természetrajz, gazdaságtan, háztartástan és 
egészségtan tanítása. (A népiskolai módszertani 
közlemények X. füzete.) I r t a : Barcsai Károly, 
áll. tanítónőképzőintézeti tanár . 

A 24 oldalas füzet tar ta lma teljesen az 1925-
ben kiadott népiskolai tanterv szelleméhez si-
múl. Benne a szerző nagy pedagógiai hozzá-
értéssel foglalkozik a fenti tantárgyak tanítá-
sának céljával, anyagának kiválasztásával és 
feldolgozásának módjával. Fejtegetései minde-
nütt világosak, tiszták s az olvasó elé mindig 
a lényeget tá r ják . Ennek a füzetnek is, mint 
az előzőknek, nagy előnye, hogy a szerző nem 
merül el túlzottan az elméletben. Ebből éppen 
csak annyit ad, amennyi a gyakorlat tudatosí-
tásához, könnyed keresztülviteléhez kívánatos. 
Jó útmutatója, irányítója lehet ez a füzet min-
den tanítónak. Kívánatos volna, hogy a benne 
foglalt gondolatok a pedagógiai szemináriu-
mok révén is minél szélesebb körben propagál-
tassanak. (Kapható a szerzőnél, Győr.) 

Cserné Zucsek Gizella: Zsuzsika megérkezik. 
Dunántúl nyomda r.-t., Pécsett. 

Nemeslelkű tanító írásai, aki tanítványait 
nemcsak az iskolában figyeli, hanem szerető 
gondoskodásával otthonukba is elkíséri őket. 
Érző szívét meghat ja a gyermekek szenvedése 
s boldog-, ha szerencsésebb körülmények közt 

élő tanítványai szűkölködő társaiknak segítsé-
gére sietnek. A nemeshangú elbeszéléseknek 
jórésze oly egyszerű természetességgel van meg-
írva, hogy minden változtatás nélkül i f júsági 
olvasmányul is alkalmas. Általában az író az 
élet egyszerű eseményeiben meglá t ja a szépet, 
a közlésre méltót s eleven előadókészségével úgy 
t á r j a elénk megfigyeléseit, hogy szavait egyre 
fokozódó érdeklődéssel hallgatjuk. 

Böszörményi Jenő: Magyar ég alatt. Elbeszélé-
sek. A szerző kiadása. Szentes, 1929. 

Kedves tárgyú, nagyobbára derült hangú no-
vellák gyűjteménye. Egyensúlyozott lelkű, bé-
kés hangulatit író beszéli el részint saját élet-
tapasztalatait , részint pedig ismerősei élete-fo-
lyásának egy-egy nyugodt, vagy olykor meg-
rázó eseményét. A t á rgy azonbani akár derűs, 
akár szívünkbe markoló, az elbeszélő egykópen 
nyugodt mesemondó hangon szól olvasóihoz. — 
Meséje könnyedén! halad; s amint a folyó az 
ú t ja elé tornyosuló akadályt megkerüli, írónk 
is rendszerint olykép cselekszik. Áz élet nehéz-
ségeit nem festi körülményesen, hamarosan 
másfelé i rányí t ja tekintetünket. Bá r itt is meg-
talál ja a reményt keltő, vigasztaló mozzanatot. 
A sötét kép éppen csak elsuhan lelki szemünk 
előtt, hogy a napsütésben, a ragyogó fényben, 
az emberszeretet melegében annál tovább süt-
kérezhessünk. Az író tősgyökeres, szép magyar-
sággal í r ta meg elbeszéléseit. Legfőbb írói tu-
lajdonsága a természetesség. Amint tá rgya sem 
keresett, akkép elbeszélésmódja is könnyedén 
folyó, közvetlen. Az olvasó egyre erősödő ro-
konszenvvel halad végig a kis kötet lapjain. 

Az i t t felsorolt és bá rho l megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbol t jában 

Budapest iV. Kossuth Lajos-utca 18. 
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KÜLFÖLDI IRODALOM 

Viktor Pöschl: Verkauísschule und Verkaufs-
lehrer (Az árusítás iskolája és tanára) . Berlin, 
1929. 72 1. 

Ez a könyv minden ízében gyakorlati irányú, 
a mai élet égető szükségleteiből nőtt ki, ezeket 
igyekszik kielégíteni. Bármennyire nem-peda-
gógiai ízűnek látszik is első tekintetre, köz-
gazdasági jelentőségét nem leliet lekiesinylení, 
ennek a tényezőnek, mint feltételnek, szerves 
kapcsolatát a közművelődéssel pedig ma már 
senki sem vonja kétségbe. 

Szerzőnk abból indul ki, hogy a tapasztalat 
és a nyomában támadt panaszok azt mutatják, 
hogy a kereskedelmi iskolát végzett hallgatók 
bizonyos általános műveltséggel és kereske-
delmi szakismeretekkel rendelkeznek ugyan, rle 
az áruismeret és eladási készség (Verkaufs-
kunde) dolgában csaknem teljesen tájékozatla-
nok. E hiányon, szerinte, csakis külön erre a 
célra rendelt iskolák (Verkaufsschulen) felállí-
tásával lehetne lendíteni, amelyeket a mái-
fennálló kereskedelmi iskolák mellé kellene 
szervezni. Ehhez azonban elsősorban alkalmas 
tanerők kellenének, akiket a kereskedelmi fő-
iskolákon képeznének ki és képesítenének. (De 
hát ezeket ki képezné ki?) Ebbeli reformter-
veit a szerző könyvének két részében behatóan 
fejtegeti és okolja meg, befejezésül pedig ki-
merítő irodalmi útbaigazítással szolgál mind 
a tanuló, mind a t a n á r számára (64—72. 1.). Ez 
a bibliográfia tanulságosan szemlélteti azok-
nak a gyakorlati törekvéseknek rohamos fel-
lendülését. amelyek a vásárlás, illetőleg eladás 
fokozására irányulnak. Egyébiránt ilyen ma-
gyar szakmunkával is rendelkezünk. Orel Géza 
igazgató már egy 1926-ban megjelent tanulmá-
nyában (A felső kereskedelmi iskolák reform-
jához, 19 1.) foglalkozott a reklámtan, az áru-
ismeret és vegytan intenzívebb tanításával, 
1929-ben megjelent „Az árusítás technikája és 
lélektana" című derék munkájában (144 1. és 
14 t.) pedig alapvetően tárgyalja a szóbanforgó 
kérdést. Jef. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Kaland és ifjúság. 

Severin Rüttgers düsszeldorfi pedagógus ér-
dekes tanulmányt í r t a merész tetteknek és 
kalandoknak az i f j ú s á g életében és az if júsági 
irodalomban való szerepéről. 

H a az ember örökké gyermek és a nép 
örökké fiatal marad t volna, az összes korok 
által bálványozott kalandorok, mint ember-
fölötti emberek, nem arattak volna — egyéb-
ként kétes — dicsőségeket és nem ragadták 
vclna csodálatra az embereket. Minden élet 

kalandosnak tűnt volna föl. Annyi bizonyos 
azonban, hogy kalandorok nélkül az emberiség 
sohasem ébredt volna föl az ősidők meseszerű 
álmából és tapasztalatlanul állott volna szem-
ben a föld és a világ változásaival. 

A mai kor a kalandort — helyesebben kalan-
dozót — könnyűvérű, talán elveszett embernek 
is tar t ja . A valóságban azonban — az emberi-
ség történetébe való alapos elmélyedéssel — a 
kalandorok sokszor a világ legkomolyabb és 
legszigorúbb életfelfogású emberei. 

H a a gyermekben nem élne a kaland szel-
leme, sohasem nőne ki gyermekcipőiből. A 
gyermek út ja egyik jelenségtől a másikig és 
a kaland útja a világtapasztalat és világélmény 
felé törekvő ugyanazon ösztönből ered. Ami-
kor a civilizált élet út jába áll a gyermeknek, 
meggátolja a vi lág felé való ösztönszerű törek-
vését, útjáról letéríti és a gyermek kénytelen 
élményeit a szabályos életen kívül keresni! Az 
anyák életében ekkor áll be az aggodalmak 
korszaka, az iskolai nevelésben pedig a küz-
delem a szórakozottság és a fiúi bárdolatlan-
ságok ellen. 

A férfias neveles terén szerzett tapasztalatok 
a nevelésnél való elnézés és lágyszívűség ellen 
szólnak és egy jelszóban foglalhatók össze: 
„A fiút merészségre kell nevelni!" Elég gyak-
ran megfigyelhető, hogy a íiúk — a nevelő 
„anyai" vigyázata dacára — milyen tökéletes 
gondtalansággal — ami nem jelenti a veszély 
félreismerését — ragadnak meg minden alkal-
mat a merész cselekedetekre. A vakmerőség és 
általában a mérés foka és szabadsága bizonyos 
természetes rangsort teremt a íiúk között és ez 
az első öntudatlan szelekció a későbbi vezér-
ségi kvalifikáció felé. 

Az iskolának ezzel számolnia kellene s akkor 
a becsvágyat sem kellene külön ápolnia, mert 
a fiúk tiszta és ár ta t lan mérése nélkül nincsen 
becsvágy. Ezzel szemben a felelősség kemény 
iskolája nemes felfogásra nevel az egyéni és 
társadalmi életben. A ,.lehet" megismeresét 
közvetlenül követi — a cselekedet legszélsőbb 
határának mértékével — a valódi önmegisme-
rés. Még az egyéni haj lam i rányát is így lehet 
megismerni és e felismerés a legbiztosabb vé-
delem az esetleg kicsirázó kisebbrendűségi ér-
zéssel szemben. A mérésből fogant küzdelmet 
követi a bátorság és józanság érzése és a jel-
lem férfias szilárdsága, mely a fájdalmat és a 
legyőzetést is csalódás nélkül tűri . Ez más ne-
velési úton el sem érhető. A nevelőnek min-
den oka meg volna arra, hogy a vakmerő gyer-
meket védelmébe fogadja és néha elnézze bár-
dolatlanságait. Sajnos, a szabályos otthoni és 
iskolai életnek kötelességszerű rendje és szigo-
rúsága a merészséget és féktelenséget minden-
kor megtorolni köteles és a felajzott erőnek 
meg kell hátrálnia. Az apa sokat megbccsát-
ha t és ezt meg- is teszi gyakran, amiért a hiva-
tásos nevelő a gyermeket felelősségre vonni 
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kénytelen. így a nevelési terület korlátozott 
volta a fiúi merészségre gátlóbban hat , mint a 
városi élet korlátai. Kénytelen-kelletlen bele 
kell illeszkednie a civilizált létezés kockázat-
néküli helyzetébe és gondtalanságába. A vad-
ságot házilag .megszelídítik", miközben elvész 
a fiúi karakter és vitalitás. 

Ne gondolják azonban, hogy teljesen el lehet 
nyomni a fiúknak lelkükben és szellemükben 
rejlő vakmerőségét. Az tovább él a tavaszi éb-
redés humuszában, mer t megteremti a maga 
életutait és életformáit. Csak valamilyen pót-
lékból táplálkozik és az élet mellékösvényein 
jelenik meg. 

Az i f jú ember merészségének mindig- van 
valami közössége a társadalom életével. Ke-
mény iskola kemény, tetterős embereket nevel. 
Ahol a mérésnek magával a hivatással volt 
kapcsolata, ott mind a mai napig erős, kemény 
nemzedék nevelődött. Olyan hivatások, ame-
lyek az i f j ú t hosszabb időre kiveszik az anyai 
szárnyak alól és őt a férfiúi közösség fegyelme 
alá vonják, olyan emberanyagot formálnak, 
mely önállóbban, dacosabban tud az élettel 
szembeszállani. Ácsok, halászok, tengerészek, 
ezek az önálló férfitípusok, akik nem jutnak 
könnyen abba a veszedelembe, hogy a tömeg-
gel ide-oda sodródjanak, az élet rendes rit-
musa szerint. 

Egyetlen nép sem viselhetné el sokáig, ha 
meggátotlnák jelleme és hajlamai kifejtésében, 
hogy azok szerint cselekedjék. Nyugodtan meg-
állapítható, hogy főleg az i f júság sínyli meg 
erősen, hogy meggátolják a merésben. 

Az iskola az értelmi erőknek a fejlődési kor-
ban való egyoldalú tréningjével ezt a folya-
matot nagy mértékben előmozdítja. 

A világháború kitöréséig a katonai szolgá-
lati idő, legalább a testileg egészséges fiatal-
ságnál, fizikailag és akarat i lag pótolta e neve-
lésbeli hiányosságot. A háború után fellendülő 
sport ezt a nevelést nem pótolja teljesen és na-
gyon sok fiatalember az élet alkalmazkodó 
szemlélőjévé válik és cselekedetek nélkül el-
vész a tömegben. Az élet veszélyei mindig ke-
vésbbé károsak, mint a köznapi élménytelen-
ség folytán való elernyedés. A szülőkkel vagy 
nevelőkkel való utazás a hegyekbe vagy a 
tengermellékre, nem fejleszti a tetterőt. 

A napnyugati országoknak és az xíj világnak 
i f júsági irodalma kalandos témáival természe-
tesen nem helyettesítheti a messzeség meg-
álmodott életének gyönyörűségeit. Nevelési 
szempontból bizonyos mértékben pótolja az el-
maradt funkciót, de nem is kell feltétlenül ki-
egyenlítőleg és támogatólag hatnia. Ahogyan 
országutakon vagy zsoldos sorban sokan elziil-
lenek, úgy némely i f j ú életre is rombolólag 
hat a kaland-irodalom. A valóban „cselekvő" 
i f jú t ez a veszély a legkevésbbé fenyegeti, mert 
annak éles valóság- és kritikai érzéke van, 
mely a lehetőségeket megmutat ja neki. 

Kalandor és hős nem ugyanazon típusok, de 

közel állanak egymáshoz. A fantáziával meg-
áldott, örökké kereső kalandor szükségből fa-
kadt. komoly élete termelte ki a hősöket. A 
„kalandor" régebbi fogalom, mint a „hős". 
A kalandor többé-kevésbbé mindig kincs- és 
szerencsekereső ember, még akkor is, ha sorsa 
szerencsésen alakul. Columbus és Pizarro. akik 
a homályból jutnak fel a szerencse küszöbéig, 
valódi hősei a kalandoroknak és lebecsülő vagy 
más kritikai értékelés nem érinti nagyságukat. 

Pedagógiai-irodalmi szempontból Rüttgers 
azt a megfigyelést tette, hogy a mai i f júság a 
kitalált elbeszélések tekintetében bizonyos 
szkepszist tanúsít és élesen meg tud j a külön-
böztetni, vájjon a „cselekmény" a történelmi 
és technikai lehetőségek határán belül mozog-e 
és általában vájjon nem nő-e ki a természetes 
lehetőségek kereteiből. Ilyen elbeszélések szer-
zői csak akkor hathatnak az i f jú ra , ha a tár-
gya t tudatosan és átlátszóan á t fonják a mese-
szerűség nimbuszával és ezt fölényes iróniával 
meg is értetik az i f j ú olvasóval. 

Rüttgers egyébként nem azt óhaj t ja , hogy 
a kalandos elbeszélések írói tá rgyukat a jelen-
korból merítsék, hanem a nevelőket szólítja 
föl, hogy ne gátolják meg az i f júságnak a ka-
landossal való találkozását és ismertessék meg 
velük annak természetét, mely nem más, mint 
a saját felelősségre való elhatározás és cselek-
vés, mely vállal minden következményt. Végső 
konklúziója az, hogy az i f júságnak merni kell 
és aki e mérésnek útjában áll, nem várha t ja 
az ifjútól, hogy igaz férfiúvá váljék. 

Tanítói fizetésrendezés Dániában. 
A dán képviselőház pénzügyi bizottsága egy. 

a tisztviselők fizetésrendezésére vonatkozó tör-
vényjavaslatot ajánlott elfogadásra, mely a 
dán tanítók anyagi helyzetét is erősen javít ja. 
Városok és nagyobb vidéki községek iskola-
vezetői évi 5460 korona kezdőfizetést kapnak és 
háromévi időközökben kétszer 600 korona fize-
tésemelést, amíg fizetésük a 6660 koronát eléri. 
A rendes tanítók kezdőfizetése évi 2880 korona, 
18 szolgálati év után, háromévi időközökben 
330 korona pótlékot kapnak, míg fizetésük eléri 
a 4860 koronát. Községi rendes tanítók évi 2700 
koronát kapnak és háromévi időközben hat 350 
koronás korpótlékot 4680 korna legmagasabb 
fizetésig. Ha az iskolában több mint öt osztály 
van, a vezető minden osztály után 50 korona 
fizetési pótlékot kap. A többi tanító 2220 korona 
fizetéssel kezdi és 3780 korona fizetésig emel-
kedik. Az alsóbb osztályokban főleg kisebb 
képzettségű tanítónőket alkalmaznak 1710 ko-
rona kezdőfizetéssel, mely 2750 pengőig emel-
kedik. Így intézkedik a törvényjavaslat, melyet 
a képviselőház bizonyára meg fog szavazni. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 
december 29-én t a r to t t a a szokásos karácsonyi 
választmányi ülését a Tanítók Ferenc József 
Házában. A gyűlésen a fővárosi és vidéki ta-
gok nagy számban vettek részt. Rákos István 
kir. tanácsos, elnök megnyitó beszédében fog-
lalkozott a gazdasági helyzetnek a közintéz-
ményekre és egyesekre gyakorolt hatásával. 
Olyan időket élünk — mondotta —, hogyha hó-
napok elmultával nem számolunk be különös 
eredményekről, ez nem jelent a fejlődésben 
megállást. A meglévő színvonalon maradás is 
eredmény ma, amikor mindenütt le kell fokozni 
az igényeket s fogyatkoznak a javak. A mai 
idő nem alkalmas arra, hogy a fejlesztés 
anyagi és erkölcsi járulékaival terhel jük a ta-
nítóságot. A tanítóság különben is a szűkebb 
érdekeltségű törekvések szolgálatával túlontúl 
van megterhelve, ami természetesen az átfo-
góbb érdekek bizonyos mellőzésével jár . Bízik 
abban, hogy megjön a jobb belátás ideje s 
akkor újból találkozunk mindannyian a leg-
nemesebb gondolatnak, az Eötvös-alap eszmé-
jének odaadóbb szolgálatában. 

Húros Antal fő t i tkár a folyó ügyekről szá-
molt be. Jelentette a többek között, hogy az 
alapí tványi vagyon Dökker Ferenc és Gyer-
tyánffy István hagyatékával, továbbá a fel-
oszlott Magyarországi Tanítók Szanatórium 
Egyesületének vagyonából az Eötvös-alapra 
eső vagyonrésszel gyarapodott. Örömmel vette 
tudomásul a választmány, hogy Mosón, Győr, 
Komárom és Esztergom, továbbá Szabolcs vár-
megye tanítóegyesületeinek elnöksége erőteljes 
mozgalmat indított tagoknak az Eötvös-alapba 
való gyűjtésére. 

Osztie Béla igazgató a Tanítók Ferenc Jó-
zsef Háza főiskolai internátusáról jelentette, 
hogy az ifjak létszáma 153. Sokan időközben 
kimaradtak, mert szüleik nem tudtak fizetési 
kötelezettségüknek eleget tenni. Különösen a 
terményjárandósággal bíró tanítók képtelenek 
gyermekeiket neveltetni. Az Eötvös-alap igen 
korlátolt anyagi teljesítőképessége következté-
ben hatékonyabban nem tud segíteni. A havi 
60 P tartásdíj mellett is 20 P-t meghaladó ösz-
szeggel járul i f j ank in t az intézet köztartásá-
hoz. Az ifjúság komoly életre készülése és szor-
galma valóban megérdemel minden áldozatot. 
Az i f j ú ság kötelező tanulmányain kívül az 
Eötvös-körben fejt ki tiszteletreméltó munikát 
az önképző összejöveteleken és a tanulmányi 
kirándulásokon. December 13-án a nyilvános-
ságnak hangverseny keretében mutatkozott be. 
Az eljátszott klasszikus zeneszámok komoly el-
mélyedésről és elismerést érdemlő készültség-
ről tanúskodtak. A hangversenyen többek kö-
zött megjelent Pogány Frgyes dr. h. államtit-
kár, országgyűlési képviselő, továbbá Takács 
Béla kir. tanfelügyelő. A közel 3000 kötetes 
intézeti könyvtár jobbára főiskolai tanköny-
vekből áll. A vendégszobákat több mint 1000 
tag vette igénybe. Az intézeti termekben a 

tanítóság 17 alkalommal tartott gyűlést, illetve 
előadást. Bevétel volt 53.832 P 08 fillér, kiadás 
53.546 P 85 fillér. 

Gergely István a Pétert'5" Leányotthonról 
tet t jelentést. A gondozott leányok száma 26, 
akik közül 10 egyetemi hallgató, 10 tanítójelölt. 
2 gyorsíró-tanárjelölt, 1 képzőművész, 2 ének-
szakos és 1 felső kereskedelmi iskolai tanuló. 
A leányok társas- és szellemi élete a Péterfy 
Leánykörben játszódik le. A Leánykör céljaira 
a Kalász rt. 100 P-t adományozott, mely össze-
get az intézeti könyvtár megalapozására for-
dítottak. Továbbá Weisz Manfréd csepeli 
varrógépgyár önköltségi áron egy varrógépet 
jut ta tot t az intézetnek, melynek árát , 150 P-t, 
szintén a Kalász rt. fedezte. Az intézet fönn-
ta r tása az elmúlt négy hónapban 7400 P-be 
került, ebből az Eötvös-alap 1000 P-t fedezett. 

A keszthelyi Rákos István-fiúinternátus ós 
üdülőház életéről ugyancsak Gergely István 
számolt be. A nyár folyamán 136 volt az üdülő 
tagok száma. Az internátusban 22 középiskolai 
tanuló lakik. A jelek szerint a 60 P-s köztar-
tási díjat túlméretezettnek t a r t j a a tanítóság. 
Pedig ez összeg mellett is az intézet fenntar-
tása jelentős áldozatta] jár. Az üdülési és a 
köztartási díjak leszállításának kérdését fon-
tolóra veszi az elnökség. 

Az indítványok során Szalay Sámuel, a Zala-
vármegyei Alt. Tanítóegyesület elnöke a szoba-
alapítványok összegének leszállítását kérte. 
Mivel ez alapszabálymódosítással jár , a vá-
lasztmány utasította az elnökséget, hogy a 
módosítást a legközelebbi közgyűlésnek ter-
jessze elő oly formában, hogy a szobaalapít-
ványok összege 8000 P helyett 4000 P legyen. 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének szövetségtanácsi ülése. A Ma-
gyarországi Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetsége 1930 december 30-án délelőtt 10 órakor 
a Ferenc József Tanítók Házában rendkívüli 
szövetségtanácsi gyűlést tartott. A gyűlésen, 
melyet igazgatósági ülés előzött meg, nagy 
számban jelentek meg a kiküldött szövetség-
tanácsi tagok. Rákos István kir. tanácsos, el-
nök nagyszabású megnyitó beszédében bejelen-
tette, hogy a tisztikar hároméves megbízatása 
le jár t s most az egybehívott szövetségtanács-
nak az ú j tisztikar megválasztása a legfonto-
sabb feladata. Beszédének során hangoztatta, 
hogy az elnökség programmjához, elveihez a 
végsőkig ragaszkodott. Sikerült — legalább 
nagy kérdéseinkben — a tanítóság egységét 
biztosítaniok, ami befelé megnyugvást keltett, 
kifelé pedig imponált. Ha sikerült a szövet-
ségnek eredményeket elérnie, ennek az egység-
nek köszönhető. 100%-ig — sajnos — egyelőre 
nem mondhatjuk egységesnek a tanítói tábort, 
de hiszen az ilyen osztatlan törhetetlen egy-
ség magyar vonatkozásban semmiféle téren 
sem lelhető fel. Minden reménye meg van 
azonban, liogy ez az egység meg lesz. A tanító-
ság be fogja látni, hogy a különféle kategóriák 
nem forgácsolhatják szét erejüket, mikor a 
Szövetség keretén belül az összeség ereje áll 
a hátuk mögött. A magyar tanítóság nagy-



NÉPTANÍTOK LAPJA 3 3 (64. ÉVFOLYAM 2. SZÁM.) 

jelentőségű rend. amely eddig is óriási lépé-
sekkel haladt előre az öntudatos munka terén. 
Ezzel számolnak is minden helyen és minden 
alkalommal. Az utóbbi idők egyik legsúlyo-
sabb kérdésében: a termény járandóságai kar-
társak ügyének rendezésében annyit már el-
ért a Szövetség, hogy az eddig teljesen elzár-
kózott pénzügyminiszter már elismerte a taní-
tóság kérelmének jogosságát és ha nem is 
100%-os teljesítést, de mindenesetre orvoslást 
ígért. 

A vezetőség teljesítette kötelességét. S most, 
liogy megbízatását köszönettel visszaadja, egy-
ben szigorú bírálatot is kér. Szívből kívánja , 
hogy a következő esztendők főtörekvéseink — 
nyolcosztályú népiskola, magasabbrendű taní-
tóképzés — megvalósulásában nagy eredmé-
nyeket hozzanak. 

Simon Lajos főtitkár, tb. elnök, bejelentette, 
hogy másirányú elfoglaltsága miatt a fő t i tkár i 
és szerkesztői tisztséget tovább nem vállalja. 
'23 évig viselte ezt a tisztséget s most mikor 
lemond, nein kér mást, mint, hogy barátai , 
fegyvertársai továbbra is szeressék őt és ne 
felejtsék el eddigi munkájá t . Kedves emlékek-
kel távozik s reméli, hogy lesz még ereje a 
magyar kul túra továbbfejlesztésére. •— A szö-
vetségtanács nagy ovációban részesítette Simon 
Lajost s az elnök indí tványára nagy lelkese-
déssel elhatározta, licgy arcképét megfesteti és 
ünnepélyes keretek között a szövetségházban 
helyezi el. 

Tóth Árpád szövetségi pénztáros ezután je-
lentést tett az elmúlt pénzkezelési év zárószám-
adásáról és részletezte a Tanítószövetség Ház-
alapjának, Végek-segélyalapjának kezelését. 
A Tanítószövetség 1931. évi költségvetésének 
tervezetét Osztie Béla, Ormós Lajos, Birinyi 
József, Keresztes Vencel, Berkényi Károly és 
Schneider János hozzászólása után némi mó-
dosítással a közgyűlés elfogadta. 

Ezek után Berkényi Károly korelnök elnök-
lésével a közgyűlés megválasztotta az ú j veze-
tőséget. Elnök lett: Rákos István (Budapest); 
alelnökök: Berkényi Károly (Pesterzsébet); 
Berwaldszky Kálmán (Budapest), vitéz Csorba 
Ödön (Újpest), Deák István (Szombathely), 
Hrieszháber E. Henrik (Majos), Háros Antal 
(Budapest), Keresztes Vencel (Diósgyőr). Or-
mós Lajos (Debrecen); főtitkár: Wanitsek 
Rezső (Budapest); t i tkárok: Bcnda László 
(Szombathely), Földes Ferenc (Pesterzsébet), 
Nagy Lajos dr. (Karcag), Ráthonyi Lajos (Deb-
recen) és Vikár Kálmán (Budapest); pénztá-
ros: Marikovszky Gyula (Kispest); ellenőrök: 
Kindlovits Pál (Budapest) és Osztie Béla (Bu-
dapest); szerkesztő: Bozsik Béla (Kispest). Tisz-
teletbeli tagokul megválasztattak: Gyüre Péter 
(Eperjeske), Lengyák György (Kaposvár) és 
Tóth Árpád (Budapest). Ezeken kívül a köz-
gyűlés még ötven igazgatósági tagot választott. 

A választás lefolyása után Berkényi Károly 
korelnök köszöntötte az újból elnökké válasz-
tott Rákos István kir. tanácsost, akinél — meg-
győződése szerint — nem választhatott volna 
a Tanítószövetség magának méltóbb elnököt. 
Kérte az ú j elnököt, vezesse a magyar tanító-

ságot azzal a bölcseséggel és lelkesedéssel, 
amint eddig tette és akkor el fogja érni a ta-
nítóság a fokozott megbecsülést és az azzal 
járó nagyobb értékű anyagi elismerést is. 

Rákos István úgy a maga, mint megválasz-
tott t iszttársai nevében köszöni a bizalmat és 
kéri a tanítóságot, tartson össze a szeretetben 
és az egymásért való áldozatkészségben. Ha ez 
meglesz, akkor a Szövetség munkájának sikere 
nem maradhat el. 

Csanád - Arad - Torontál vármegye tanítósága 
Makón tartotta meg rendes évi közgyűlését. 
A közgyűlésen meg-jelent Rákos István kir. 
tanácsos, a Tanítók Országos Szövetségének 
elnöke, akit az egyesület diszelnökévé válasz-
tott. Faragó Ede országos cserkészfőtiszt igen 
hatásos előadást ta r to t t a cserkészetnek az 
elemi népiskolában való nevelő értékéről. 

A közgyűlés befejeztével a vármegye egybe-
gyűlt tanítósága a pedagógiai szemináriumon 
vett részt, amely Alicsák Márton kir. tanfel«-
iigyelő vezetése és i rányí tása mellett folyt le. 
A kir. tanfelügyelő hatásos megnyitó beszédé-
ben a tanító munkáját a bányászéval állította 
párhuzamba. Nyilassy Mária makói áll. elemi 
iskolai tanítónő igen sikerült olvasmánytár-
gyalást mutatott be, amelyet Sági 1st van ma-
kói áll. elemi iskolai igazgató-tanítónak az 
olvasmánytárgyalás módjáról tartott igen si-
került elméleti fejtegetése követett. A gyakor-
lati taní tás t Kárpáti Béla makói állami tanító 
bírálta alapos készültséggel. Szép sikert ért el 
Virlics Gyula magyarbánhegyes-külterületi 
állami tanítónak a pedagógiumi szeminárium-
mal kapcsolatban megtartott népművelési ér-
tekezése. amelyben rámuta to t t azokra az eljá-
rási módokra, amelyekkel az iskolánkívüli nép-
művelés célkitűzései a leghatásosabban bizto-
síthatók. 

Szabolcs vármegye Általános Tanítóegyesülete 
december hó 2-án tartotta évi rendes közgyűlé-
sét, melyen a vármegye tanítósága csaknem tel-
jes számban vett részt. A vármegyeház díszter-
mébe egybehívott közgyűlést a nemzeti Hiszek-
egy eléneklése után Szabó Pál egyesületi elnök 
magasszárnyalású megnyitóbeszéddel vezette 
be, melyben megemlékezett az ú j tanterv cél-
kitűzéseit szolgáló tanítói továbbképzés szüksé-
gességéről, a nehéz sorsában is fölemelkedő 
tanítói lélek önzetlen munkakészségéről és ma-
gasztos hivatásáról. A nemzeti új jáépítés to-
vábbi munkálására buzdítva tanítótestvéreit, 
az egyesület tagjait és a megjelent vendégekét 
meleg szeretettel üdvözölte. 

Napirend előtt Abod Imre igazgató tájékoz-
tatta a közgyűlést az október hó 26-án Buda-
pesten megtartott szövetségi gyűlés határoza-
tairól és tolmácsolta azokat a megnyugtató ígé-
reteket, melyeket a Szövetség küldöttsége előtt 
a kultuszminisztert helyettesítő államtitkár és 
az egységespárt elnöke tett. 

Szabó Pál elnöki előterjesztései kapcsán be-
jelentette a közgyűlésnek, hogy Kubacska Ist-
ván ny. ig. tanítót a kormányzó legfelsőbb el-
ismeréssel tüntette ki. — Megemlékezett Hege-
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dűs József nyugalomba vonult tanítóról, kit 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 40 éve« 
tanítói jubileuma alkalmából dicsérő elismerés-
ben részesített. Javasla tára a közgyűlés Hege-
dűs .Józsefet az egyesület dísztagjává válasz-
totta. 

Gúbos Kálmán ..Az intenzív tanítói munka 
lehetőségei" címen tartott előadást. 

Dr. Geszty Árpád budapesti középiskolai 
igazgató, mint a Magyar—Holland Kulturfilm 
Gazdasági R.-T. kiküldöttje, tartott előadást az 
oktatófilmről, melynek befejeztével meghívta az 
egyesületi tagokat a délutáni filmbemutatásra. 

Szabó Pál elnök megköszönte az egyesület 
bizalmát, melynek alapján már három cikluson 
át az egyesület elnöke és tiszttársai nevében 
mandátumát az egyesület rendelkezésére bo-
csájtotta. 

Varga Ferenc igazgató méltatta a lemondott 
tisztikar érdemeit és javasolta, hogy az egye-
sület további bizalmával és helyükön meg-
hagyásával tüntesse ki a vezetőséget. Felszóla-
lását a tagok részint lelkes éljenzéssel, részint 
ellentmondással kísérték, mire a volt elnök fel-
kérése folytán, a jelenlevő Benkő András ve-
zető kir. tanfelügyelő, mint az egyesület dísz-
elnöke megállapította, hogy a többség a volt 
tisztikar mellett foglalt állást és ez alapon a 
volt vezetőséget iijból megválasztottnak jelen-
tette ki, mire a közgyűlés véget ért. 

A „Kalász" r.-t. december 29-én tartotta választ-
mányi gyűlését a Tanítók Ferenc József Háza. 
dísztermében dr. Pogány Frigyes h. államtit-
kár. országgyűlési képviselő elnöklésével. 

Osztie Béla vezérigazgató részletes jelentést 
tett a részvénytársaság 10 évi működéséről. Je-
lentése szerint a „Kalász" mindenütt ott volt és 
ott van, ahol a tanítóság bajain segíteni kell. 
Főként az Eötvös-alapot támogatta a „Kalász", 
de emellett az országos szövetségnek, az Állami 
Tanítók Országos Egyesületének, az Evangéli-
kus Tanítók Országos Egyesületének, a Vár-
megyei Egyesületnek is juttatott a tiszta nyere-
ségéből. A szegény tanulókat a 10%-on felül is 
segélyezte ingyen tankönyvekkel. Ez évben a 
valóságos forgalom valamit csökkent. Mégis el-
érte a Rt., hogy az összes tartozásait kifizette, 
ami a mai gazdasági világban nagy teljesít-
mény. 

A vezérigazgatói jelentés a 10 év részletes tör-
ténetét is felsorolta, majd közölte, hogy fenn-
állása óta 90.600 P- t juttatott az Eötvös-alap-
nak, 8440 P-t a kartársaknak és gyermekeiknek, 
122.000 P értékű ingyen könyvet adott ki eddig 
összesen. Mindent összeadva pedig 158.206 P az 
az összeg, amit a „Kalász" Rt. fennállása óta 
tanítói jótékony célra adott. (Mindezen adat az 
1929. év végéig értendő, mert az 1930-as év zár-
számadása még nem készült el.) 

Tankönyveinek útjavítását is tervbevette a 
„Kalász", de ezt a mai szociális helyzet miatt 
miniszteri rendeletre nem ha j tha t j a végre. Az 
ú j kiadású tankönyvek beszerzése ugyanis a 
szülők megterhelését is jelentené. 

A választmány nevében Farkas Gyula mon-

dott köszönetet az igazgatóságnak, Pogány Fri-
gyes elnöknek és Osztie Béla vezérigazgatónak 
külön is az elért nagyszerű eredményért. 

Kohányi Gyula kir. tanfelügyelő rámutatot t 
arra, hogy a tanügyi lapok révén fel kell h ívni 
minden rendű és jellegű taní tó figyelmét a 
tanítóság e nagyszerű intézményére, hogy az 
még fokozottabb eredményt érhessen el. 

A gyűlés kegyelettel emlékezett meg az el-
hunyt Brózsik Pálról és Sugár Vilmosról, akik 
szintén részt vettek a szervezés megkezdésében. 

Az üzleti rész letárgyalása u tán igen értékes 
és élvezetes pedagógiai előadást tartott Stelly 
Géza a Főv. Ped. Szeminárium gyakorló elemi 
iskola tanítója arról, hogy a számokba miképen 
vigyünk életet, Stolmár László dr., a Főv. Ped. 
Szeminárium gyakorló el. iskola tanítója az 
elemi iskolában egyszerű eszközökkel és módon 
végrehajtható kísérletekről és Háros Antal, a 
székesfőv. gyakorló el. isk. igazgatója az ál-
lampolgári nevelésről. 

H Í R E K 

A közigazgatási bizottság népoktatás-
ügyi hatáskörének megállapítása. 

(0. F.) A közigazgatás rendezéséről szóló 
1929. évi XXX. törvénycikk 58. §-ának első 
pontja a közigazgatási bizottság elsőfokú 
hatósági jogkörét megszüntette. A törvény 
hatálybalépésétől kezdve (1929. évi június 
hó 29-én hirdettetett ki) azokban az ügyek-
ben, amelyekben valamely jogszabály első-
fokú hatóságként a közigazgatási bizottsá-
got jelölte meg, elsőfokon a kisgyűlést, va-
lamint a törvényhatóság első tisztviselőjét, 
vagyis vármegyékben az alispánt, városok-
ban a polgármestert jelölte meg intézke-
désre, határozat hozatalára jogosított ható-
ságként. Ugyancsak megszűnt a közigazga-
tási bizottság fellebbviteli hatásköre is. 

Érintetlenül maradt azonban fegyelmi 
jogköre, továbbá gyámügyi fellebbviteli 
küldöttségének másodfokú hatásköre, adó-
és illetékügyi hatásköre, valamint egyes kü-
lönleges alakulatainak, mint elsőfokon el-
járni hivatott hatóságoknak (gazdasági al-
bizottság, telepítési-, útügyi stb. küldöttsé-
gek) hatásköre. 

Egyúttal felhatalmazást adott a törvény 
szükség esetében újabb ilyen különleges 
alakulat létesítésére. 

A törvény rendelkezése következtében te-
hát a közigazgatási bizottság népoktatás-
ügyi hatásköre is megszűnvén, az egyes tör-
vényhatóságok területén átmenetileg külön-
böző gyakorlat alakult ki, amely körülmény 
az egyöntetű eljárás szempontjainak egyál-
talában nem felelt meg. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
107 

(64. ÉVFOJJYAM Í. SZÁM.) 

Ennek a helyzetnek tisztázását és rende-
zését jelenti most a m. kir. minisztériumnak 
1930. évi december hó 18-án kelt 789011930. 
M. E. számú rendelete (megjelent a Buda-
pesti Közlöny 1930. évi december hó 28-i 
296. számában) a közigazgatási bizottság 
különleges alakulatairól. 

A törvény 58. §-ának, (2.) bekezdése c) 
pontjában nyert felhatalmazás alapján a 
minisztérium (minisztertanács) új különle-
ges alakulatokat létesített, melyek sorában 
találjuk (1. §.) a népoktatásügyi albizott-
ságot. 

A rendelet 3. §-a értelmében a népokta-
tásügyi albizottságnak az elnökkel együtt 
7 tagja van, akik között hivatalból a királyi 
tanfelügyelő, a m. kir. pénzügyigazgató és 
a m. kir. államépítészeti hivatal főnöke fog-
lal helyet. 

E szakasz világosan és határozottan meg-
jelöli, hogy „a népoktatásügyi albizottság 
első- és másodfokú hatásköre azokra a nép-
oktatási vonatkozású ügyekre terjed ki, 
amelyek valamely jogszabály alapján az 
1929. évi XXX. törvénycikk II . részének 
hatálybaléptéig a közigazgatási bizottság 
teljes ülésének (plénumának) első- és má-
sodfokon jogkörébe tartoztak". 

A 8. § meghatározza, hogy: 1. az albizott-
ság elnöke a közigazgatási bizottság elnöke, 
illetve helyettese; 2. határozathozatalhoz az 
elnökön kívül legalább 2 tag jelenléte szük-
séges; 3. az albizottság állandó s azt minden 
évben a közigazgatási bizottság első ülésén 
új já kell alakítani; 4. a régi albizottsági ta-
gok újból megválaszthatok. 

A 10. § szerint hatásköri vita esetén az 
ügyet a m. kir. minisztérium döntése alá 
bocsátás végett a m. kir. belügyminiszter-
hez kell felterjeszteni, — míg a 11. § ki-
mondja, hogy az ú j alakulatokat — tehát a 
népoktatásügyi albizottságot is — 1931. évi 
január hó 1-től kezdődően kell a rendelet 
határozmányai szerint megalakítani. 

A fentiekben részletezett ú j rendelkezés 
szerint tehát népoktatásügyi kérdésekben a 
régi állapothoz képest csak az a változás ál-
lott be, hogy a közigazgatási bizottság tel-
jes ülésének (plénumának) teljes hatásköre 
átszállott a népoktatásügyi albizottságra. 

Nagy előnye mindenesetre ezen albizott-
ságnak az, hogy tagjainak csekély számá-
nál, valamint a határozathozatalhoz szüksé-
ges 3 tag (elnök és két tag) megállapításá-
nál fogva sokkal mozgékonyabb és gyor-
sabb ügyvitelű lesz, miáltal a közigazgatás 
egyszerűsítése is egy újabb lépéssel haladt 
előre. 

A Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató új melléklete. 

Lapunk mostani számához sárga lapon mel-
lékletet csatoltunk, mely az iskolánkívüli nép-
művelési tevékenység céljaira országos és idő-
szerű kérdéshez való ismeretanyagot tartal-
maz. A jövőben több ilyen előadási anyagot 
rendszeresen, bár időhöz nem kötötten, fogunk 
közölni melléklétként. Az előadási anyagot tar-
talmazó sárga lapokra vonatkozóan az alábbi 
közlés adatott ki: 

„Az iskolánkívüli népművelés jellege és 
természete megkívánja, hogy a helyi műve-
lődési szükségletek kielégítésén felül a leg-
fontosabb országos érdekű és időszerű kér-
désekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékozta-
tások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon népművelési elő-
adói; számára, időhöz nem kötötten, ilyen 
országos érdekű s időszerű kérdésekhez való 
ismeretanyagot közlünk. A közölt szöveg 
tehát nem tekinthető fölolvasásra vagy el-
mondásra alkalmas előadásnak. A szöveg-
ben közölt anyagot az előadó a helyi viszo-
nyoknak megfelelően s a hallgatóság mű-
veltségi színvonalához mérten — esetleg 
helyi példák, adatok, kifejezések igénybe-
vételével — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

Ezeket az előadásckat legcélszerűbb az 
iskolánkívüli népművelés ismert kereteibe 
(ismeretterjesztő előadási sorozatba, vagy a 
népművelési tanfolyamok órái közé) be-
illeszteni. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népmű-
velési bizottságok ez előadások megtartá-
sára külön is hívják föl a helyi népműve-
lési szervek figyelmét, ha ez helyenkint ne-
tán szükségesnek mutatkoznék. 

Miután a Néptanítók Lapja és Népműve-
lési Tájékoztató 1931 január hó 1-től fogva 
az iskolánkívüli népművelésnek is országos 
sajtószerve lett. ennélfogva az iskolánikívüli 
népművelés helyi szervei a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztató egyes 
példányaihoz csatolt ismeretanyagot (sárga 
lapokat) — szükség esetén — a helybeli ál-
lami vagy községi iskola részére járó lai>-
példány révén is igénybe vehetik. 

Az előadásokra niézve néhány szempontot 
a jánlunk az előadók szíves figyelmébe: 

1. Ne csak szép előadások tar tására töre-
kedjünk; előadásuk elsősorban könnyen ért-
hető és okidást adó l<egyen. 

2. Előadás közben a nagyképű tudomá-
nyoskodást, tudásfitogtatást kerül jük! 

3. Előadásunk egyszerű, könnyen áttekint-
hető s közvetlen legyen; inkább társalgás-
hoz és megbeszéléshez hasonlítson." 
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Miniszteri elismeréssel kitüntetett 
tanítók. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a pedagógiai szemináriumokban 
végzett munkájukért és Iii váló értékű előadá-
saikért a következőknek elismerését nyilvání-
totta: 

Szőke Andor abaujszántói áll. el. isk. tanító, 
Réman János aszalói ref. el. isk. tanító, Friedl 
Hedvig szikszói izr. el. isk. tanítónő, vitéz. Váczi 
Ferenc pécsi áll. el. isk. tanító, Hartvek János 
kisbudméri rk. el. isk. ig.-tanító, Kozma Mária 
pécsi áll. el. isk. tanítónő, Magyar Károly pécsi 
áll. el. isk. ig.-tanító, Balázs Ferenc pécsi áll. 
el. isk. ig.-tanító, Rzeczickyné Rózsa Ilona 
pécsi állami el. isk. tanítónő, vitéz Losonczy 
György tanítóképző-int, gyak. isk. tanító, Szabó 
Zoltán bajai áll. tanítóképző-int. gyak. isk. tanító, 
Moldovány Gábor békéscsabai áll. el. isk. ig.-
tanító, Salamon Emilia békési közs. el. isk. ta-
nítónő. Rcmenyik László szarvasi ág. h. ev. tanító-
képző-int. gyak. isk. tanító, Résch Pál körös-
szakálli el. isk. ig.-tanító, Soós József nagylétai ref. 
el. isk. tanító, Bertalan Ferenc sarkadfeketeéri 
urad. el. isk. tanító, Mydló Antal ujdiósi áll. el. 
isk. ig.-tanító, Hayer László ózdi társ. el. isk. 
tanító, Cservenyák Andor hejőesaba-martintelepi 
áll. el. isk. tanító, Obholzer Adél miskolci rk. el. 
isk. tanítónő, Sághy István makói áll. el. isk. 
tanító, Majzik Sándor battonyai rk. el. isk. tanító, 
Boér Antal csongrádi kült, áll. el. isk. tanító, 
Müller Péter szegedi alsóközponti áll. el. isk. ig.-
tanító, Vonstetten Elemér hódmezővásárhelyi áll. 
el. isk. ig.-tanító, Prockl Gyula bicskei rk. el. isk. 
tanító, Szilágyi Sándor pátkai ref. el. isk. tanító, 
Csaláné Bogányi Róza rácalmás-galambospusztai 
áll. el. isk. tanítónő, Dommer Samu győrrévfalui 
áll. el. isk. ig.-tanító, Kuszák István győri ág. h. 
ev. el. isk. tanító, Haller János mosoni áll. el. isk. 
tanító, Wallner György magyaróvári áll. el. isk. 
ig.-tanító. Borköles Sándor deferecen-tégláskerti 
áll. el. isk. ig.-tanító, Abkarovics Árpád ha.jdu-
dorogi áll. el. isk. tanító, K. Nagy Sándor deb-
receni kült. áll. el. isk. ig.-tanító, Traitler Géza 
egri rk. tanítóképző-int, gyak. isk. ig.-tanító, 
Husovszky Kálmán egri áll. el. isk. ig.-tanító, 
Sebestyén Lajos gyöngyösi áll. el. isk. ig.-tanító. 
T7ass József pásztói áll. el. isik. tanító, Soós József 
tiszaföldvári áll. el. isk. ig.-tanító, vitéz Irányi 
Károly kunszentmártoni áll. el. isk. ig.-tanító, 
Thiel Bernát jászárokszállási kült. áll. eL isk. 
tanító, Kiss József jászberényi áll. tanítóképző-
int. gyak. isk. tanító, Szkalka Lajos esztergomi 
rk. tanítóképző-int, gyak. isk. tanító. Homor Imre 
esztergomi rk. tanítóképző-int. gyak. isk. tanár, 
Kerényi Rezső esztergomi közs. el. isk. tanító, 
Poszet Kálmán ecsegi áll. el. isk. tanító, Král 
József zagyvarónai társ. el. isk. tanító, Végh 
Károly diósjenői rk. el. isk. tanító, Mácsay Ká-
roly áll. tanítóképző-int. tanár, Grau Géza áll. 
tanítóképző-intézeti gyak. isk. tanító, Kaposy 
Károly csurgói ál lami tanítóképző-int. gyak. 
isk. tanító, Gyulai István kaposvári állami 
elemi isk. ig.-tanító, Fodor Gyula kaposvári 
áll. el. isk. ig.-tanító, Skerlán Gyula soproni rk. 

el. isk. ig.-tanító, Gráf Samu ág. ev. isk. ig.-tanító. 
Neubauer János soproni ág. ev. el. isk. tanító, 
vitéz Derencsényi Miklós nyíregyházi rk. el. isk. 
tanító, Benkő György buj i ref. el. isk. tanító, 
Bán Lajos kisváx-dai áll. el. isk. ig.-tanító, Papp 
Ignác nagyecsedi áll. el. isk. ig.-tanító, Barabás 
András pár i rk. el. isk. ig.-tanító, Éberhardt Já-
nos mucsi rk. isk. ig.-tanító, Fekete Marianna 
paksi rk. el. isk. tanítónő, szerzetesnő, Gergely 
Ferenc pápai áll. tanítóképzőint. gyak. isk. tanító, 
Schönwiesner János pápai áll. tanítóképző-int. 
gyak. isk. tanító, Günther Jolán veszprémi rk. 
tanítóképző-int. gyak. isk. tanítónő, Velledics 
László nagyvázsonyi áll. el. isk. ig.-tanító, Led-
niczky Kálmán vaszari rk. isk. ig.-tanító, Szende 
Ernő lajoskomáromi ág. h. ev. el. isk. ig.-tanító, 
Iwsits Gyula keszthelyi közs. el. isk. ig.-tanító, 
Bálint Mihály andráshidai rk. el. isk. ig.-tanító, 
Szépudvari László nagykanizsai áll. el. isk. ig.-
tanító, Kántor Mihály cigándi ref. el. isk. ig.-
tanító, Kneiszl Emil sátoraljaújhelyi áll. el. isk. 
tanító, Tóth Mihály sárospataki ref. tanítóképző-
int, gyak. isk. tanító, Berkényi Károly pest-
erzsébeti áll. el. isk. ig.-tanító, Galla Endre új-
pesti áll. el. isk. ig.-tanító, Láncz József buda-
foki áll. isk. ig.-tanító, Rékosné Szilárd Margit 
pesterzsébeti áll. el. isk. tanítónő, Kuhárik Mária 
aszódi rk. el. isk. tanítónő, Niedermayer Mária 
Erzsébet váci rk. el. isk. tanítónő, Háros Antal 
budapesti közs. gyak. el. isk. ig.-tanító, dr. Stol-
már László budapesti közs. gyak. el. isk. tanító, 
Stely Géza -budapesti gyak. isk. el. isk. tanító, 
Putnoki Jenő kiskúnfélegyházi áll. tanítóképző-
int. gyak. isk. tanító, Katona Géza tanítóképző-
int. tanár, kecskeméti népműv. titkár, Joszt Fe-
renc kecskeméti közs. el. isk. ig.-tanító, Kiss Gyula 
ceglédi ref. el. isk. ig.-tanító. 

Örvendetes jelenség, hogy érdemes kartársaink 
pedagógai szemináriumi munkásságát miniszte-
rünk állandóan meleg érdeklődéssel kíséri. Szere-
tettel és örömmel üdvözli szerkesztőségünk is 
— a nagy tanítói közösséggel együtt — a magyar 
népoktatás kitüntetett kiválóságait. Sok követőre 
találjon példájuk! 

Címadományozás. A Kormányzó Úr Ö Főmél-
tósága a vallás- ós közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére dr. Benisch Artúr központi szol-
gálatra berendelt állami középiskolai igazgató-
nak, aki a kultuszminisztérium VIII . a) ügy-
osztályában évek óta fe j t ki értékes munkássá-
got, a tankerületi királyi főigazgatói címet 
adományozta. 

Pohárnok Jenő kitüntetése. A Szent Imre-év 
rendezőbizottsága: Serédi Jusztinián bíboros-
hercegprímás, Hász István tábori püspök és 
Huszár Károly volt miniszterelnök, meleghangú 
levelet intéztek Pohárnok Jenőhöz, a győri kath. 
tanítóképző intézet gyakorlóiskolájának tanító-
jához, hogy megköszönjék azt a rendkívüli ér-
tékes közreműködést, amellyel a Szent Imre-
jubileum magasztos ügyét Pohárnok is előse-
gítette. Az író ezt a magas elismerést a „Glóriás 
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herceg" című munkájával érdemelte ki, mely 
több ezer példányban kelt el. A könyvben lévő 
..Glóriás herceg" és a „Fehérvári csoda" című 
színdarabokat a Szent Imre-év alat t az ország 
majdnem minden városában és falujában elő-
adták. 

Kormányzói kitüntetést kapott egy elemi isko-
lai tanuló. A bonyhádi Vöröskereszt Egylet 
szép ünnep keretében adta át Gyurkás János 
elemi iskolai tanyilónak azt a bronz emlék-
érmet, amelyet a kormányzótól kapott, mint 
életmentő. Még a nyár folyamán történt, hogy 
a bonyhádi kisállomás mellett a nagy és mély 
kubikusárokban hétesztendős kisgyerekek fü-
rödtek és már-már fulladoztak amikor az 
elemi iskolás Gyurkás János saját élete koc-
káztatásával kimentette pajtásait . 

Zichy Aladár gróf előadása a népművelési tan-
folyamon. A fehérmegyei Vaj ta községben ja-
nuár 11-én kezdte meg működését a téli népmű-
velési tanfolyam, amelynek előadói a község 
tanítóin kívül a lelkészek és az uradalom gaz-
datisztjei. A bevezető előadást a község földes-
ura. Zichy Aladár gróf tartotta: A gazdasági 
helyzet és a kisgazda címmel. 

Felvétel a Debreceni Egyetem Tisza István-
Internátusába. A Debreceni Egyetem Tisza 1st»' 
ván-Internátusába (Nagyerdő) az 1930—31. tanév 
II. (1931 febr. 1-től jún 30-ig) felében való föl-
vételért szóló pályázati kórvények, a Felügyelő 
Bizottsághoz címezve, 1931 január 22-ig nyújt-
hatók be az internátus irodájában. 

Felvételi kérvényhez csatolni kell: 1. a hallga-
tott félévek tanulmányi eredményét igazoló 
leckekönyv, illetőleg az egyetemre először irat-
kozóknál az érettségi bizonyítvány hiteles má-
solatát; 2. szülők társadalmi állását és vagyoni 
viszonyait feltűntető, egy éven belül kiállított 
hatósági bizonyítványt. 3. A kijelölt klinikai 
orvos bizonyítványát arról, hogy az interná-
tusba való fölvételre alkalmas. 

A lakásdíj havi 15 pengő, mely összegért az 
internátistáknak tejes kávéreggeli, lakás, fűtés, 
világítás, fürdő, ágynemű és betegség esetén díj-
talan orvosi kezelés jár. A lakásdíj félévi jel-
legű (febr. 1—jún.— 30). 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 
a hajdúmegyei tanítógyermekek részére a Tisza-
Internátusba az 1930—31. tanévre engedélyezett 
10 ingyenes lakáskedvezmény elnyerése iránti 
kérések ugyancsak 1931 jan. 22-ig nyújthatók 
be a Tisza-Internátus irodájában. A folyamo-
dóknak igazolniok kell azt is, hogy atyjuk Hajdú 
megye területén mint tanító működik. 

Az internátusban 61 lakószoba van 117 (szo-
bánként 1—2—3) ágygyal. Ezenkívül társalgó, 
reggeliző, zeneterem, könyvtár, betegszoba, fürdő-
szobák és zuhanyok, állandó meleg- és hidegvíz-
szolgáltatással és központi fűtéssei. 

Az internátisták a Menzán (Magoss György-
tér 18. sz.) kötelesek étkezni, ahol ebéd-vacsoráért 
havonta 30 pengőt, akik csak ebédet akarnak 
21 pengőt fizetnek. Akik Menzai féldíjas ebéd-

vacsora kedvezményben részesülnek, 15 pengőt 
fizetnek. 

Felvétel a Debreceni Egyetem Leánykollégiu-
mába A Debreceni Egyetem Leánykollégiu-
mába (Magoss György-tér 18) az 1930—31. tanév 
II . felére (1931 febr. 1—jún. 30-ig) való fölvéte-
lért szóló pályázati kérvények a Felügyelő 
Bizottsághoz címezve, 1931 január 22-ig nyúj t -
hatók be a Leánykollégium irodájában. 

A felvételi kérvényhez csatolni kell: 1. a hall-
gatott félévek tanulmányi eredményét igazoló 
leckekönyv, illetőleg az egyetemre először irat-
kozóknál az érettségi bizonyítvány hiteles má-
solatát; 2. szülők társadalami állását és vagyoni 
viszonyait feltüntető, egy éven belül kiállított 
hatósági bizonyítványt. 3. A kijelölt klinikai 
orvos bizonyítványát arról, hogy internátusba 
való fölvételre alkalmas. 

A lakásdíj havi 15 pengő, mely összegért a 
kollégistáknak tejes kávéreggeli, lakás, fűtés, vi-
lágítás, fürdő, ágynemű és betegség esetén díj-
talan orvosi kezelés, valamint német és f rancia 
nyelvoktatás já r . 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r ál-
tal a hajdúmegyei tanítógyermekek részére a 
Leánykollégiumban az 1930—31. tanévre engedé-
lyezett 15 ingyenes lakáskedvezmény elnyerése 
iránti kérések ugyancsak 1931 jan. 22-ig nyúj t -
hatók be a Leánykollégium irodájában. A folya-
modóknak igazolniok kell azt is, hogy a ty juk 
Ha jdú megye területén mint tanító működik. 

A kollégisták a Menzán étkeznek, ahol ebéd-
vacsoráért havonta 30 pengőt fizetnek. Akik 
menzai féldí jas ebéd-vacsora kedvezményben 
részesülnek, 15 pengőt fizetnek. 

Tabon megnyílt az első magyar női népfőiskola. 
Az első magyar női népfőiskolát Tabon (So-
mogy vili.) a Népművelő Testvérek általános fő-
nöknője, Kurics Adalberta nővér szervezte meg. 
A november hó 3-án 22 hallgatóval megnyílt 
intézet a falusi leányok ós asszonyok művelésé-
vel foglalkozik. Tanterve felöleli mindazokat a 
tudnivalókat, amelyek a falun élő nőnek ház-
tartási, gazdasági, anyai, otthoni és társadalmi 
életében szükségesek és hasznosak, tehát a fő-
zést, varrást, kézimunkát, háziipart, kert- és ál-
latgazdaságot, egészséggondozást, betegápolást 
és a magyar női közműveltség anyagát; a fiatal 
élet nemes szórakozásairól, ének-zene, magyar 
tánc stb. sem feledkezvén meg. A népfőiskola 
munkája öt hónapra terjed. 

Pedagógiai szemináriumi előadások Komárom 
és Esztergom vármegyében. Komárom—Eszter-
gom vármegyék kir. tanfelügyelője tankerülete 
elemi iskolái tanítói részére két ciklusban ren-
dezett a folyó tanévben pedagógiai szeminá-
riumot. 

Az I. ciklus keretében a I I I . és IV. osztályos 
beszéd- és értelemgyakorlati anyagnak az ú j 
tanterv szelleme szerint való feldolgozásáról 
tartott Kerényi Rezső esztergomi községi elemi 
iskolai tanító elméleti és ezt követőleg gyakor-
lati előadást. 

Az előadó különösképen azt kötötte a minden körzet-
ben teljes számban egybegyűlt tanítóság lelkére, hogy a 
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beszéd- és értelemgyakorlat t an í tásának módszerét ne 
az ész, hanem a szív sugalmazása alapján érlelje ki lel-
kében minden taní tó. 

Az iskola hangulata minden tárgynál családias, ben-
üőségteljes legyen, de ennek a meleg közvetlenségnek 
főleg a beszéd- és értelemgyakorlati órákon kell telje-
sen megvalósulnia. 

Az a tanító működik igazán az ú j tanterv szellemében, 
aki taní tványai lelkéből ki tud ja vál tani az otthon meg-
hi t t hangula tá t és a bizalmasan megnyilatkozó gyermeki 
tudásvágy kielégítésében sohasem érez fáradalmat . 

A II. ciklus keretében ugyancsak az előso-
rolt központokon november 26 és december 1. 
között az olvasmánytárgyalásról volt szeminá-
riumi előadás. 

A komáromi, tatabányai és tóvárosi szemi-
náriumokon ismét Kerényi Rezső esztergomi 
községi tanító értekezett az olvasmánytárgya-
lásnak az ú j tanterv szerint való módszeréről. 

Gyakorlati tanításokat Komáromban Dózsa 
Ilona komáromi ref. tanítónő és Adamcsek Ist-
ván bábolnapusztai állami igazgató-tanító; 
Tatabányán Németh Paula felsőgalla-újtelepi 
társ. tanítónő és Fekete Gyula. társ. tanító; Tó-
városon Csengei Gyula oroszlányi ev. tanító és 
Janky Ilona tóvárosi áll. tanítónő tartottak. 

A december 1-én Esztergomban tartott szemi-
nárium elméleti előadója Rákosi Károly dorogi 
társ. igazgató-tanító volt, gyakorlati tanításo-
kat pedig Rádlyné Miiller Katalin dorogi társ. 
tanítónő és Hajnali Kálmán esztergomi köz-
ségi tanító tartottak. 

Ezeken a szemináriumokon az elméleti előadók pár-
huzamba áll í tották az olvasmány tárgyalás régebbi és 
mai módszereit, közben meggyőző erővel fej teget ték, 
bogy az elemi iskolai t an í tásnak ebben az ágában is 
csak akkor lehet az ú j tan terv céljait megvalósítani, ha 
a taní tó abba életet önt, ha meg tudja értetni tan í tvá-
nyaival az író szándékait , ha taní tványaiban fel tudja 
ébreszteni az olvasás vágyát . 

A gyakorlati taní tások á l ta lában magas színvonalon 
mozogva mutat ták be közvetlen példákban, hogy az ol-
vasmányok ta r ta lmát tekintve mily módszereket kell 
ado t t esetekben követ.niök a taní tóknak. 

A szemináriumi előadásokon az egyesített vármegyék 
tan í tósága ál talában teljes számmal jelent meg és az el-
hangzot t előadásokat, valamint a gyakorlati t an í t á soka t 
odaadó, feszült figyelemmel hal lgat ta . 

Az előadások után elhangzott hozzászólások bizony-
ságot szolgáltattak arról, hogy a taní tóság az előadók 
intencióit megértették és a szerzett tapasz ta la tokat kész-
séggel fogják további munkájukban érvényesíteni. 

Halálozás. Dr. Nagy Árpád h. államtitkárt sú-
lyos esapás érte. Felesége, alsóvisti Czáró Fo-
garassy Marienne, j anuár hó 5-én, élete 48., bol-
dog házasságának 25. évében, keresztényi béke-
tűréssel viselt hosszas szenvedés és a halotti 
szentségek felvétele után, nemes lelkét vissza-
adta Teremtőjének. Temetése január hó 7-én 
volt a budapesti Kerepesi-temetőben, hol a csa-
ládi sírboltba helyezték örök nyugalomra. A 
gyászszertartást Wolkenberg Alajos, a buda-
pesti egyetem volt rektora, pápai protonotárius 
végezte. Az elhúnyt nemeslelkű úrinőt impo-
záns részvét kísérte utolsó útjára. A te-
metésen többek között megjelentek: Zsitvay 

Tibor, Huszár Károly, Álgya-Papp Sándor, 
Pékár Gyula, Végh Gyula, Petrovics Elek, 
Bernáth István, Szily Kálmán, Gévay-Wolff 
Nándor, Kertész K. Róbert, Wlassics Gyula 
báró, Sehvöder Ervin, Bárány Gerő, Vá-
sárhelyi Zoltán, S'ziits István, Pogány Frigyes, 
Strausz István és a kultuszminisztérium fő-
tisztviselői közül igen sokan. Az engesztelő 
szentmiseáldozatot csütörtökön délelőtt mutatta 
be Saly László, a papnövelde igazgatója az 
egyetemi templomban. 

Tájékoztatás a finn-ugor kongresszuson való 
részvételről. A jövő nyáron a rokon finn nem-
zet testvéri találkozót rendez az ország' főváro-
sában, Helsinkiben. Kívánatos, hogy ezen a 
kongresszuson nagyobb csoport intelligens ma-
gyar ember is résztvegyen. E célból a kon-
gresszus magyar bizottsága — amelynek ügy-
vivő elnöke Vikár Béla, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tag ja — elhatározta, hogy ez 
alkalomból társasutazást rendez. A jelentkezés 
határidejét 1931 február l-re tűzte ki a bizott-
ság, hogy jókor megtehesse a kedvezmények 
megszerzésére szükséges intézkedéseket; ekkor 
beküldendő a pontosan kitöltött jelentkezési 
lap és 5 pengő kongresszusi tagsági díj, amely-
nek visszafizetésére a jelentkező nem támaszt-
hat igényt. Ha azonban a Bizottság a jelent-
kezést valami okból nem fogadhatja el, a tag-
sági dí ja t legkésőbb április l-ig visszaszármaz-
ta t ja a jelentkezőnek. A részvételi d í j első rész-
lete az egész összegnek 10%-át teszi ki s leg-
később 1931 március 1-ére küldendő be. A hátra-
lévő 90% pedig legkésőbb 1931 május l- ig fize-
tendő be. A részvételi dí j tetszésszerinti rész-
letekben is fizethető, úgy azonban, hogy a fen-
tebb említett időpontokra a megszabott összeg 
kiegyenlítést nyerjen. Mindennemű fizetés 
postatakarékpénztári befizetési lapon teljesí-
tendő, a befizetési lap (csekk) címlete: 4995. sz. 
di\ Bán Aladár, a IV. finn-ugor kongresszus 
főtitkára, Budapest, Országház. Utalványon a 
küldés költségesebb és nehezebb. A befizetések 
teljesíthetők még a Hazai Bank (Budapest, IV. 
Harmincad-utca 6) ú t j á n is dr. Bán Aladár 
folyószámlájára. Az utazástól való visszalépés 
esetén a március 1-i részlet befizetése után a 
beküldött összeg visszatérítésére a Bizottság 
nem vállalhat feltétlen kötelezettséget. — Az 
utazás a következő négy viszonylat szerint tör-
ténik: Az első 22 napig tart ; részvételi díja 
338 P. A második szintén 22 napos és 420 P-be 
kerül. A harmadik 23 napig tartó utazás rész-
vételi d í ja 482 P. A negyedik — háromheti 
üdüléssel egybekötve — 43 napos, részvételi 
díja a háromhetes üdülésre számított 100 P-n 
felül 420 P. — A fenti díjakért a Bizottság a 
következőket n y ú j t j a a résztvevőnek: Vasúti 
költségek I I I . oszt. gyorsvonatra, hajón II . 
osztályon (poggyászszállításon kívül), szállás 
és ellátás kifogástalan szállodákban (1—2—3 
ágyas szobákban), naponta háromszori étkezés 
(italon kívül), szakszerű vezetés. — A vonaton 
töltött idő alatt a Bizottság élelmezésről nem 
gondoskodik. — Kellő számú jelentkezés ese-
tén II . osztályon is történhetik az utazás. Ebben 
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az esetben a költségek kb. 40 százalékkal növe-
kednek; erről pontos felvilágosítást a jelent-
kezés megtörténte után ad a Bizottság. Rész-
letes tájékoztatást nyúj t a IV. finn-ugor kon-
gresszus magyar bizottságának utazási osz-
tálya (Országház). 

Iskolai rádióoktatás Svájcban. Az iskolai 
rádióoktatás kezd, úgy látszik, egész Európában 
mind nagyobb és nagyobb tért hódítani. 
A svájci Bern adóállomás ez év utolsó hónap-
jaiban kísérletképen bevezette az oktatóelőadá-
sokat a nép- és középiskolák részére és a be-
érkezett jelentések olyan kedvezőek voltak, 
hogy elhatározták, hogy a jövő évtől kezdve 
valamennyi svájci adóállomás rendszeresen 
megkezdi oktató előadássorozatait. 

GAZDASÁGI OKTATÁS 

A ló ismertetése. 
Irta: Körösi Pál Benedek dr. 

— Tanítás a gazdasági továbbképző-iskolában. — 
az 1925. évi tanterv a gazdasági gondolkodást 
szolgálja azzal, hegy a természetrajz tanításá-
nak gazdasági oktatással való szoros kapcsola-
tát is elrendeli. Célkitűzésében tehát már nem 
a tiszta biológia, lianem a gazdasági biológia az 
uralkodó, amikor sejteti azt a szándékát, hogy 
segítségére kell sietni a népnek a földdel, nö-
vénnyel és állattal folyó küzdelmében. Ez a 
gondolat vezetett tanítási tervezetem kidolgo-
zása közben. 

Föltételezett előzmény: A gyermekeket egy 
alkalommal elvezettem a közelben levő gazda-
ságba, ahol esetleg ménes is van. Megnézünk né-
hány közönséges, majd pedig nemes származású 
lovat. Szemléltettem a ló fontosabb külső ré-
szeit, végül pedig népies formában főleg azt 
magyaráztam meg, miképen lehet a csikók és 
lovak életkorát megállapítani a fogakról. 

A szemléletnek a tanteremben történő meg-
beszéléséhez modelleket, fénykép u tán készült 
rajzokat, azonkívül a fontosabb takarmányozásra 
szolgáló növényeket mutatok! be. 

T a n í t á s . 
Előkészítés. 

a) Érdeklődés keltése: — Kik ültek már lovon, 
kik hajtottak lovat? (Jelentkeznek, beszélnek.) 
Elhiszem azt, hogy szerettek lovon ülni, lovat 
hajtani, hiszen magyar gyermekek vagytok. 
A magyar gyermek pedig szereti a lovat. De 
tudjátok-e, mikor és hol volt az első ménes? 
Elmondom: Árpád a pusztaszeri gyűlés után 
egyszer a Dunán egy szép szigetre akadt, melyet 
nagyon megszeretett és mivel hatalmas füves 
terület borította, itt ménest is alapított. Ezt a 
szigetet Árpád a ménesmester neve u tán Csepel-
nek nevezte. Hol van ez a sziget? (Megmondják 
a térképen.) Hosszú ideig a magyar királyok 
udvari ménese is itt volt elhelyezve. 

A magyar ember azonban nemcsak a ló szere-
tetéről híres. Hanem arról is, hogy kitűnő lovas. 
Amikor II. József császár a trónörökössel egy-
szer Mezőhegyesen tartózkodott, Csekonics Jó-
zsef akkori vértes százados, a ménes veze-
tője, bemutatta embereinek ügyességét. Vad, 
szilaj ménes legelészett előttük. — Melyi-
ket parancsolja, Fenség, hogy kifogassam a 
ménesből? — kérdezte Csekonyics. A trón-
örökös alig mutatott valamelyik lóra, a kö-
vetkező pillanatban az egyik lovon ülő hu-
szár kezéből máris kivágódott a pányva és 
a szilaj ló fogva volt, A huszár előre betanított 
lova e pillanatban két mellső lábát megvetette 
a megriadt szilaj ló pedig, amelyik ugyanekkor 
el akart száguldani, a nyakán levő hurok miatt 
a földre zuhant, Erre a földön hánykolódó lovat 
az előresiető legények lefogták, a hurkot nyaká-
ról eltávolították, fektében megnyergelték és fel-
kantározták, s az egyik pillanat alatt raj tater-
mett. A vad ló ekkor fektéből lovasával együtt 
felugrott és a többi vad lóhoz iramodott, ahol 
aztán nyugodtan maradt. A magyar fiúk vak-
merősége annyira megtetszett a császárnak, hogy 
száz arannyal jutalmazta meg a legényeket. 

De még manapság — a repülőgépek, autók és 
gazdasági magánjáró gépek korszakában — sem 
hanyagolja el a magyar ember a lovát. Régi és 
hű segítőtársa az neki, azonkívül értékes t rágyát 
is ad a gazdájának. Sok gazda nem is cserélné 
el két jó lovát akármilyen autóért, vagy repülő-
gépért. 

Sőt némely magyar gazda még azt is meg-
teszi, hogy munka után kisgazdalovasversenye-
ken is részt vesz lovával és nem egy nyert már 
közülök értékes jutalmakat. 

b) A kirándulás anyagának megbeszélése. — 
Kiránduláson voltunk a gazdaságban. Megtekin-
tettük a csikókat és lovakat. Mit is láttunk, mit 
is beszélgettünk? (A gyermekek elmondják ta-
pasztalataikat, illetve beszámolnak mindarról, 
amit a ménesben önálló szemlélődéssel vagy irá-
nyításomra észrevettek. Esetleg otthoni meg-
figyeléseiket is közlik.) 

— Én azt figyeltem meg, hogy a ló feje után 
a nyaka és m a r j a következik. — Én azt láttam, 
hogy a csikók fogai kicsik és fehérek. — A ló-
fogak nagyok, sárgás színűek. - A mi csikónk-
nak akkor kezdtek a fogai hullani, mikor két-
éves elmúlt. — A mi Szellőnk ötéves. Annak 
már minden csikófoga kihullott s azok helyett 
nagy, sárgaszínű fogai nőttek. — Én ismerem a 
parasztlovat és a nóniuszt. — Nekem az angol 
és arabs telivérek tetszettek, meg az amerikai 
telivérek. — Nekem a lippizai lovak tetszettek. 
— A muraközi lovak erősek lehetnek, mert na-
gyok és kövérek. — Én megfigyeltem, hogy a 
lovak a lóhere- és lucernaszénát szeretik. — Én 
azt figyeltem meg, hogy a lovak a zabot eszik 
legszívesebben. 

c) Célkitűzés. 
— Sok mindent tudtok a lóról, de azért még 

többet is kell tudnotok, ha jó gazdák akartok 
lenni. Azért ma a lóról beszélgessünk. 
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Tárgyalás. 

a) Beszéljünk először a ló külső részerői. I t t a 
modell. Még majd rajzolni is fogom. Ezeknek 
nagy része kívülről is látható. Most nézzük 
meg külön azokat, melyek kívül nehezen szem-
lélhetők. Ilyenek: elől a lapocka (váll) és a fel-
kar. I t t van ni! (Mutatom és rajzolom.) Ilyen 
még hátul a csípő és a konc. (Mutatom és 
rajzolom.) Ezeket a részeket másképen a ló test-
tá jainak mondjuk. 

b) — Beszéljünk ezután a csikók és lovak fo-
gairól. Nézzük meg ezt a két mintát. Az egyik-
ben csikófogak vannak, a másikban lófogak. 
(Felmutatom.) Róbert megfigyelte, hogy a osikó 
fogai kicsik, fehérek. Tegyük még azt is hozzá, 
hogy nem állnak szorosan egymás mellett és 
fényesek. Tóni pedig megfigyelte, hogy a csikók 
kétéves kor után hullatják fogukat. Ez úgy is 
van. Többnyire két és féléves kortól kezdve. 
Hogy könnyebben megértsétek, felrajzolom a 
táblára. Figyeljetek csak ide. Hogy a csikók és 
lovak korát meg tudjuk állapítani, ahhoz ele-
gendő az alsó- és felső fogsorban (állkapocs-
ban) lévő ú. n. metszőfogak megismerése. (Mu-
tatom és rajzolom.) Nézzetek ide! Az alsó áll-
kapocsban van hat darab és a felsőben is 6 da-
rab metsző fog. (Mutatom.) A fogak közül mind-
két állkapocsban a legbelső két darabot fogó 
fogaknak, az utána következő két darabot közép 
és a szélső két darabot szeglet metszőfogaknak 
nevezzük. (Mutatom.) A fogait a következő sor-
rendben hullatja, vagyis vált ja a csikó: 2 és K 
éves korban a fogó, 3 és K éves korban a közép, 
végül 4 és V? éves korban a szegletmetsző foga-
kat. Tehát 2 és % éves korban úgy az alsó, mint 
a felső állkapocsban levő fogó fogak kihulla-
nak, mert az u tánuk jövő állandó (ló) fogak 
kitolják azokat (Amint kiestek a csikófogak, 
már az új, vagyis állandó lófogak látszanak.) 
2 és éves korban a közép és szeglet csikó 
metszőfogak azonban még megvannak. 3 éves 
korban az említett állandó fogó (ló) fogak meg-
nőnek és elérik a csikófogak magasságát. (Úgy 
az alsó, mint a felső állkapocsban.) Azonban 
nagyobbak és sárgábbak, mint a csikófogak. Így 
lehet azokat a csikófogaktól megkülönböztetni. 
3 és % éves, majd 4 éves korban ugyanez tör-
ténik! a közép metsző fogakkal, amikor már csak 
a szeglet csikófogak láthatók és végül 4 és 'A 
éves korban ugyanez történik a szegletmetsző 
fogakkal. Tehát 4 és K éves korig használjuk 
a csikó elnevezést. 5 éves korban már nincsenek 
csikófogai, hanem csak lófogai a lónak. Vagyis 
5 éves korban a ló már „berakodott". Ezt külön-
ben Gyuri is megfigyelte. (Mindezeket mutatom 
és rajzolom.) 

Nézzünk be ennek az 5 éves lómcdellnek a 
nyitott szájába és vizsgáljuk meg a fogakat 
közelebbről! 

Karcsi és Gyuri jól mondták, hogy a lovak 
fogai nagyok, sárgák és még tegyük hozzá, hogy 
szorosak és fénytelenek. De most idefigyeljetek! 
Mit láttok ezenkívül a fog rágólapján'? (Muta-
tom a fog rágólapját.) — Fekete pontokat, — 
felelik egyesek. — Én a fogak rágólapján fekete 
mélyedést látok. — Helyesen feleltél, Dani, mert 

a lovak fogának rágólapján egy bizonyos korig 
mélyedések, ú. n. kupák látszanak. Ezekre azért 
van szükség, mert 5 éves kor után a kupák kopá-
sáról lehet megtudni a lovak életkorát. Még pe-
dig a következő módon: 

— 5 éves kor után a kupák a rágás folytán 
kopni kezdenek,, először az alsó állkapocsban. 
Kopni kezd legelőször a két fogó-fog kupája. 
6 éves korban ez a két fogó-metszőfog ku-
pája már egészen lekopik, a többi fogaknak 
azonban az összes kupája még megvan. 7 éves 
korban a közép metsző fogak kupái kopnak le, 
8 éves korban már a szeglet metszőfogak kupái 
is lekopnak. Ekkor már az összes alsó állkapocs-
ban levő fogak kupái lekoptak. Mintarajz.) 
9 éves korban a felső állkapocsban levő fogak 
kupái kopnak le. 10 éves korban a közép, 11 éves 
korban a szeglet metszőfogak kupái kopnak le. 
(Mutatom.) 11 éven túl már csak leginkább ál-
latorvosok tudják megállapítani a kort a rágó-
lap alakjáról. Némelyik lónak kemény a fog-
állománya és az ilyennek később kopnak-a ku-
pái, némelyiknek meg puhább a fogállománya. 
Az ilyen lónak korábban kopnak a fogkupái. 

(12—18 évig kerekded, 18—24-ig háromszögle-
tes, 24—30-ig visszás tojásdad alakot mutat a 
rágólap. Utoljára hagytam az 1 és 2 éves csikó 
fogainak ismertetését. Még pedig azért, mert 
1 éves korban már az összes osikófogak meg-
vannak', de kupával együtt, míg 2 éves korban 
az összes csikófogakról lekopott a kupa. Kupá-
ról azonban a fogismertetés elején még beszélni 
bajos volna.) 

c) Beszéljünk most a közönséges és nemes 
származású lovakról. — Mihály és Péter meg-
figyelte a közönséges lovat, a nóniuszt és a mura-
közi lovat. Ezek közönségesebb származásúak, 
bár a nóniuszok jobb minőségűeknek: nevezhe-
tők, amennyiben nemcsak igás lovaknak, de ki-
tűnő kocsi- és hátaslovaknak is használhatók. 
A katonaság, különösen a rendőrség, ezeket hasz-
nálja. A muraköziek főleg nehéz igára alkalma-
sak, míg a parasztlovakat könnyebb igára, eset-
leg a jobbakat kocsilovaknak használják. 

Azok a lovak, melyeket Feri ós Dénes meg-
figyelt, mind nemes származásúak. Közülük az 
angol telivéreket leginkább háti, az amerikaia-
kat ú. n. ügető (kocsi) versenycélokra, míg az 
arabs és lippicai telivéreket értékes hátas és 
parádés kocsilovaknak használják. 

d) Beszéljünk arról, melyek azok a növények, 
melyeknek szénáját a lovak nagyon szeretik? — 
Laci és Dezső azt mondták, hogy a lóhere és 
lucerna szénáját szeretik különösen a lovak. Ez 
igaz is. De én még elmondok néhány ismertebb 
növényt, amelynek szénáját szintén szívesen 
eszik a lovak. Ezek: az angol per je, baltacím, 
illatos borjúpázsit, komócsin és réti csenkesz. 
Hogy jobban megjegyezzétek, megmutatom a 
valóságban. I t t vannak, ni! Vegyük sorjába! 
(Szemléltetem a növényeket gyökerestül együtt, 
a lóhere és lucernánál kidomborítom azt a bio-
lógiai tulajdonságukat, hogy a gyökérzete 
együtt él egy baktériummal, amelynek táplálé-
kot ad a növény, a baktérium pedig a levegő-
ből nitrogént jut tat a növénynek, mely annak 
egyik fontos tápláléka,) 
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Most pedig lerajzolom ezeket a növényeket. 
(Rajz.) Ugyanezt teszem a zab ismertetésénél is, 
melynél azonban külön kiemelem, hogy ez a leg-
fontosabb erőtakarmánya a lónak. Azt is meg-
említem, hogy sokan zab helyett kukoricát ad-
nak, de ez nem jó, mert nagyon izzasztja a lo-
vat. 

e) Végül beszéljünk arról, hogy miért jó is-
merni a lovakat? (A gyermekek különböző he-
lyes vagy kevésbbó jó feleletet adnak.) Megmon-
dom: Mert különösen vásárláskor könnyebben 
fölismerhetjük a ló hibáit és korát, azonkívül 
nem vezethetnek félre. 
Begyakorlás. 

összefoglalásul a gyermekek a minták, a táb-
lán lévő rajzok és élményeik alapján felelnek. 

Lemásoltatom a magyarázó rajzokat. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Áthelyezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Kalmár Margit monori állami gazdasági szak-
tanítónőt a kalocsai önálló gazdasági népisko-
lához, Mayher Mária szeged-alsóközponti állami 
gazdasági szaktanítónőt pedig a monori önálló 
gazdasági népiskolához helyezte át. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

A D E T E K I r. k. egyháztanács mint iskolaszék, pályá-
zatot hirdet kántor taní tói állásra. Javadalom: helyi já-
rulékokból (15 hold szántóföld, 16 köböl rozs és búza, 
stóla) 27 egység, a többi államsegély. Ű j laká,s. Köteles-
ség: ha tosz tá lyú elemi népiskola és ismétlő iskola veze-
tése s a kántor taní tó i teendők végzése. Pá lyáza t i határ-
idő : ' e lap megjelenésétől számí to t t 10 nap. Személyesen 
jelentkezők vagy jelentkezésre hajlandók előnyben. Vasút-
állomás: Forróencs, Bak tá ig autóbusz. Ál lás kinevezés 
után azonal elfoglalandó. Cím: plébánia, Detek, u. p. :-
Bakta, A b a ú j m. (27.) 

A B E R E M E N D I lef. előkönyörgő-tanítói állásra pá-
lyázat hirdet tet ik. Javadalom: a díjlevélszeríi föld- és 
terményjárandóság mely 64 értékegységet képvisel és az 
ezt kiegészítő államsegély. Kötelessége: a mindennapi és 
általános ismétlőiskolai tanulók tantervszerű, taní tása , 
kántori teendők végzése, ieggeli könyörgések és a vasár-
napi biblia- és prédikáció-olvasások ta r tása , belmissziói 
munka végzése. A kellőleg felszerelt pá lyáza tok: ref. lel-
készi hivatalhoz. Siklósnagyfalu, u. p.: Kistapolca, kül-
dendők. P á l y á z a t i határidő a lap megjelenésétől számí-
to t t három hét. A z . állás azonnal elfoglalandó. (26.) 

Az E C S E N Y I ág. h i tv . evang. egyház I I . sorosférfi 
tanítói á l lására pályázatot hirdet. Kötelessége: három 
osztály t a n í t á s a , kántor iakban segédkezés. Énekkar vezetés. 
Fizetés: egyháztó l a kezdőfizetés 6 0 % - a . Törvényes lak-
és kertbér. Természetben egy öl fa. Államsegély. Német 
nyelv t udása megkívántat ik . Lakás csak nő t len részére 
van. Kellően felszerelt kérvények a lap megjelenésétől 
számítot t 10 napon belül iskolaszékhez Ecseny, pos ta Felső-
mocsolád (Somogy) küldendők. (32.) 

Rusztek Károly: A nevelés művészete. - Tellyes-
niczky Mária: Montessori módszere. — Baranyai 
Erzsébet: A behaviorizmusról. — Missik Endre: 
Az első magyar munkaiskola és gazdasági tan-
intézet. — N. Gy.: Hány analfabétát fog ki-
mutatni az ú j népszámlálás? — Dr. Olay Ferenc: 
Genfi tanfolyam a nemzetek szövetségéről. — 
A tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és 
gyakorlati tanítások. — Az egri várban. — 
A hazai és külföldi tanügyi lapokból. Mit értünk 
progresszív nevelés alatt? — Képzet és valóság 
a gyermek gondolatvilágában. — A testi fenyí-
ték ügye Németországban. — Ifjúságjóléti fel-
adatok az iskolában. — Az elemi számtan taní-
tásában elkövetett leggyakoribb hibák. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. 
— Külföldi szemle. — Egyesületi élet. A Magyar-
országi Tanítók Eötvös-alapja. — Hírek. A köz-
igazgatási bizottság népoktatásügyi hatásköré-
nek megállapítása. — A Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztató ú j melléklete. — Mi-
niszteri elismeréssel kitűntetett tanítók. — Gaz-
dasági oktatás. A ló ismertetése. — Tanítás. — 
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. — 
Melléklet: Radnóti László: Az egyéni és tömeg-

gázvédelem módjai. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N 
Szerkesz tők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

HEGEDŰ, HARMÓNIUM, 
TÁROGATÓ, CIMBALOM, 
GRAMMOFON, RÁDIÓ 

és az összes 
hangsze rek 
l e g j o b b a k 
csakis itt a 
g y á r b a n 
k a p h a t ó k . 

Kitűntetve a világ 
összes államaiban I 

Művésziesen tavit! 
Legjobb húrokat készít! 
Egyedüli bangszergyár az országban. 

T ö b b g y á r n i n c s . 

M O G Y O R O S S Y GYULA ^ « e r g Y * ™ 
Budapest VIII, Rákóczl.út 71 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10% engedm. v. jut. 

Olvasóink figyelmébe a j á n l j u k 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb rcszletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

Igen t isztel t t an i tó ívevóimmel k ö z l ö m , hogy sa já t g y á r t m á n y ú 

Í S t B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok d í j m e n t e s e n 30 napi meg tek in t é s r e r ende lkezésükre és ké= 
rem esetleges bútorszükségle te ik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, me ly a lka lommal ú g y ár . mint minőség t ek in te t ében 
ki fogom é r d e m e l n i becses mege légedésüke t . MÜLLER LAJOS bútor« 
gyáros, Budapest , VII. , Dohány*utca 37 . szám. — Tele fon 373—18. 
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Hévíz szomszédságában NEMESBÜKI iskolaszék r. k. 
kántor taní tó i állásra pá lyáza to t hirdet. Helyi járandó-
ság 32 egység. Személyes megjelenés szükségtelen. Kérvé-
nyek január 31-ig küldendők. Válaszbélyeget kérünk. 
Iskolaszék, Nemesbük, u. p. Hévízszentandrás. (31.) 

MÁTRASZÖLLÖSI r. k. iskolaszék a lemojidás folytán 
megüresedett kántor taní tói állásra pá lyázato t hirdet. Jöve-
delme: lakás, három szoba előszoba, konyha, éléskamra, 
melléképületek, 10 kat . hold szántó, 2 hold rét, 2 hold 
erdő. Deputá tum 2,0 mmázsa búza ára, párbér, 1010 
pengő és rendes stóla. I r a tok kommün a la t t i viselkedésről 
is, j anuár 24-ig beküldendők az iskolaszék címére. Válasz-
tás j anuár 27-én délelőtt 11-kor. Személyes megjelenés 
előnyös, de nem dí jaz ta t ik . (25.) 

A MURGAI ev. leánygyülekezet kántor tan í tó i állására 
pályázat hirdettetik. Oszta t lan népiskola vezetése mellett 
német nyelven levitái teendők is végzendők. Javadalom: 
25 hl rozs 12-5 hl búza, 12-5 hl tengeri, 6-51 hl bor, 
szalma, 1600 négyszögöl rét, 3 méteröl kemény tűzifa 
természetben 1 öl napi árban, 7375 négyszögöl szántó, 
kert, gyümölcsös, legel őjog, temetőfű. Munkaváltság: 
81-60 P . Malomfuvar. 3 szobás lakás, 136 P. , solárék, 
újévi ajándék. Értékegység: 59. B-listások, nyugdíjasok 
is pályázhatnak. Férfipályázó hiányában orgonálni tudó 
taní tónő alkalmaztatik. Tanítói és kántor i oklevéllel, 
keresztlevéllel működési, kommün alat t i maga ta r tás t iga-
zoló bizonyítványokkal és válaszbélyeggel feszerelt kér-
vények e pályázat megjelenésétől számí to t t 10 napon be-
lül tolnakétyi lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás sür-
gősen elfoglalandó. (24.) 

Az ÖCSAI ref. iskolaszék és presbitérium pályázatot 
hirdet megválasztás ú t j á n megüresedett I I I . sz. taní tói 
állásra. Javadalma törvényes, államsegélyes. Lakás ter-
mészetben. Kötelességei: a reábízott osztályok vezetése, 
lelkészt és kántort akadályoztatás esetén helyettesíteni, 
összes belmisssziói munkákban aktív résztvétel, egyházi 
irodai munkákban való segédkezés. Pá lyáza t i határidő 
]an. 10. Állás jogerőre emelkedés u tán azonnal elfogla-
landó. Költözködést egyház nem térít meg. Okmányokkal 
jól felszerelt kérvények, válaszbélyeggel, Nagy Kornél 
ref. iskolaszéki elnök címére, ócsáia küldendők. (23.) 

A BÜDSZENTM1HÁLYI ref. iskolaszék a nyugdíjazás 
folytán megüresedett egyik tanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes és lakbér addig, míg az egyháznak 
lakás nem áll rendelkezésié amikor a lakbér megszűnik. 
A választás jogerőssé csak az államsegély folyósításakor 
válik; ha ez bárminő oknál fogva elmaradna, a választás 
semmis. Kötelesség a kijelölt osztály, vagy osztályok 
taní tása . Pályázati ha tá r idő e hirdetés megjelenésétől szá-
mí to t t 10 nap. Ref. iskolaszék. (22.) 

A J Á S Z T E L E K I fügedhalmi t anya i r. k. tanítói állásra 
törvényes fizetéssel díjlevéi szerinti kötelességekkel és 
természetbeni lakással, pá lyázat hirdettetik. Pá lyáza t i 
határ idő a lap megjelenésétől számí to t t tíz nap. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel jászteleki iskolaszékhez külden-
dők. (2.0.) 

A BOSTAI (Baranya m.) újonnan szervezett, egy tan-
erős, r. k. iskolához kántor taní tó kerestetik. Javada lom: 
hitközségtől a mindenkori kezdőfizetés 10 százaléka kész-
pénzben és páronként 12'5 kg búza, 4 1 bor. A többi ál-
lamsegély. Az ideiglenes lakás, melyet tavasszal kibőví-
tenék, most egyszobás, konyhával, melléképületekkel és 
kerttel. Válaszbélyeges kérvények iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők Garéba, ahol január 25-én, mise után, énekpróba. 
Választás 29-én, Bostán. (16.) 

KÁLLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hir-
det a kisbaiomlaktanyai közs. tan í tó i állásra. Javada lma: 
lakás és kert természetben. Helyi járulék 50%, a többi 
államsegély. Pá lyáza t i határidő e lap megjelenésétől szá-
mí to t t 10 nap. Az állás azonnal elfoglalandó. Községi 
iskolaszék, Kállósemjén, Szabolcs m. (15.) 

Jelen lap megjelenésétől 10 napi határidővel, törvényes 
illetményekkel F É R F I T A N 1 T Ó I ÁLLÁSRA pá lyáza to t 
hirdet a hévízgyörki r. k. iskolaszék. Kántorságbani jár-
tasság előny. Kérvények iskolaszéki elnöknek, Hévíz-
györkre küldendők. (19.) 

SZAKOLYI g.-kat. egyházközség pályázatot hirdet a 
megüresedett I I . tanítói állásra. Javadalom: 20% helyi 
járulék, a többi államsegély, természetbeni lakás. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Személyes megjelenés kívánatos. 
Pályázati ha t á i i dő : e lap megjelenésétől számítot t 8 nap. 
Választás: febr. 1. Püspök úrhoz intézett kérvények a 
nyírgelsei g.-kat. parókiára küldendők (Szabolcs m.) (18.) 

A PUSZTADOBOSI (Szabolcs m.) g.-kath. iskolaszék 
elhalálozás folytán megüresedett taní tói állásra pályáza-
to t hirdet. Javada lma: természetbeni lakás és államsegély. 
Kérvények g.-kath. lelkészi hivatalhoz Nyírmada, külden-
dők, január 20-ig. (21.) 

L É N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú to r á ruháza . — KényeU 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánymtca 30 . Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

REFORH RUHÁZ ATI IftÉSZVÉNYTÁKSASÁ« 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-<JT 5. TELEFOS: AlIT.: 130-96. 

ÉRTESÍTÉS! 

• • 

Van szerencsénk i. t. v e v ő i n k szíves t u d o m á s á r a hozni , h o g y téli á ruc ikke inke t 
r e n d k í v ü l nagy kész le tünkre való tekinte t te l a karácsonyi és ú jév i ünnepek u t á n is 

M É L Y E 1 V L E S / Í A L L Í T O T T Á H A l i O \ 

á rus í t j uk . — Olcsó téli k iárus í tásunk 1931. évi márc ius hó Lig tart . 

Állandó dús választékunk v a n : 

kész nő i , férfi* és g y e r m e k k a b á t o k b a n , ö l t ö n y ö k b e n , szövet?, selyem», vászon», 
kötöt t» és s zövö t t á rukban , p a p l a n o k b a n , f e h é m e m ű e k b e n stb. stb. 

KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! 
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H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

Perfekt német TANÍTÓNŐ nevelőnőnek ajánlkozik. 
Seit], Uraiújfalu. (3.) 

CSERÉLNE r. kath. tanítónő községi, vagy uradalmi 
iskolához. Villanyvilágítás, fővonal helyben, lakás, egész-
séges hegyi levegő, Ajánlatok „Mátravára" jeligére a ki-
adóhivatalba, (17.) 

CSERÉLNÉK osztálytanítóval községi jellegűhöz. Vil-
lanyvilágítás, tüzelőkedvezmény. Kántoriakért külön dí-
jazás. Középiskolához villamosjáratok. Kántortanító, Etes, 
Salgótarjánnál. (28.) 

IF JÜSAGI SZÍNMÜVEK: „Meseország" háromfelvoná-
60S 1 P., „Árva Gyur i " ötfelvonásos 2 P., „Magyar siral-
mak völgyében" (hazafias) ötfelvonásos 2 P. előzetes 
beküldése mellett kaphatók a szerzőnél: Csire Nagy Ist-
ván, Lábod. (33.) 

Használt STRAPAHARMÓNIUMOT keres Egyházköz-
ség Balatonalmádi (35.) 

LEGHELYESEBB MÓDSZER! Kitűnő eredmény helyes 
szemléltetés és számláitatás alapján! Eng. vezérkönyv 
I. oszt, utasí tással , 6zámképekkel, P . 1'50, vezérfonál 
I I . oszt. 80 fillér, portó 20 fillér, (utánvéti portó 95„fillér) 
márcsak néhány példány / Fűzi Márk ny. igazgató-tanító 
Budapest, Dessewffy-u. 18—20. (34.) 

HELYETTESNEK férfi- vagy nőtanítót keresek két hó-
napra. Teljes ellátás van. Igénymegjelöléssel a jánlatot ké-
rek. Kovács István, Bezeréd. (Zala m.) (30.) 

CSERÉL állami tanerő hattanerős iskolától Szatmár, 
Szabolcs vagy Ha jdú megyékbe. Helyben vasút, villany-
világítás. Ingyen tüzelő. „Sürgős" jeligére kiadóba. (29.) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, dalárdák, iskolák 
négy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmo-
niumjaimról zongoráimról, pianinókról, valamint minden 
más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak. Hatalmas 
raktáramból legkényesebb igényeket, legocsóbb árakon, 
kényelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan ki-
elégítek. Érdeke tehá t mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő a jánla to t kérni őfensége József Ferenc 
főherceg úr kamarai és a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI MIHÁLY hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

CSERÉLNE két.tanerős állami iskolától mindkét tan-
erő külön-külön. Ezen hely tanítópárnak, vagy leendő 
párnak kiválóan alkalmas. Szép lakás. Levélcím: Gás-
pár Pál, Rákospalota, Zápolya-utca 48. (36) 

CSERÉLNE két tanerős iskolától állami tanító osztott 
iskolához nagyközségbe. Levélben bővebbet. Levélcím. 
Gáspár Pál, Rákospalota, Zápolya-utca 48. (37) 

S t e r n b e r g 
K I B U D V A R I H A N O S Z E R G Y Á Q K R A D I Ó M Í L V E K 

BUDAPEST I f 1 RÁKÓCZI-UT 
VII. ~ I 9 6 0 

HARMONIUMOK 
i több évi[hitelre STERNBERG-nél 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfi« 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A l e g m o d e r n e b b gyártmány, leg« 
k i t ű n ő b b kivi te l ! Gravitációs köz* 
pont i melegvízfű tés! Au tomat ikus 
melegszabá' .yozás, párologtatás és 
szel lőztetés . Amal i th asztbesztpala 
belső bu rko la t t a l . Nem vetemedik , 
k i tűnő hősz ige te lő! Elpusztíthatat® 
l a n l T o j á s o k forgatása k ívü l rő l 

egy pil lanat alatt 1 

Magyar Radiátorgyár Rt,, Budapest 
Gyár : X., Gyömrői=út 76—78. 

Városi iroda és min ta rak tá r : V., Kálmánsutca 18. 
Telefon: 197 08. 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 



MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
pániutca 77. 

T.: A u l . 9 n . S 3 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 116 (64. ÉVFOJJYAM Í. SZÁM.) 

P o s t á s f a j b a r o m f i nagyte lep , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandotte*törzsek t i sz tavérbeni törzs: 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra g o n d o s a n ki tenyészte t t , elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrende lhe tők . 
A telep ál la torvosi fe lügyele t alat t áll (vérvizsgálat), 
á l lománya m i n d e n fer tőző betegségtől mentes, edzet t , 
erőteljes, egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 

Budapest, 10 számi) postah iva ta l , X, Füzér -u tca 11, szám, 

harang- ás ércöntöde, harangfe lszere lés és haranglábgyár 
(Budapest-belvárosi löplébánia.templom részere készített 2400 kg 
,, Polgármester-harang", melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

d r Serédi lusztinián b ibornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 192S. évi budapesti, székes, 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d i i m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek ! 

EHALL 
BUDAPEST VI , 

Andrássy- út 1 5 . 
I. emele t 1. 

Magyarország legnagyobb 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 

és legválasztékosabb 
Z O N G O R A T E R M E 
1 0 évi írásbeli jótállás. w m - Kényelmes részlet f izetés 

KIRÁLYI M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 

1931. évi január 1-től érvényes 

ISKOLAI 
NYOMTATVÁNYJEGYZÉKÜNKET 

a „Néptaní tók Lap ja" 1930. évi 47—48. számához 
mellékeltük. 

Ha nem érkezett volna meg, 
vagy több példányra van szükség, 
készséggel küldünk további példányokat. 

B U D A P E S T , V I I I , M Ű Z E U M s K Ö R Ú T 6. S Z Á M ( G Ó L Y A V Á R ) . 
L E V É L C Í M Ü N K : B U D A P E S T IV., 242. SZ. P O S T A F I Ó K . 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-kő rút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 2. számához. 

A Z I S K O L Á N K l V Ü L I NÉPMÜVELÉS 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon népművelési előadók számára, időhöz nem kötötten, ilyen 
országos érdekű s időszerű kérdésekhez való ismeretanyagot közlünk. A közölt szöveg 
tehát nem tekinthető felolvasásra vagy elmondásra alkalmas előadásnak. A szövegben közólt 
anyagot az előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához 
mérten — esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad 
előadás formájában közölje (adja elő). 

Ezeket az előadásokat legcélszerűbb az iskolánkívüli népművelés ismert kereteibe 
(ismeretterjesztő előadási sorozatba, vagy a népművelési tanfolyamok órái közé) beilleszteni. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükségesnek 
mutatkoznék. 

Miután a Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató 1931 január lstől fogva 
az iskolánkívüli népművelésnek is országos sajtószerve lett, ennélfogva az iskolánkívüli 
népművelés helyi szervei a Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató egyes példányaihoz 
csatolt ismeretanyagot (sárga lapokat) — szükség esetén — a helybeli állami vagy községi 
iskola részére járó lappéldány révén is igénybe vehetik. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szives figyelmébe: 
1. Necsak szép előadások tartására törekedjünk; előadásunk elsősorban könnyen 

érthető és okulást adó legyen. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitoktatást kerüljük. 
3. Előadásunk egyszerű, könnyen áttekinthető s közvetlen^legyen, inkább társalgáshoz 

és megbeszéléshez hasonlítson. 

AZ EGYÉNI É § TÖHEG-GÁZVÉDELE3I MÓDJAI. 
í r t a : R A D N Ó T I L Á S Z L Ó tüzérszázados . 

Ha egy kicsit forgatjuk a külföldi lapokat 
és olvasgatjuk az újságokat, akkor azt látjuk, 
hogy azok a bizonyos békés fegyverek csak lát-
szólag pihennek olyan nyugodtan és hogy az 
örök béke apostolai vizet prédikálnak és bort 
isznak, * 

De hiszen már régi mondás, hogy a béke nem 
más, mint készülődés a háborúra! Arra a hábo-
rúra, melyben a zsákmányra éhes ellenségeink, 
mint a kiéhezett keselyűk akarják ismét meg-
rohanni történelmi hivatását teljesíteni akaró 
kicsi hazánkat. A szó szoros értelmében meg-
rohanni, sőt hirtelen meglepni, mert nem vértes 
lovasokkal, nem lassan mozgó emberekkel jön-
nek, hanem a modern technika legújabb harci 
fegyvereit küldik ellenünk: a repülőt és a gázt! 

Két olyan harcieszköz ez, amely magában is 

ezer veszélyt jelent, de együtt, karöltve a pok-
lok poklát jelentheti. 

Csak jelentheti, mert ha fel vagyunk ellene 
készülve, ha tudjuk, hogyan kell védekeznünk, 
akkor gond nélkül végezhetjük mindennapi ke-
nyérkereső munkánkat és nyugodtan hajthat-
juk fejünket nyugalomra!! 

Ha valaki vagy valami ellen védekezni aka-
runk, .nagyon megkönnyíti a feladatunkat, ha 
tudjuk, hogy mivel és hogyan akar minket 
megtámadni az a valaki. Azt pedig tudjuk, 
mert kilátszik az előkészületekből, hogy gázzal 
és repülővel! Vagyis pontosabban: repülőgépről 
alkalmazott gázzal. 

Elküldi hatalmas, búgó, ezer veszélyt hozó 
gépmadarait, itt vannak pár perc alatt, hozzák 
a gázt és csak a ledobott repülőbombák itt-ott 
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felbődülő robbanása juttatja eszünkbe, hogy 
már nemcsak a harctéren van háború, mint a 
régi jó időben, hanem itthon is, a békés anya-
országban. Lángok csapnak fel a bombák nyo-
mán, hosszan elnyújtózkodó felhő húzódik vé-
gig az utcákon és felhangzanak a vészes kiál-
tások: Gáz! Gáz! Az emberek arca eltorzul a 
pillanatnyi félelemtől, de a következő percben 
már mindenki otthon levő családjára, hozzá-
tartozójára gondol. Egyes embereknek meg-
nyugszik az arcuk, míg mások fejvesztett ro-
hanással igyekeznek haza jutni, hogy most, a 
veszély pillanatában hozzák helyre eddigi nem-
törődömségük könnyelmű következményeit. 

Ha ezt így elképzelem, önkénytelenül egy 
plakátra gondolok, mely a józan ós a részeges 
ember arcvonásait juttatja eszembe! Örül a jó-
zan, mert előrelátó munkájának élvezheti gyü-
mölcsét, de annál rosszabbul van a részeg, mert 
már nem tudja pótolni az elmulasztottakat. í gy 
lesz ez gáztámadás alkalmával is!! Lesznek jó-
zan Miskák és könnyelmű Marcik! 

Azok a gázok, melyekkel ellenségeink támadni 
fognak, anyagi sajátságuknál fogva az élő 
szervezetre kellemetlenül ingerlő vagy mérgező 
hatást gyakorolnak. 

A gázanyagok hatása általában abban nyil-
vánul meg, hogy egy vagy több szerv életmű-
ködését zavarja vagy megakasztja. 

A gázanyagok a levegő közvetítésével hat-
nak olyképen, hogy a légzőutakon keresztül a 
szervezetbe jutva, ott kifejtik hatásukat. Isme-
rünk azonban olyan gázanyagokat is, amelyek 
közvetlenül az egész test felületét támadják 
meg. Az előbbieket közvetve, az utóbbiakat köz-
vetlenül ható gázoknak nevezzük. 

A gázanyagok halmazállapota, úgy az alkal-
mazás, mint a hatás pillanatában igen külön-
böző lehet: gáz, füst, folyadékcsepp,por. A leg-
több gázanyag azonban légnemű állapotban 
fejti ki hatását. Hatását csak akkor fejtheti ki, 
ha légnemű állapotban sűrűsége nagyobb a le-
vegőnél, mert csak így hatolhat be mindem mé-
lyebben fekvő helyre. 

Minél kisebb egy gáz szaga, vagy ingerlő 
ereje, annál nehezebben ismerjük fel jelenlétét 
a megfertőzött levegőbe™, annál nagyobb a 
mérgezés lehetősége. Legveszedelmesebbek te-
hát az olyan színtelen, szagtalan gázanyagok, 
melyeknek ingerlő hatása kicsiny, mérgező 
ereje nagy lévén, nagy mérgezési lehetőséget 
biztosítanak. 

Az élettani hatás minőségére nézve a gáz-
anyagok ingerlő, mérgező és maró hatásúak le-
hetnek. 

Az ingerlő gázok a szem, orr, légzőcső nyálka-
hártyáinak izgatása által hatnak: könnyezést, 
köhögést, a légzőutak és tüdő megbetegedéseit 
idézik elő. 

A mérgező gázok a vérkeringést bénítják meg, 
így a szervezetben kisebb-nagyobb kóros elvál-
tozásokat idéznek elő. Hatásukat rendesen igen 
gyorsan kifejtik. 

Maró hatású (hólyaghúzó) gázanyagok az 

egész test felületére hatnak és nehezen gyó-
gyuló sebeket okoznak. Légnemű állapotban a 
szemeket és légzőutakat is megtámadják. 

• 

A fentebb említett gázanyagokat különféle 
eszközökkel, más és más módon tudjuk alkal-
mazni. Az elmúlt háborúban azzal kezdték a 
gáztámadásokat, hogy az anyaországban gázzal 
megtöltött vaspalackokból az ellenségre fújták 
a gázt. Ezzel az eljárással nagy gázsűrűséget 
lehetett elérni, azonban nagyon meg kellett vá-
lasztani az alkalmas terepet és az eredmény 
így is nagyon függött az időjárástól. 

Később tüzérségi és aknavető lövedékbe sze-
relve a gázt, használták fel gáztámadások vég-
rehajtására. Ez alkalmasabb volt, mert nem 
függött annyira a tereptől, sem az időjárástól 
és a tüzérségi lövőtávolság határáig lehetett a 
gáztámadást végrehajtani. 

A technika fejlődésével ezt a határt még job-
ban megnövelte a repülőknek a felhasználása. 
A repülők akár bombába szerelve, akár pedig 
külön erre a célra szolgáló permetező gépekből 
már képesek voltak a gázt oda is eljuttatni, 
hova a tüzérség nem tudott hatni. 

Az anyaországban elsősorban a repülők által 
végrehajtott gáztámadással kell számolnunk. — 
A repülők — mint már fentebb említettem — 
akár bombázással, akár lepermetezéssel tudják 
eljuttatni a gázt oda, hol azzal hatást akarnak 
kifejteni. 

« 

Most térjünk át arra, hogy az előbb ismerte-
tett gázok, illetve gáztámadások ellen hogyan, 
mi módon, milyen eszközökkel tudunk véde-
kezni. 

A haregázok ellen hatásosan csakis kifogás-
talanul működő gázvédőeszközökkel és tökéle-
tesen megszervezett gázfegyelemmel védekezhe-
tünk. 

A gázvédelem eszközei lehetnek olyanok, ame-
lyek csak egy személyt (élőlényt) védenek meg, 
vagy lehetnek olyanok, amelyek egyszerre több 
személyt óvnak meg a mérges gáz hatásától. 

Eszerint lehet beszélni egyéni és tömeg gáz-
védelemről. -> 

Az egyéni gázvédelem legfontosabb eszköze 
a gázálarc. 

Minden gázálarc két részből áll, ú. m. egy a 
szemeket, orrot, légzőszerveket védő tulajdon-
képeni gázálarcból és a szűrőből, mely a fer-
tőzött levegő megtisztítására szolgál. 

A gázálarc lelke a szűrő, melynek hivatása 
a gázzal kevert, megfertőzött levegőnek a meg-
tisztítása, úgyhogy a szervezetbe már gázmen-
tes levegő jussonL 

A gázálarc viselése csökkenti az egyén mun-
kaképességét, még pedig: fizikailag, élettanilag 
és lélektanilag. 

Fizikailag azért, mert a gázálarc súlya bizo-
nyos terhet ró a viselőjére. 

Élettanilag pedig azért, mert a látómező 
nagyságát és a látás élességét csökkenti, ezen-
kívül a szűrő légzési ellenállása növeli a tüdő 
és szív munkáját. Ezenkívül az élettani hatás 
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folyományaképen fáradtság és bizonytalanság 
érzete fogja el az embert. 

Lélektanilag: a bizonytalanság érzetét, a tá-
jékozóképesség csökkenését kelti, mely a vise-
lőre nyomasztólag, lehangolólag hat. 

Az általános, vagy tömeg-gázvédelem esz-
köze a gázbiztos óvóhely. 

A gázbiztos óvóhelyet úgy kell megszerkesz-
teni, illetve berendezni és felszerelni, hogy 
abba a gáz ne hatolhasson be. A gázbehatolás 
tökéletes megakadályozása természetesen csak 
r i tkán érhető el. 

Gázbiztos óvóhelyül a legkülönbözőbb helyi-
ségek, szobák, kamrák berendezlietők. 

A gázbiztos óvóhelyek két elv szerint szer-
keszthetők : 

a) Az aj tókat gáztakarókkal zárjuk el. A gáz 
megkötése azon vegyszerekkel történik, ame-
lyekkel a gáztakarók át vannak itatva. A gáz-
takarókat úgy alkalmazzuk, hogy a gáz ne ha-
tolhasson be az óvóhelyre. Az ablakokat lég-
mentesen elzárjuk valamilyen fa j t a tömítő-
anyagnak (szurok, gitt stb.) az alkalmazása 
által. 

b) A másik módja, hogy a légmentesen elzárt 
helyiségbe a levegőt szűrőn keresztül szívjuk 
be. A beszívott levegő a szűrőn áthaladva a 
gáztól megtisztul, a helyiségben pedig túlnyo-
más áll elő, aminek következtébeni a megfertő-
zött levegő behatolása meg van akadályozva. 
Ez a mód nehezebben valósítható meg, mivel 
ilyen szűrő beszerelése és az ajtók, ablakok lég-
mentes elzárása úgy technikailag, mint anya-
gilag nagyobb munkát, illetve kiadást jelent. 

A gázbiztos óvóhelyek elhelyezésénél tekin-
tetbe kell venni a természet, vagy az építészet 
által nyúj tot t előnyöket. Szerencsés elhelyezés-
sel olyan óvóhelyeket lehet berendezni, ahol 
veszélyes gázsűrűség egyáltalában nem léphet 
fel. Pl. domboldalban épült házak, emeletes há-
zak II—III. emeletén, amely helyek a nagyobb 
gázsűrűségtől mentve vannak, mivel a gáz a 
mélységi helyek felé húzódik. 

A gázbiztos óvóhelyek berendezéséhez szük-
séges gáztakarók vastag, durva anyagból ké-
szültek és szódaoldattal vannak áti tatva. A gáz-
takarók elhelyezése olyan módon történik, hogy 
az ajtókeretnél 4—5 cm-rel hosszabb és széle-
sebb takarókat összegöngyölve, függönyszerű-
leg az aj tó felső részére erősítik. Az összegön-
gyölt takaró egy zsinór megrántása által le-
göngyölődik és elzárja az ajtónyílást. A gáz-
biztos zárás biztosítására a takaró alsó részére 
vasrudat erősíthetünk. 

Az óvóhelyre esetleg behatolt gázok eltávolí-
tása — a gáztámadás megszűnése "után — leg-
egyszerűbben szellőztetéssel, mesterséges lég-
huzammal távolítható el. 

A gázok az, élelmiszereket is megfertőzik, 
azért ezek megóvására különös gondot kell for-
dítani. 

Az élelmiszerek a gázanyag szagát felveszik, 
azonban szellőztetéssel, megfőzéssel, felforra-
lással a kellemetlen szag eltávolítható. 

A fertőzött élelmiszerek felhasználására vo-
natkozólag megjegyzendő: 

a) felforralás után az élelmiszerek rendesen 
élvezhetők lesznek. A gázzal megfertőzött és le-
ölt, de nem elhullott állatok húsa, a belső ré-
szek (tüdő, máj stb.) kivételével, főzés vagy sü-
tés utáni megehető; 

b) a gázmérgezés következtében elhullott ál-
latok húsa még főzés után sem használható fel. 

Általában a fertőzött vagy gyanús élelmiszert 
leghelyesebb megsemmisíteni. 

* 

Az első segélynyújtás gázsebesülések esetében 
mindenkinek felebaráti kötelessége. 

Mindazokat, akik a gázok behatására kisebb-
nagyobb fokú megbetegedéseket szenvednek, 
gázsérülteknek kell tekinteni. 

A gázsérültekre és azok kezelésére vonatkozó 
rendszabályok az első segélynyújtás módjára 
és a gázsebesültek elszállítására vonatkoznak. 

Elv legyen, hogy minden gázsérült mielőbb 
orvosi segélyben részesüljön. H a a viszonyok 
megengedik, már az első segélyt is orvosnak 
kell adnia. 

A gázsérüléseknél előírt első segélyek igen 
egyszerűek és mivel sok esetben életmentőek, 
azért — orvos hiányában — bárki által, azon-
nal is alkalmazandók. 

A helyesen alkalmazott első segély igen ked-
vezően befolyásolhatja a sebesülés kimenetelét, 
míg annak elmulasztásával a megbetegedések 
száma nagy mértékben megnövekedhetik. 

A gázsérülteknek nyújtandó első segély ál-
talános és különleges rendszabályok alkalma-
zásából áll. 

Az általános mentő rendszabályokat minden 
gázsebesültnél be kell tartani. 

Az általános rendszabályok alkalmazásánál a 
következőket kell szem előtt ta r tan i : 

a) a gázsérülteknek tiszta levegőre és nyuga-
lomra van szükségük. Evégből a ruházat és fe-
hérnemű a nyakion és mellen felgombolandó, 
hogy a légzést ne akadályozza. H a a ruházat 
gázzal van telítve, legjobb a beteget egészen 
levetkőztetni; 

bj a gázsérülteket, amilyen gyorsan csak le-
het, de a legnagyobb kímélet mellett, a gáz-
veszélyes helyről el kell távolítani; 

c) gázsérülteket gyalogoltatni nem szabad és 
minden legcsekélyebb testi megerőltetéstől, 
izommunkavégzóstől meg kell óvni; 

d) a gázsérültek — még a könnyebben sérül-
tek is — hordágyon szállítandók. A hordágyra-
fektetésnél, valamint a beteg elhelyezésénél 
mindig a beteg kívánságát kell teljesíteni. — 
A beteget valamely neki nem tetsző, fájdalmas 
testhelyzetbe erőszakolni niem szabad; 

e) az elszállítás a la t t az esetleges gázálarcot 
levetni nem szabad; 

f ) a gázsérült ^testének melegen tar tására 
nagy figyelmet kell fordítani; 

g) a betegek elhelyezése a szabadban, por-
mentes, árnyékos, széljárta helyen, míg zárt he-
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lyiségben nyitott ablakok és ajtók mellett tör-
ténjék; 

h) kisebb légzési nehézségek, fá jda lmak csil-
lapítására alkoholbelégzést kell nyúj tani , egy-
szerűen úgy, hogy a beteg orra, szá ja elé tar-
tott zsebkendőre, vászondarabra, va t t á r a egy 
evőkanál tiszta alkoholt vagy mentholos bor-
szeszt öntünk; 

i) súlyosabb légzési nehézségeknél, ha az arc 
s a szájszélek elkékülnek, vagy a még súlyo-
sabb fulladásos, eszméletlenséggel járó esetek-
nél, amint csak lehet, oxigénbelégzés alkalma-
zandó. 

Mesterséges légzés alkalmazása tilos!! 
A maró hatású gázmérgezésnél alkalmazandó 

első segélynyújtásnál a következő szabályokat 
kell betartani: 

a) a bőrre jutott gázcseppeket nem szabad le-
törölni, hanem leghelyesebb, ha azokat kötszer-
rel, vattával, zsebkendővel vagy esetleg homok-
kal leitatjuk, azután a fertőzés helyét alkohol-
lal vagy bőségesen alkalmazott, lehetőleg me-
leg folyóvízzel alaposan leöblítjük; 

b) a fertőzött bőrrészeket, amint lehetséges, 
klórmészporral vastagon be kell hinteni. A klór-
mésszel beszórt testfelületet száraz ruhával át 
kell kötni; 

c) az esetleg keletkezett hólyagok, tályogok 
nedvtartalma a test más részét ne érintse, mert 
az ilyen nedv még kóros elváltozást idézhet ellő; 

d) a beteget kezelő ügyeljen sa já t biztonsá-
gára. 

Ha a marógáz a szemeket támadta meg, ak-
kor mindenekelőtt teljes nyugalom és sötét 
szoba szükséges. A szemeket vörösborszínű hi-
permangán-oldattal kell kimosni. 

A gázbetegek kezelésénél általában a nyu-
godtság és hidegvér már fél eredményt biz-
tosít, 

* 

Ellenséges gáztámadás esetében első és leg-
fontosabb dolog a gázveszély jelzése s az ezzel 
kapcsolatos óvintézkedések foganatosítása, 

A gáztámadás egész tar tama alatt mindenki 
őrizze meg nyugodtságát és hidegvérét. Min-
denkinek arra kell törekednie, hogy minél ke-

vesebb levegővel beérje. Ezért a heves mozdu-
latoktól, futástól lehetőleg tartózkodni kell. 

Igyekezzen mindenki valamilyen zárt helyi-
séget vagy gázbiztos óvóhelyet a lehető leg-
rövidebb idő alat t elérni és addig is tar tsa be-
nedvesített zsebkendőjét orra és szája elé. A la-
kásukon vagy más zárt helyen tartózkodók az 
ajtókat, ablakokat csukják be és mindaddig tar-
tózkodjanak ott, míg a gázveszély elmúlik. 

A gáztámadás után legfontosabb: 
a) a közvetlen gázveszély elmúlásának meg-

állapítása; 
b) a gázbetegek elszállítása; 
c) a ruházat, lakás, gázbiztos óvóhely szellőz-

tetése és fertőtlenítése. 
A gázveszély elmúlását megbízható módon 

meg kell állapítani. 
Ez legegyszerűbben látás ú t j á n eszközölhető, 

amennyiben a legtöbb gáz látható, színes. 
Azon esetben, ha színtelen gázzal történt a 

támadás, a látópróba helyett a szaglópróbát 
kell alkalmaznunk. Ez abban áll, hogy a gáz-
álarc alá egy kis levegőt eresztünk, azáltal, 
hogy az álarcot kissé felemeljük, vagy pedig 
egy szippantást veszünk a külső levegőből. 

Szervezett viszonyok között úgy a gáztáma-
dás kezdete, mint vége, illetve elmúlása köz-
pontilag állapíttatik meg és már előre közhírré 
tet t módon jeleztetik. 

Ennek megszervezése a legfontosabb teendő 
a gáztámadás ellen való védekezésnél. 

Ezek azok a tudnivalók, melyeknek ismerete 
szükséges, sőt honpolgári kötelesség. 

Honpolgári kötelesség pedig úgy magunk, 
mint felebarátunkkal szemben, mert a saját, a 
családunk, a dolgozó társunk életéről, egészsé-
géről van szó. 

Az elmondottaknak a megszívlelése, az elő-
gondoskodások megtétele már fél védekezés, 
mely megnyugtat ja lelkiismeretünket és meg-
könnyíti az esetleges szükséges védekezésünket. 
Ezeknek tudatában az ellenséges gáztámadás 
már nem halált hozó vész, hanem csak egy kel-
lemetlen körülmény, mely ideig-óráig meg-
akaszt mindennapi kenyérkereső munkánkban. 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS» ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i r á l y i va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i I 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : 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 -
J T Y p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r ú t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X V adására a szerkesztőség nem v,í I.il. 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhlva. 
talnak, minden egyéb kézirat a szer-

kesztőségnek küldendő. 

T ^ L Ö F I Z K T É S : egész evre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
J—J szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás-, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dí j az állami., községi., társulati . , magán, és é rde . 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő . 
fizetés a kiadóhivatal dmére előzetesen kü ldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
n fill , magánhirdetés 14 fillér s a -
vanként Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
>/2 old. 85 P, ' í , old. 50 P, 'It old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

dmére előre fizetendők. 

Ml A Cí V A R . N É P M I Í 7 V E L É S . 
A magyar népoktatás feladataival párhu-

zamosan folyik a népművelés leikos és nagy-
arányú munkája. A cél világos: fel kell 
emelni a népet, erkölcseit megnemesíteni, 
szívét és szellemét kiművelni, értelmét ki-
csiszolni, hogy emelkedett lélekkel, a nemzet 
nagy törekvéseinek megértésével elérje azt 
a kultúrszínvonalat, amelynek magaslatán, 
mint. polgár a legtöbbet használhat hazájá-
nak és mint ember, kovásza lehet a világ 
művelődésének. 

A magyar népművelés útjában nincsenek 
rendkívüli akadályok. A magyar nép gyors 
felfogású, megértő nép, lelkében, vágyaiban, 
akaratában felfelé törő; hajlamai, tehetsége 
szinte predesztinálják arra, hogy ne csak 
egyéni kiválasztottságban, hanem tömegé-
ben is világpéldája legyen az általános em-
beri kultúrának. Igazolják ezt a népművé-
szet terén elért remek eredmények, a nép-
léleknek művészi vonatkozásban való ösztö-
nös megnyilatkozásai építészetben, díszítő-
művészetben, népviseletben, faragványok -
ban, szövési munkákban. 

A magyar lélek több, mint a nemzet és or-
szág, mondta Ravasz László püspök a bécsi 
Collegium Hungaricumban tartott legutóbbi 
előadásán, amikor a lelki művelődésért szállt 
síkra, hirdetvén, hogy ki kell kerülni a cini-
kus, homokízű hétköznapiságból. A tudós 

püspöknek igaza van, a lélek az a zsiros hu-
musz, ahol a művelődés ekéje a legmélyeb-
ben szánt. 

Egy gráci egyetemi tanár megállapítása 
szerint sokan ugyan a művelődést a tudás 
és ismeretek tömegével identifikálják, bizo-
nyos szellemi állapottal, melyet teljesnek és 
lezártnak, vagy soha be nem fejezhető ál-
landó törekvésnek fognak fel, ám Pesta-
lozzi, a. nagy nevelő, a művelődési folyama 
tot úgy jellemezte, hogy az a belső erők ki-
fejtésére irányuló törekvés, mely felszínre 
hozza az emberi bölcseséget. A bizonyos 
célokra és feladatokra való kiképzést, a hi-
vatásbeli műveltség megszerzését aláren-
delte az általános művelődésnek, sőt attól 
tette függővé azt. 

A magyar népművelők is ezen az úton 
haladnak és tudományos irányelvek helyett 
józan magyar gondolkodással formálják ki 
elveiket. A „Pestvármegyei Népművelés" c. 
folyóiratban olvasható, hogy a népművelési 
munkában is érvényesülni kell annak az ú j 
szellemnek, mely nemcsak a tudást és isme-
reteket, de az élet sivárságában a melegítő 
érzéseket, a jóságban és boldogságban való 
hitet is fel tudja ébreszteni. 

A lelki kiművelés azonban nem jelenti azt, 
hogy ne az ismeretek bőségével, a szellemi 
értékek átültetésével közeledjenek a töme-

ESTETEBI tilimíl 
SZEOED. 

FOLYÓIRATOK 
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gck felé. A tudás közvetítése eszköze a lelki 
művelődésnek és minden siker azon múlik, 
hogy a népművelő hogyan lopja bele a kul-
túrkincseket a tömeglélekbe ? 

A művelődéssel megindul a jellemképzés 
folyamata és az értelmi képzést követi az 
erkölcsi emelkedés is. A tisztán értelmi kép-
zés sohasem vezethet valódi művelődéshez, 
csupán tudáshoz és hivatásbeli készséghez. 

A kultúra emeli fel a lelket és a kiművelt 
lélek egyre nagyobb kultúrára vágyik — 
így nyilatkozik meg a kölcsönhatás, termé-
kennyé téve nagy szellemi területeket a mii-
vel ődés számára. 

Magyarországon tulajdonképen minden-
kinek népművelőnek kellene lennie! Minden 
képzett, kaputos embernek, akit hivatása a 
néppel érintkezésbe hoz, arra kell töreked-
nie, hogy közvetlenül ültesse el ismereteit 
és egyetlen percet se hagyjon kihasználat-
lanul, amikor erre alkalom nyílik. E feladat-
nak kötelességként kellene belerögződni a 
nemzet szellemi napszámosainak tudatába; 
tisztviselők, tanárok, ügyvédek, orvosok, 
mérnökök válhatnak így tanítóönkénte-
sekké, akik a hivatásbeliek munkáját meg-
könnyítik és elősegítik. 

A legnagyobb feladat természetesen a ta-
nító vállaira hárul, a hivatásos népokta-
tóéra, aki a gyermekeken kívül a felnőttek 
gondozója, lelki, erkölcsi és szellemi tá-
masza! Ennek a hivatásnak betöltése, ami-
lyen komplikált, éppoly egyszerű is lehet. 
Komplikált annak, aki csak a feladat nehéz-
ségeit látja és egyre azon gondolkodik, ho-
gyan lehet áthidalni az útjába tornyosuló 
kétségtelen akadályokat. Egyszerű annak, 
aki benn él a népben, akinek lelke egybe-
hangolódott a nép lelkével, érzi és érti belső 
szavát és tudja, hogy néha egyetlen szó, egy 
lelki vagy szellemi villanás elegendő az ér-
telem fokozására. 

Foglalkozni kell állandóan a néppel! 
hogy sohase lehessen a saját szűk látóköré-
nek prédája! Egy pillanatra sem szabad 
cserbenhagyni, bajában vagy örömében ol-

dala mellett kell állani és saját érdekeinek 
szűrőjén át csepegtetni belé a felismerést, 
ami lépcső a lelki emelkedéshez. 

A népművelő tanító „non fit, sed nasei-
tur", mint a költő, mert ez is oly mesterség, 
ami soha eléggé meg nem tanulható, tehát 
művészet! És a kritikával és magyarázattal 
kísért közös újságolvasások, irodalmi és 
gazdasági előadások akkor lesznek különö-
sen termékenyek, ha a népművelő tanító 
megalapozza a hangulatot, megteremti az 
együttérzést, felszereli azt a láthatatlan hu-
zalt, amely a nép szívét az övével összeköti. 
És akkor a munka könnyűvé válik. A nép 
művelődni fog a szeretet által, ami oktató-
jához fűzi, az akarat által, mely a benne 
rejlő ősi művelődési hajlamokat megérleli és 
ösztöneit tudattá formálja. 

Akkor jöhetnek és jönnek is a népkönyv-
tárak, a film és a rádió. 

Az ismeretek, az emberi tudás gyümölcsei 
alakot öltenek így a lélekben, mely addig 
zárt terület volt a műveltség számára, érzel-
meinek játéktere, néha örömök kertje, sok-
szor viharzó szenvedélyek pusztája! 

A tanító szelleme elhinti az érzelmi ma-
got a töretlen ugarban, hogy kivirágozzék 
és kalászba szökkenjen az elhanyagolt lelki 
mező. 

A nép polgárrá érik, aki nemcsak egyéni 
céljait követi vakon és értelmetlenül, hanem 
felismeri a közösség érdekeit. Értékes tag-
jává válik a társadalomnak, nemzetfejlesztő 
tényezővé növelve azok sorát, akiknek tábo-
rából kerülnek ki a haza és emberiség meg-
váltói. 

A magyar népművelődés — hála az irá-
nyító és gyakorlati tényezőknek — túl 
a virradaton, közeledik a napfényes kifej-
lődés felé. 

Az ú j esztendő kultúrprogrammjáhan a 
népművelési törekvések komoly helyet fog-
lalnak el és nincs messzi az idő, hogy egy 
művelt ország művelt népe, ősi jogain kívül 
teljes lelki és szellemi hivatottsággal fogja 
visszakövetelni megszentelt örökségét! 
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VIGYÁíKKimíK A5K ŐRHELYEKEN. 
í r t a : SÜLE D É N E S . 

Az alföldi falvakon és tanyákon kerékagyig 
ér a sár. Ember, állat egyaránt fedél alá szo-
rul. Az asszonynép guzsallyal a hóna alatt, az 
útszéli kerítésbe kapaszkodva kerülgeti, da-
gasztja a sarat, hogy összejöhessen az egyvég-
beliekkel, valamelyik tágasabb udvarházban 
fonogatni. A férfiaknak azonban, az állatok el-
látásán és egy kis tuskóhasogatáson kíviil, alig 
akad ilyenkor valami nagyobb tennivalója. El-
néznek hát vagy a kovácsműhelybe, vagy a 
korcsmába s ott töltik a tűz körül napközi ide-
jüket. 

Itt aztán miről másról folyhat a szó, mint a 
j ö s s z termésárakról, az adózás keserveiről, a 
nyomorúságról, szóval megbeszélik a falu sor-
sát. Sorra veszik a kormánytól le a falusi kis-
bíróig sorsuk intézőit és ki-kitör az elégiilet-
ség egyikből-másikból, talán mindenikből, hisz 
olyan egyforma a sorsuk, mint amilyen a ko-
pott, vásott téli gunyájuk. Keresik az okát vi-
gasztalan életüknek, míg valamelyik merészebb 
hangadó rá nem eszmélteti őket valamelyik 
képzelt bűnbakra, mint sorsuk megnyomorító-
jára, a falu, vagy az ország vezetői közül. Erre 
fel-felfigyelnek és hümmögetnek is a pipacsu-
tora mellől. Egyiknek is, másiknak is akad 
hozzátenni valója ós kiformálódik az egyszerű 
észjárású, elkeseredett emberek megítélése, vé-
leménye a mai állapotok okozóiról. Mert hát 
valakit mégis csak kell bűnbaknak állítani. 
Még az idő is nyomja őket. Ködös borulatával, 
sötétségével beviszi a kedvetlenséget a lel-
kekbe. 

Alkonyat felé gondoktól megült lélekkel da-
gasztják megint hazafelé a sarat, hogy az esteli 
munkájuk után álmatlan éjszakára hajtsák fe-
jüket. De másnap megint összejönnek, ha nincs 
is újabb mondanivalójuk. Panaszaikat, keser-
veiket megint elülről kezdik, mert tehetetlensé-
gükben és tétlenségükben mégis csak jól esik 
kipanaszolni magukat egymásnak, a hasonló 
sorsúnknak. 

És ha egy idegen vetődik a faluba, szívesen 
köréje csoportosulnak s érdeklődnek: mi újság 
másfelé. Lesik ajkáról, mint a csodavárók, váj-
jon mi ú j a t hallhatnak a világ soráról. Lesz-e 
már jobb világ? És ha az idegennek a gép-, 
vagy biztosítási iigynökösködésen kívül — ami 
csak a hatóság előtti legitimálás céljára szól — 
egyéb küldetése is van, megindul a szó az aj-
káról mézédesen, az ő szájukíze szerint, a nyo-
morúságnak még sötétebb színben aláfestésé-
vel, gyorsan befészkeli magát az elkeseredett 
lelkekbe és attól kezdve már csak az osztályos 
társat lát ják az odavetődött „apostolban". 

Hogy az ország egyes vidékeiről tett jelenté-
sek szerint a. munkanélküliek nem jelentkeznek 
a. különféle szükségmunkákra; egyik-másik vi-
déken elutasí t ják a természetbeli segélyezést, 
vagy ingyenes élelmezési akciót, az már a Fel-
forgatók munkájának eredménye. 

De nekünk, a magyar falvak és tanyák hiva-
tott vezetőinek, éppen a hivatásunkkal szorosan 

összefüggő felelősségünknél fogva, nyitott 
szemekkel kell járnunk a nép között és észre 
kell vennünk, látnunk kell a néphangulat hul-
lámzását. Mert mi ismerjük, tudjuk annak eset-
leges beláthatatlan következményeit a közre és 
a nemzeti életre. Most kell igazán helytállani 
őrhelyeinken, hogy a nemzeti életünk ellen ké-
szülő újabb betörés ellen védekezhessünk és azt 
elháríthassuk. 

És ennél a kérdésnél nem szabad lekicsinyel-
nünk az ellenséget, hanem összefogva mind-
annyian: a falu lelkészei, jegyzői, tanítói, az 
értelmesebb gazdákkal, a közvéleménynek és 
közhangulatnak saját képünkre való átformá-
lásával hozzáférhetetlenné kell tennünk a nem-
zeti erőforrást jelentő vidéket a forradalmo-
sító agitátorok fertőzésének. 

Látjuk, hogy az orosz szovjet vezetői mi-
csoda erőfeszítéssel és agyafúr tsággal dumpin-
golják az egyes országok gazdasági termelését, 
hogy azon keresztül fejvesztetté tehessék a né-
pek millióit zavarkeltésükkel. Ma az egyik, hol-
nap a másik tengeri kikötőben raknak par t ra 
több hajórakomány gabonát, szappant, olajat, 
gyapjút, lent, fát, bőrt, cukrot és minden egye-
bet, amit épptm alkalmuk nyilik a minden gyöt-
relmet elszenvedő és éhhalállal kiizdő orosz nép 
termeléséből nagy tömegben elrekviráltatni. 

A népművelés nem nézheti öibetett kezekkel 
ennek a veszélyes játéknak további elfajulását 
ós nem teheti kockára a nemzeti élet állam-
fenntartó erősségét. Annál inkább sem, mert a 
népművelésnek ott azon a téren kell tevékeny-
kednie, hol a ta la j legalkalmasabb a magve-
tésre, mert ott nyilvánul meg az érdeklődés is 
legmegkapóbban a népművelés munkája iránt. 

Ma például a gazdasági és szociális kérdések 
kerülnek előtérbe, melyeken keresztül a köz-
hangulat formálását i rányí that juk. A kínál-
kozó alkalmat nem szabad elmulasztanunk. Ma, 
amikor az egyoldalú magyar termelés csődjé-
vel kell számolnunk, oly erős a falusi és tanyai 
nép tanulási vágya, mint soha azelőtt. Hisz 
mindenki a nehéz gazdasági helyzet jobbrafor-
dulása után áhítozik, tehát szívesen tanul és 
érdeklődik minden olyan dolog iránt, amitől 
életviszonyainak némi javulását remélheti. 

Elő kell tehát venni népművelési előadásaink 
keretében az őt érdeklő gazdasági és szociális 
kérdéseket, ezek között a termelés ós értékesí-
tés megjaví tására vezető módozatokat, mint pl. 
a minőségi termelés; olcsóbb termelés; egysé-
ges, típusos termelés; a tojástermelés és ba-
romfitenyésztés fokozása; jobb tenyészanyag 
kiválasztása; piacképes termelés, csomagolás és 
szállítás; szövetkezeti beszerzés és értékesítés; 
szövetkezeti erőkifejtés; kartellek elleni össze-
fogás; a kivifel és behozatal, a hazai fogyasz-
tás fokozása; a hazai iparpártolás jelentősége; 
a falu és város, a termelő és a fogyasztó egy-
másrautaltsága, vidéki, házi- és népiparok meg-
teremtése, a munka- és keresetnélküliség; in-
ségenyhítő mozgalmak támogatása; a falu s/.e-
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gényeinek eltartása és keresethez juttatása; az 
okszerű takarékoskodás stb. 

Ezek mind olyan kérdések, melyek a nép 
életviszonyaiban, érdeklődésében benne gyöke-
reznek és amelyek ismertetése nemcsak arra 
alkalmas, hogy a tengődő gazdasági termelést 
és vele a nép sorsát megjavítsa, hanem a r r a is, 
hogy a lelkeket az elcsüggedéstől, elkeseredés-
től megóvjuk, önbizalmukat, élniakarásukat fel-
keltsük, erőkifejtésre serkentsük és világnéze-
tüket erkölcsi és nemzeti tartalommal meg-
tölt síik. 

Hadd érezzék, hogy hivatott vezetőik balsor-
sukban is ki tar tanak mellettük; fáradoznak, 
küzdenek velük, érettük. 

Adjuk vissza egyéni, f a j i és nemzeti öntuda-
tukat. Mutassunk rá előadásaink közben, hogy 
sokkal súlyosabb megpróbáltatásokból is talpra 
állt m á r a nemzet a mai földjén átélt ezer esz-
tendő alatt, mert volt hite Istenében, bizodalma 
vezetőiben és ereje önmagában. 

De fessiik meg előttük azt a megtévesztő jel-
szavakba burkolt, csalóka jövőt is, mely nem-
zeti létünket veszélyezteti, ha a hamis próféták 
u tán indulnak. 

Ismertessük meg velük elszakított testvéreink 

szerencsétlen sorsát az egykor minden boldog-
ságot igérő szomszédaink jelenlegi elnyomása 
alatt. 

És ragyogtassuk meg előttük a szovjet csilla-
gát is, az egykori nagy, hatalmas orosz biro-
dalmat, felperzselő lángtengerében. Hadd lás-
sák és hadd ismerjék meg azt a szabadságot, 
amely golyót jelent annak, aki imádkozni mer, 
vagy Istent említ. Akinek elkobozzák összes 
vagyonát és bebörtönözik, ha a szent kará-
csonyi estén, a szeretet legnagyobb ünnepén ka-
rácsonyfát állít á r ta t lan örömökre vágyó gyer-
mekeinek. Ahol nincs Isten, nincs erkölcs, nincs 
szeretet, nincs Haza és nincs ember, csak pro-
letár. 

A téli napok borús, ködös homálya, a tétlen-
ség, a keresetnélküliség, a nyomasztó gondok, 
elkeseredettség sötét gondolatokat termelnek. 
A népművelés munkásainak feladata a magára 
hagyott nép erkölcsi és lelkivilágába a műve-
lődés fáklyájával bevilágítani, hogy mire a ta-
vaszi kelőnap kifakaszt ja az áldott magyar föld 
zöld reménységét, újból hívő ós bízó lélekkel, 
megerősödött nemzeti öntudattal és élniakarás-
sal induljon a falu és tanya népe munkába a 
szebb és boldogabb magyar jövőért. 

KÉTFÉLE IYELV. 

A nyelv mint kifejezési eszköz egyaránt áll 
a tudomány és a művészet szolgálatában. Ennek 
a kettős szerepnek megfelelően különbözőkép 
érvényesül. A tudományban a tiszta gondolat 
hordozója. Megállapít egy tényt, egy igazsá-
got tételez s azt érvekkel bizonyítja. Csak az 
értelemhez szól. Minden szó itt egy-egy fogalom 
neve. 

A művészi nyelvhasználatban egy egészen más 
világ tárul fel előttünk. A szépíró nem az értel-
münket ostromolja. Nem ismeretet nyújtani va-
lamely tárgyról, hanem hatni akar ránk, érzel-
meinkre, képzeletünkre appellál, kedély világun-
kat hozza mozgásba, hangulatot teremt, értéke-
lésünket megeleveníti és akaratunkat is moz-
gásba hozza. Ennek a célnak megfelelően, nála 
a szavak nem fogalmi jelentésűek, hanem 
él mény-jellegűek. 

E meggondolások alapján lényeges különbsé-
get találunk az alábbi két mondat között. Az 
egyikben a statisztikus megállapítja, hogy egy 
bizonyos területen, bizonyos idő alatt „ötszázan 
haltak meg tuberkulózisban". A másikban Arany 
János mondja: 

„ötszáz, bizony, dalolva ment 
Lángsírba, welszi bárd." 

Ott megtudunk egy tényt, itt egy élmény-
hez jutunk. A statisztikus tájékoztat bennünket 
bizonyos állapotok felől, a költő meghat, lesújt 
és föllelkesít egyben. Amannál az ötszáz egy 
számfogalom, emennél valami borzalom. 

í r t a : F ITOS V I L M O S DR. 

A statisztikus adata is megdöbbenthet bennün-
ket, de ez az érzelmi elem nincs benne az ö 
nyelvi kifejezésében, mert éppen csak egy ada-
tot akar nyújtani, semmi egyebet. Hogy mit ér-
zett ő ennek a ténynek az elgondolásánál, arról 
egyáltalában nem nyilatkozik. Míg a költőnél 
a „dalolva ment", a „lángsírba" szavak s főleg 
a „bizony"-nak súlyos nyomatéka mind érzelmi 
mozzanatok kifejezői. Még inkább kitűnik ez 
akkor, ha az egész költeményt, mint művészi al-
kotást, mint zárt egységet vesszük figyelembe. 

A nyelvi kifejezésnek, a nyelvhasználatnak ez 
a kétfél esége úgy jellemezhető, hogy a tudomá-
nyos előadás objektív, a művészi pedig szubjek-
tív. Annak objektivitása a megismerő álláspont-
ból következik, emennek szubjektivitása értékelő 
állásfoglalásából. 

A tudományos előadásban csak a tárgy iránt 
érdeklődünk s a tudós lelkivilága, érzelmi álla-
pota, kedélyhullámzása, értékelő állásfoglalása 
nem is juthat szóhoz. Hogy valaki egy igazságot 
egy bizonyos időpontban, adott körülmények kö-
zött kimond, ezzel a tettével a maga szubjektivi-
tását is érvényesítheti s olyan hatást kelthet, 
melynek nyoma sincs abban a tudományos té-
telben. De itt csak magáról a tételről van szó, 
mely egy igazságot fejez ki s ebben áll objekti-
vitása. 

A szépíró is látszólag valamely témával fog-
lalkozik, de ez csak allkalom arra, hogy önmagá-
ról tegyen vallomást. A költő bármiről beszél, 
lelkének daktiloszkópiája mindig elárulja az ő 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
125 

(64. ÉVFOjjYAM Í. SZÁM.) 

jelenlétét. „Kobzán a dal magára vall", mint 
Arany János mondja igen találóan. 

Ezzel a kétféleséggel szükségképen együtt jár, 
hogy míg a tudomány mondanivalóját a leírt 
szavak hiánytalanul magukbafoglalják, addig 
a művész mondanivalója csak az élőszó előadá-
sában juthat teljességhez. A hang odaillő színe-
zése, az arcjáték, a mozdulat, a hangsúly olyan 
lelki tartalmakat fűznek a szó jelentéséhez, mi-
nőket ez magában föl nem ölelhet, legfeljebb 
csak érinthet. A dinamikus árnyalás sokfélesége, 
a tempóváltozatok, a szünetek megfelelő hosszú-
sága mind hozzájárulnak a nyelvi kifejezés tar-
talmának gazdagításához és megkülönböztető 
jellegének kialakításához. 

Ha már most a művészi előadásnak élőszóba 
fűzött kincseit írásba akarjuk foglalni, olyan 
nehézségekre bukkanunk, minők a tudományos 
előadás írásba rögzítésénél nem fordulnak elő. 
A tiszta gondolati tartalom megfér magukban 
a szavakban. De az érzelem nagy skálája, a ke-
dély hullámzása, a hangulat finom árnyalása, 
a szenvedély tombolása és örvénylése a művészi 
nyelv legnagyobb mestereit is bizonyos írásjelek 
használatára kényszeríti, melyekre nincs szük-
sége a tudomány művelőjének. 

Milyen furcsa volna tudományos munkában 
pl. egy felkiáltójel. Hát még ha egy-egy indulat-
szó adna lendületet a mondatnak. Így: „Óh mily 
sokkal nagyobb ez az x az y-nál!" Vagy: „Beh 
kár, hogy a folyadékba mártott test csak any-
nyit veszít a súlyából. . .!" 

A szépíró munkájában vannak kifejezések, 
melyeknek csak szavakban való írásbeli jelölése 
annyira elégtelen, hogy így toi sem foghatók, 
vagy többféle jelentést nyerhetnek s ezáltal bi-
zonytalanságban hagynak bennünket. Csak élő-
szóban való előadásuk adhatja meg világos és 
határozott jelentésüket, leírásukhoz pedig olyan 
jeleket igényelnének, amilyenek nincsenek is 
használatban. Milyen jellel tüntesse föl, hogy ez 
a felkiáltó mondat: „Micsoda ember!" kedvező, 
vagy lesújtó ítéletet jelent-e, lelkesedést, vagy 
undort akar-e kelteni? 

Költemények művészi szavalása, egyebektől 
eltekintve, azért is nagy feladat, mert a leírt sza-
vak homályos, sokszor bizonytalan jelentése a 
szavaló részéről a költő hangulatának, érzelem-
világának, értékelő állásfoglalásának rekonstruk-
cióját követeli. Olyanféle munka ez, mint mikor 
a zenei előadó a kottajelekből igyekszik a kom-
ponista lelkében zsongott művet életre kelteni. 
(Sokféle interpretációját hallottuk már ugyan-
annak a zeneműnek.) Hasonló feladatra vállal-
kozik az aröheológus, mikor az épületromoknak 
még el nem porladt dirib-darabjaiból próbál-
gatja az épületet új ra visszaállítani. Vagy amint 
Cuvierről mondják, hogy egy csigolya alapján 
nagy tudásával és fantáziájával az egész ős-
állatot megszerkesztette. 

Az ismeretet közlő fogalmi nyelv a tárgyat 
állítja elénk s magáról, az alanyról hallgat. Az 
élményt tolmácsoló művészi nyelv viszont éppen 
az alanyt mutatja be. A „Szólj s ki vagy, elmon-
dom", vagy „A stílus maga az ember" s hasonló 

kifejezéseket inkább csak az utóbbi nyelvre vo-
natkoztathatjuk. 

Ez a kétféle nyelv nem keveredhetik ösz-
sze. Szabatos megkülönböztetésük egyaránt ér-
deke úgy a tudományos, mint a művészi elő-
adásnak. Fegyelmezett logikájú gondolkodó és 
ihletett művész nem is vét e szempontok ellen. 
Akik ellenben pl. „bölcseimi költészet"-ről be-
szélnek, nyilvánvalóan összezavarják a két szem-
pontot, amennyiben értelmi megnyilatkozásnak 
nézik a lírát. A bölcseiminek nevezett költemény-
ben ugyanis a költő a maga szubjektív világ-
szemléletét, értékelő életfelfogását tá r ja fel.. Nem 
valamely igazságot állapít meg s bizonyít, ha-
nem a világihoz való viszonyának átéléséből fa-
kadó érzését igyekszik belénk sugalmazni s mű-
vét ennek az érzésnek (optimizmus, pesszimiz-
mus) megfelelő hangulat hat ja át. Minden eset-
leges bölcselkedése a poézis rovására menne. 

E tanulmány szűk keretében nem vonhatom 
le a kifejtett gondolat minden következményét. 
De így is bizonyos, hogy belőle úgy a nyelv-
tudományra, mint a pedagógiára újabb felada-
tok háramlanak. 

Arról talán nem is kell szólanom, mert magá-
tól értetődő, hogy a tudományos és művészi 
nyelvre vonatkozó megkülönböztető megállapí-
tásaim a közönséges érintkezés mindennapi 
nyelvhasználatéra is érvényesek, amennyiben 
legegyszerűbb közlendőink is vagy fogalmi, vagy 
élmény-jellegűek. Ezeknek összezavarása élőszó-
ban, vagy levelezésben, parlamenti és bírósági 
tárgyalásokon, a társas érintkezés bármely for-
májában sok félreértést, ebből származó súrló-
dásokat, nem ritkán tragédiát vagy bohózatot 
idéz elő. 

Török szultán képe a XVI. századbúi. 
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» O W D O L T A M E G Y S Z Á M O T ! " 
í r t a : V A D Á S Z Z O L T Á N . 

Talán ott kellene kezdenem, hogy az olvasás-
írás, meg a számolás tanítását összehasonlít-
sam. Rá kellene mutatnom, mi az oka a számo-
lástanítás céljaira szolgáló bonyolultnál-bonyo-
lultabb szemléltető eszközök állandó szaporodá-
sának. Vannak ugyan emberek, akik ide-
gen segítség nélkül megtanultak olvasni, sok-
szor még írni is, de ezeknek száma sokkal 
kevesebb azokénál, akik a számolás elemeit (az 
úgynevezett alapműveleteket) tapasztalat, meg-
figyelés alapján elsajátítatták és alkalmazni 
tudják. Az analfabéta, a maga egyszerű élet-
viszonyai között, sokszor igen jól számol. Nem 
engedi, hogy félrevezessék. 

Azt kell megállapítanom, hogy ha valaki 
magától megtanult olvasni, ismeri it betű-
ket, és össze tud ja kapcsolni fi hangokat, 
a legtöbb esetben meg is érti, amit olvas. 
Bármilyen keservesen betűzi is ki, megtalálja 
az olvasottak értelmét. Bizonyos mértékig talán 
el is tud mélyedni abban. Hiszen éppen azért 
tanult meg olvasni, mert érdeklődött. Tudni 
akarta, mi van az xíjságban, könyvben? A szá-
molás titkaiba azonban nem láthat bele az auto-
didakta. Számolni azért tanult meg, mert az 
élet kényszerítette rá. Míg az olvasást kedv-
telésből gyakorolva az olvasottak megértésében 
mindig előbbre halad, a számolásból megelég-
szik a legszükségesebbekkel. Összeszámítani, le-
számítani, többszörvenni, bennfoglalni, részekre 
osztani még tud. Amint azonban többféle össze-
függést lát, bonyolultabb probléma elé állítja 
az élet: megáll a tudomány. (Itt is vannak 
ugyan kivételek, de nagyon ritkán.) Ez az eset 
sokszor előfordul azok között is, akik az iskolá-
ban tanultak számolni. 

Mi ennek az oka? Hiszen összeadni, kivonni, 
szorozni és osztani tudnak. Az iskolában még a 
szabályt is megtanulták, hogyan kell összeadni, 
kivonni, szorozni és osztani. „Fejben és írás-
ban." A középiskolai tanuló igen pontosan meg-
tanulhatja a számtan szabályait, esetleg pom-
pásan megoldja ezek segítségével a már felállí-
tott egyenletet, de egyenletet felállítania már 
nem mindig sikerül. Nem találja meg az össze-
függéseket. Ugyanez történt meg azzal az an-
alfabétával, aki a falusi kiskereskedőt a vásá-
rolt áruk fejében gabonával és napszámos mun-
kával akarta kielégíteni. A kereskedő még kész-
pénzt is akart neki adni. A mi emberünk szá-
mított, számított, végül is úgy érezte, hogy a 
kereskedő be akarja csapni. Újra hozzákezdtek a 
számoláshoz. Akkor a kereskedő kisütötte, hogy 
tévedett, éppen rendben van az ügylet. Ebben 
aztán a gazda is megnyugodott. — Ez sem tudta, 
szegény, felállítani az egyenletet! Nem találta 
meg az összefüggéseket. 

Meggyőződéssel vallom, hogy — ha iskolázott 
emberrel történik ez, — az iskolában van ilyen-
kor a hiba. Nem számolásra képesítette, hanem 
számtanra, tanította növendékeit. Miért olyan 
rettegett tantárgy majdnem minden iskolában 
a számtan? Mert elvont szabályait „megta-

nulni" is nehéz. Helyesen alkalmazni meg csak 
akkor lehet azokat, ha az ember előbb megtanult 
okoskodni, helyesen gondolkodni. Viszont a gon-
dolkodó, okoskodó ember nem szorul számtani 
szabályokra. Azok nélkül is tud számolni. 

Az iskolának tehát ezen a téren az is a fel-
adata, hogy megtanítsa növendékeit gondolko-
dásra, okoskodásra, összefüggések keresésére és 
megtalálására. 

Azért nem beszélünk ma már (népiskolai vo-
natkozásban) számtanról és mértanról, hanem 
számolást ós mérést emlegetünk. A megkülön-
böztetés első pillanatra kicsinyesnek látszik 
ugyan, de a különbség igen nagy. A számtan 
szabályokat, képleteket vezet le. azokat betanul-
tat ja, azután ezek szerint akarja megfejteni az 
életben előforduló feladatokat. Pedig az élet 
nem igazodik) semmiféle szabályhoz. Ezzel szem-
ben a számolás az élet körülményeit, a dolgok 
ós a mennyiségek (számok), összefüggését vizs-
gálja és — esetleg — ezekből állapít meg bizo-
nyos szabályszerűségeket. 

Hogyha már a kezdet kezdetén nem elégszünk 
meg tanításunkban a matematikai igazságok 
egyszerű megállapítására kényszerítő feladatok-
kal. nem elégszünk meg azzal, liogy összeadni, 
kivonni, kipótolni, többszörvenni, bennfoglalni, 
és részekre osztani tudnak növendékeink, ha-
nem bizonyos összefüggéseket, a mozzanatok 
bizonyos egymásutánját is kerestetjük velük:" 
akkor számolást tanítunk. Akkor kezdődik szá-
molástanításban az alaki képzés, a gondolko-
dásra nevelés, az értelem fejlesztése. Ezt a célt 
szolgálja a monografikus számolástanítás negye-
dik mozzanata: a számtalányok. Mikor előbb 
tárgyakkal, majd megnevezett, végül tiszta (el-
vont) számokkal már elég könnyen bánunk at 
illető számkörben és gyakorlást akarunk végez-
tetni, kezdem a talányokat. Nem azt kérdem, 
hogy „mennyi marad, ha hatból elveszek egyet?", 
hanem azt mondom: „Gondoltam egy számot, 
hozzátettem egyet, lett belőle hat. Melyik szá-
mot gondoltam?" Be is mutatom. A kezemben 
lévő (de a gyermekekkel meg nem számlált) öt 
gyújtószálhoz (bab-, vagy kukorica szemhez) a 
gyermekek szemeláttára teszek még egyet, aztán 
megszámláltatom. Mennyi lett? Hogyan lett 
ennyi? Mennyi volt? — Ha csak azt akartam 
volna, hogy a tanuló 6-ból elvegyen egyet, sok-
kal egyszerűbben is kérdezhettem volna. De nem 
ez volt a célom. Okoskodtatni akartam. Akar-
tam, hogy állapítsuk meg az egymásutánt. Hát 
van itt egymásután? Van. Az első volt egy isme-
retlen mennyiség, azután volt „egy", végül 
„hat". A megoldáshoz azonban ezt az egymás-
utánt meg kell változtatnunk. 

Több hasonlóan egyszerű feladat után vala-
mivel növelem a nehézségeket. Több műveletet 
viszek a talányba. így : 

Gondoltam egy számot. Hozzátettem 4-et, 
aztán elvettem belőle 1-et. Maradt 5. Melyik szá-
mot gondoltam? — Gondoltam egy számot, 
hozzáadtam ugyanannyit, meg még egyet. Lett 
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Ijelőle 7. Melyik számot gondoltam? — Gondol-
tam egy számot, elvettem a felét, aztán hozzá-
tettem 2-t. Lett belőle 6. Melyik számot gondol-
tam? Stb. 

Azt szokás ezekre mondani, hogy: „Nevetséges! 
Hisz ezek egyenletek! Egyenletek pedig nem valók 
a népiskolába!" — Hát ez igaz! Ebben az alakban 

<X + 4 - l = 5; X + X +1 = 7, X - | + 2 = 6.) 

•egyenletek, de egy kis figyelemmel könnyen meg-
fejthetők minden algebrai előismeret nélkül. Az 
-előzmények segítségével tanítványaink szépen 
kezdik visszafelé elemezni a feladatot. (Ha meg-
akadnának, segít a rajz, vagy a még egyszerűbb 
bemutatás tárgyakon.) 

Az első feladatot (X + 4 —1 = 5) így boncol-
nám: Hogyan lett öt? (Egyet elvettem belőle.) 
"Tegyük vissza! Mennyi lett most? (Hat.) Ezt 
gondoltam? (Nem, mert ahhoz tettünk négyet.) 
Vegyük el! Mennyi maradt? Melyik számot gon-
doltam hát? (A kettőt.) — Rajzban így lenne: 

0 + 4 — 1 = 5. 
A karikában van elrejtve a gondolt szám. 

0 + 4 = 6. 
Ha még a négyet elvesszük, előbúvik az, amit 

gondoltam. (Még a jelzése is egyenlet!) 
Ha ilyen feladatokat — természetesen a leg-

egyszerűbbtől fokozatosan haladva fölfelé — 
okoskodással megfejtjük, megfejtésükre képe-
sítjük növendékeinket, akkor nagy eredménye-
ket érünk el. Amellett, hogy a számolási művele-
teket állandóan gyakoroljuk, rendkívüli mérték-
ben fejlesztjük a növendékek értelmét, élesítjük 
ítélőképességüket, szoktatjuk az értelmi össze-
függések keresésére, segítjük! az összefüggések 
megtalálására. Végül: igen nagy és értékes örö-
met szerzünk a gyermeknek, a siker örömét. 

Fejtsük meg a fent adott feladatok közül az 
utolsót! 

Mit csináltam utoljára a gondolt számmal, 
hogy 5 lett belőle? (Hozzátettünk 2-t.) Vegyük 
vissza! Mennyi maradt? (3.) De hogy lett abból 
a számból három? (Elvettük a felét.) Mennyi 
marad, ha valaminek elveszem a felét? (A má-
sik fele.) Mennyi annak a gondolt számnak a 
fele? (3.) Melyik számnak a fele három? (6-nak.) 
Melyik számot gondoltam hát? (A 6-ot.) 

Ha már az I. osztálytól kezdve gyakoroljuk 
ezeket a talányokat, növendékeink meglepő 
ügyességet érnek el a megfejtésükben. Azt 
mondhatná valaki, hogy nincs ideje hozzá, a mű-
veleteket kell megtanítani. Erre azt mondom 
hogy ez is arra szolgál vagy ez arra is szolgál. 
Csakhogy itt nemcsak egy műveletet kell vé-
gezni a megfejtésnél, hanem többet. A művele-
tet azonban nem a tanító mondja meg, hanem 
a tanuló fedezi fel a műveletek sorrendjével 
együt t Éppen ebben van a számtalányok nagy 
értéke. Nem is kell éppen a számolási órákra 
szorítkoznia. Kirándulások, tanulmányi séták 
pompásan értékesíthetők így a számolási kész-
ség fokozására. 

Csak egy-két feladatot óhajtok így bemutatni. 
Iskolámban pl. 39 tanuló van. 16 leány, meg 
23 fiú. Mikor még a gyermekek nem számolták 

meg, fölvetem a kérdést: Hányan vagyunk? 
A gyermekek megszámlálják. Tovább nem sza-
bad egyenkint számolni, hanem ügyes gyermek 
számítsa ki, hány fiú és hány lány van köz-
tünk? Azt megmondhatom, hogy a fiúk 7-tel töb-
ben vannak. (Megindul a gondolkodás. Ha elő-
zőleg csináltunk elég ilyen feladatot, akkor megy 

Szapolyai (Zápolya) János erdélyi vajda 
arcképe. 

segítség nélkül.) Ha megakadunk így boncolom: 
Mennyivel több a fiú? Mikor lennénk egyenlő 
számmal? (Ha a 7 fiú nem volna itt.) Álljon 
oldalt 7 fiú! Most hányan vagyunk összesen? 
Kik vannak többen? (Egyenlően vagyunk.) Hány 
a leány, hány a fiú? (32:2 = 16.) Gyertek vissza 
t i is heten! Hány a fiú? Hány a leány? Meg-
van-e mind a 39 gyermek? (16 + 23 = 39.) 

— Tanulmányi sétán vagyunk az utcán. (Elő-
zőleg megszámláltam, hogy az egyik házsorban 
36, a másikban 41 ház van.) Mikor már az u tcára 
vonatkozólag mindent megbeszéltünk, feladom 
a problémát. „Az egész utcában 77 ház van. Azon 
a soron (mutatom) 5-tel kevesebb. Mennyi van 
azon a soron, mennyi ezen? (Ha azon a soron is 
építenének még 5 házat, az egész utcában 82 
ház lenne. Mindegyik soron lenne 41. — Most 
csak ezen a soron van 41, a másikon 5-tel keve-
sebb, vagyis (41 — 5 =) 36. A két soron összesen 
(41 + 36 = ) 77. 

A libalegelőn látunk egy csomó libát. (Én már 
megszámláltam.) Fölvetem a kérdést: mennyi 
liba van ott? (Megszámlálni nem mindenkinek 
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sikerül, mert mozognak.) Én megmondom: ha 
harmadrészével több lenne, éppen 120 libaláb ta-
posná a füvet. 

Megindul az okoskodás. Százhúsz libaláb, az 
60 liba. Mikor lenne 60 liba? (Ha a mostaninak 
harmadrészével több volna.) Hányszor volna 
akkor az a harmadrész a 60-ban? (Most három-
szor van, akkor négyszer lenne.) Mi van meg a 
60-ban négyszer? Mennyi a libák harmadrésze? 
Hány liba van hát a legelőn? 

A III.—IV.—V.—VI. osztályokban fokozatosan 
továbbfejlesztve ezt az eljárást, eljutunk odáig, 

hogy valóban bonyolult feladatokat is kibogoz-
nak növendékeink s az ugyanazon tárgykörből 
vett összefüggő, sorozatos feladatokkkal is. 
könnyen megbirkóznak. 

Ilyenképen a legkevésbbé unalmas módon gya-
korolják növendékeink a számolási müveleteket, 
az okoskodásban, problémák kibogozásában pe-
dig olyan ügyességre tesznek szert, hogy igazán 
nem kell féltenünk őket az életben előfordul» 
számolási feladatoktól. "Ĵ e az egyenletektől, a 
középiskolától sem. 

Kipróbáltam! 

T E B M É S Z E T T A Ü É S V E G Y T A M G Y A K O R L A T O K 
A ^ É P I Ü K O L Á B A I . 

í r t a : ÉBER R E Z S Ő tan í tóképző in téze t i t a n á r . 
( H a r m a d i k közlemény. ) 

A levegő összetétele. 
1. Mély tányér fenekére gyertyadarabkát ra-

gasztunk, azt ineggyujtjuk, pohárral leborít-
juk. A gyertya elalszik. Tehát: Az égő test le-
vegőtől elzárva elalszik, az égéshez levegő kell. 

2. Az előbbi kísérletet úgy módosítjuk, hogy 
az égő gyertya tövébe vizet öntünk s azután 
borítjuk le a pohárral. A víz a pohárba tódul 
s annak körülbelül egyötödét kitölti. Megállapí-
tás: A levegő '/s-e az égésnél elfogy. 

3. Öntsünk pohárba kevés mészvizet és fu j -
junk a vízbe üvegcsövön keresztül! Zavaros 
lesz, ami szénsav jelenlétét mutatja. Megállapí-
tás: Kilégzéskor a levegőbe szénsav kerül. 

4. Üvegdarabkára rálehelünk. Harmatos lesz. 
Tehát: Kilégzéskor a levegőbe szénsav kerül. 

A víz. 
1. Melegítsünk bögrében, borszeszlámpán ke-

vés jeget! Megolvad, víz lesz belőle. Melegítsük 
tovább! A víz felforr, majd mint gőz elszáll. 
Megállapítás: A víz háromféle hamazállapot-
ban fordul elő. Egyik állapotából a másikba hő-
mérsékletváltoztatással vihető. 

A kísérlethez használt borszeszlámpát kimo-
sott tintásüvegből készíthetjük. Az üveg nya-
kába kis, csőszerüen összegöngyölt bádogdarab-
kát illesztünk, melyet felül kissé bevagdalunk 
s visszahajtjuk, hogy az üvegbe ne essék. 
E csőbe bélként hosszában összegöngyölt közön-
séges lámpabelet teszünk. 

2. Tisztára csiszolt (smirglizett) késpenge vé-
gén egy osepp vizet láng fölé tartunk. A víz el-
párolog, s a pengén foltot hagy. Megállapítás: 
Még a tiszta vízben is vannak feloldott anya-
gok, melyek a víz elpárologtatásával vissza-
maradnak. 

3. Pohárba vízben oldható szilárd anyagot 
(rézgálic, só, cukor) teszünk. (Nem mindenik 
gyermek ugyanazt.) Vízzel leöntjük, összeráz-
zuk. Feloldódnak. 

4. Próbacsőbe kevés vízben oldható szilárd 
anyagot teszünk. Hevítjük. Megállapítás: A me-
legítés az oldást elősegíti. 

5. Egy kis üvegben kútvizet, másikban eső-
vizet szappannal összerázunk. Látjuk: A lágy-

víz a szappannal sokkal jobban habzik, mint a 
keményvíz. 

6. Öntsünk pohárba nagyon zavaros (folyó) 
vizet! Nemsokára megtisztul, mert a tisztátlan-
ság leülepedett. 

7. Tegyünk pohárba földet, agyagot, homokot, 
humuszt, öntsük le vízzel, rázzuk jól össze! H a 
a poharat nem mozdítjuk, az összekevert' anya-
gok kiilönállva ülepednek le. Megállapítás: Ez. 
a művelet az iszapolás, melynek segítségével a. 
talaj alkotórészeinek arányára lehet következ-
tetni. 

8. Pohárba forró vizet öntünk és ebbe fele-
annyi salétromot, mint amennyi a víz volt. Fel-
oldódik. Hagyjuk lehűlni. Nemsokára a salétrom 
kiválik. Azt mondjuk, hogy kikristályosodott, 
A salétromos vizet ne öntsük ki, hanem enged-
jük a vizet elpárologni. 

9. Egy kis tányérkára egy kockacukrot leg-
kisebb lapjára helyezünk, s melléje teszünk egy 
kis halom porcukrot. A tányér al jára kevés vi-
zet öntve látjuk, hogy az ép kockán sokkal gyor-
sabban felszivárog a víz, mint a porhalmom 
Megállapítás: A darabos kockacukron jobban 
érvényre jut a hajszálcsövesség, mint a laza 
cukron. Ezért kell a nedvesség megóvása céljá-
ból a ta la j t felületén lazítani. 

Mérleg. 
1. Készítsünk karos mérleget (kétkarú, vagy 

kalmármérleg), pl. falécből, pamutból, doboz-
fedélből! A megfelelő súlyokat papírba csoma-
golt, lemért homokból készítjük. 

2. Mérjünk le körülbelül egyenlő térfogatú, 
különböző anyagokat (szög, gyufaszál, szalma-
szál, összegöngyölt papír stb.). Megállapítás:-
Egyenlő térfogatú különböző anyagok nem 
egyenlő nehezek, sűrűségük más. 

3. Tegyük a mérleg egyik csészéjét rendes he-
lyénél beljebb! Kibillen. A magasabb csészébe 
tegyünk annyi súlyt, hogy megint egyensúlyba 
jöjjön! Ha most mindkét csészébe egyenlő 
súlyt, pl. 1—1 egyenlő gombot teszünk, akkor 
az előbb könnyebbnek mutatkozó csésze megint 
fölemelkedik. Megállapítás: A hibás mérleget 
súlykiegyenlítéssel még nem lehet kijavítani. 
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4. Mérjünk le valamit mérlegünkön! Cseréljük 
ki a két csésze tartalmát! Ha a mérleg jó, az 
egyensúly megmarad. 

A munka. 
1. 1 kg-os súlyt (pl. homokzacskót) emeljünk 

a tőidről 1 m magasra! 1 mkg munkát végez-
tünk. 

2. Két darab 1 kg-ost emeljünk 1 m magasra! 
2 mkg munkát végeztünk. S. í. t. 

3. 1 kg, 2 m. 
4. V* kg, 1 m. 
5. % kg, 2 m stb. 

A munka végzését elősegítő eszközök. 
1. Pálcikán (ceruza) keresztbefektetett pál-

cika egyik végét nehezebb könyv széle alá dug-
juk s másik végét lenyomva, fölemeljük a 
könyvet. Állapítsuk meg az emelőrúd forgási 
pontját, az erők támadási pontját, karját! Vál-
toztassuk a forgási pontot. Tehát: az emelő-
rúddal annál könnyebben lehet egy terhet föl-
emelni, minél messzebb van az erő a forgási 
ponttól a teherhez képest. 

2. Egy falécecskét felosztunk négy egyenlő 
részre s közepén cérnára függesztjük. Ez emelő 
egyik szára végére súlyt akasztunk. A másik 
szár közepére kétszorakkora súlyt kell akasz-
tanunk, ha azt akarjuk, hogy egyensúly legyen. 
Megállapítás: Ahányszor nagyobb a teher, mint 
az erő, annyiszor távolabb kell az erőnek len-
nie, mint a tehernek. 

3. Csigakészítés, a) Vágjunk cérnaorsóból 
ujjnyi széles karikát! Kerületébe faragjunk 
vájulatot! b) Vágjuk ki a cérnaorsóból a hen-
gert s a két talpat szögezzük össze, e) Cérna-
orsó átalakítás nélkül is alkalmazható csigának. 

4. Egyik gyermek nagyobb szöget tart víz-
szintesen, a másik a szögre illesztett csigával 
kísérletez. Megállapítás: Egyensúly akkor van, 
ha a csiga mindkét végén ugyanakkora erő húz. 

5. A csigával más irányban lehet erőt kifej-
teni, mint amilyen irányba húzzuk. 

6. Mozgó csigát használunk. 
7. Csigasort használunk. Megállapítás: Annál 

kisebb lehet az erő, minél több csigát haszná-
lunk. 

8. Készítünk cérnaorsó, doboz, pálcika fel-
használásával hengerkereket és használjuk. 

9. Gyufaskatulyát homokkal megtöltve, cér-
nán a) fölemelünk, b) lejtős könyvünkön fel-
húzzuk. Megállapítás: Érezzük, hogy a lejtőn 
nem húz annyira a gyufaskatulya, mint sza-
badon. 

Tükrök. 
1. Tükör elé merőleges sorba három egyenlő 

testet (pl. gombot) teszünk, egymástól egyenlő 
távolságokra. Lát juk: minél messzebb van a 
tárgy a tükörtől, annál messzebb látszik a tü-
körben is. 

2. Egyenlő távolságokra beosztott papírszala-
got fektetünk az asztalra. Közepére alul laposra 
vágott burgonyát teszünk s ebbe üveglapot vá-
gunk bele, hogy az a szalagra merőlegesen áll-
jon. A világosság felőli oldalon valamit (pl. 
gombot) a papírszalagra helyezünk. Képe az 
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üveglap mögött látszik. Megállapítás: A tükör-
kép olyan messze látszik a tükör mögött, mint 
amilyen messze van a tárgy a tükör előtt. 

3. Tükördarabbal bevetítjük a Nap fényét a 
szobába. Megállapítás: A fény a tükörre esik 
s onnan a fa l ra verődik. 

A fény törése. 
1. Tegyünk bádogdoboz fenekére gombot s 

álljunk úgy, hogy a gombot a doboz szélétől 
éppen ne lássuk! Vizet töltünk a dobozba s 
a gomb előtűnik. Megállapítás: A vízben egy 

'tárgy magasabban látszik, mint ahol van. 
2. Pohárba ferdén hurkapálcát állítunk s vi-

zet öntünk a pohárba. Némely helyről törött-
nek látszik. 

Színkeverés. 
Játékcsiga lapját öt cikkre osztjuk s e cikke-

ket sorba befestjük az ibolya, kék, zöld, sárga, 
vörös színek egyikére. Ha a csigát haj t juk, 
nem látjuk külön a színeket, összekeverednek 
piszkos, fehéres-szürke színné. 

Mint a föntebb leírt néhány példából látható, 
népiskolai tanulók részére kísérleteket össze-
állítani egyszerű dolog, még akkor is, ha egy-
időben végzendő, közös kísérletekről van szó. 

Ami a szükséges eszközöket illeti, meggyő-
ződhettünk, hogy azok beszerzése, előállítása 
könnyen lehetséges. Sok dolgot a gyermekek 
alkalomadtán egy-egy tanításhoz hazulról hoz-
hatnak. (Például tányér, pohár, tölcsér, bögre, 
spárga, só, cukor, kés, palack, hurkapálca, lúd-
tollszár, bodzaszár, gomb, golyó, cérna, drót 
stb.) Természetesen nem kell bizonyos dolgok-
hoz ragaszkodni. Pl. üvegcső helyett lehet nád-
szárat, lúdtollszárat, tökindát, csöves nővény-
szárat, csőtésztát (makaróni) használni. Pohár 
helyett megfelel konzervdoboz, tányér helyett 
cipőkrémdoboz stb. Bizonyára fölösleges több 
példát említenem, mert minden tanító találé-
konyságára lehet számítani, amely találékony-
ság a gyakorlattal és érdeklődéssel hihetetle-
nül kifejlődik. 

Említettünk néhány olyan kísérletet, mely-
nél lámpát, lángot használunk. Igen népes, 
helyben szűkölködő osztályban nem szabad a 
lámpát használnunk. Ilyenkor meg kell azzal 
elégednünk, hogy a lámpával egy-két gyermek 
kísérletez csupán a tanító felügyeletével. Ha 
csak a legkisebb baj származhatik a tűz hasz-
nálatából, akkor azt hagyjuk el. 

Igen sok dolgot a fizikatanítás előtt, a kézi-
munkaórán készíthetünk. Pl. a mérleget elké-
szítjük s csak azután tárgyaljuk. Vagy for-
dítva. a természettanban eltárgyalt dolgot a 
kézimunkaórán folytatjuk. Pl. a mágnességet 
megtanítjuk s kézimunkaórán készítjük el a 
halászjátékot. 

Végezetül mégegyszer hangoztatom, használ-
juk föl a természettan és vegytan tanításánál 
azokat az értékeket, melyek a tanulók kísérletei 
alkalmával kínálkoznak ós meg fogjuk látni, 
mennyi örömünk lesz abban, hogy tanítvá-
nyaink e tárgyakat fokozott érdeklődéssel ós 
szeretettel tanulják. 

m l 
i \ - PJ\ ( í F f í i a í i A T s i r ) 

V t o b ? / 
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A m L Y Á K O S É N E K Ó R A . 
í r t a : Dr . B O L D I S D E Z S Ő kir. t an fe lügye lő . 

„Németországban idegen muzsikus számára a 
legcsodálatosabb: az egész népnek zenével való 
telítettsége. Nem oly közlékeny zeneiség ez, mint 
például az olaszé, de sokkal mélyebb. Csak így 
lehetséges az olyan eset, aminek az egyik temp-
lomban voltam tanuja. 

Bemenetkor az ember kis lapot kap, melyre az 
van írva, hogy a bevezető orgonajáték után a 
hivek ezt meg ezt a kánont éneklik. (A kánon 
olyan dallam, melyet az éneklő csoportok külön-
böző időben kezdenek.) A progranimon az is 
r a j t a van, hogy a kórus kezdi, a baloldali temp-
lomhajó folytatja, harmadiknak belép a jobb-
oldali. A népnek ez az éneke, mely egyúttal 
polifon művészet is, a legmegragadóbb élmények 
egyike. Úgy érzem: aki ezt hallja, nem tudhat 
belenyugodni abba, hogy ezt otthon nem lehet 
megvalósítani. 

Da még ennél is csodálatosabb Jöde Frigyes-
nek, az ú j német énekkarkultúra vezérének „sza-
bad énekórái", az úgynevezett Offene Sing-
stundék. Ezekre az énekóra-bemutatókba, melye-
ket mindig Berlin más-más kerületében rendez 
a „muzsikusok céhe", nehezebben lehet jegyet 
kapni, mint egy világhírű sporteseményre. A je-
gyek persze olcsók, de együtt is van olyankor 
— többnyire a kerület legnagyobb termében — 
vagy ezer ember. A dolog lényege az, hogy ezt 
az ezer embert a karvezető úgy tekinti, mint egy 
próbára összejött énekkart s megtanítja arra, 
amire akarja. Sajnálatosan tapasztalták 
ugyanis, hogy a városi nép csak az olcsóbb-
fa j ta népénekeket ismeri (akárcsak nálunk), a 
régi népdalokat alig. Jöde most minden ilyen 
szabad énekórán megtanít 6—8 szép, régi éneket 
ezer főnyi „énekkarának". Emellett persze virul 
a kánonéneklés. Percek alatt megtanulnak egy-
egy 5—6 szólamú kánont s mikor felhangzik ez 
a monumentális polifónia: mintha az Utolsó 
ítélet tömegkórusa harsanna fel." 

Így ír egy Berlinben tanulmányúton lévő ma-
gyar zenepedagógus és megállapításai gondol-
kozásra késztetnek minden magyar tanítót. Mert 
van-e valahol nagyobb szükség ezekre a nyil-
vános énekórákra, mint nálunk. 

A kultuszminiszter megbízásából ezt a kér-
dést Pataky Mária dr. tanulmányozta Német-
országban. A székesfővárosi népművelési bi-
zottság ősszel meg is indította ezeket a nyilvá-
nos énekórákat a kultuszminiszter felhívására. 
Hogy mily eredményt értek el, azt nem tudom. 
Kánonokat valószínűleg még nem igen énekel-
hetnek, de bizonyos, hogy arra is rákerül majd 
a sor. 

Ezekre az énekórákra a magyar vidéknek is 
nagy szüksége van. Nemcsak az említett dal-
kincs-megőrzés végett, hanem az énekkultúra 
emelése és ezzel karöltve az általános ízlés neve-
lése szempontjából is. 

Mert bizony a magyar népéneklés, — sőt a 
magyar tömegéneklés általában — igen sok 
kívánnivalót hagy. Valljuk meg azt, hogy 
a magyar tömegéneklés műveletlen, tehát 

csúnya. Hogy mik a hibák? Nagyjában ezek: 
az elnyújtás, a hangnak folytonos csúsz-
tatása, az ebből keletkező rossz kötések, 
szinte csuklássá fajuló cifrázások, főleg pe-
dig a hangerő túlzott fitogtatása s a ve-
zetni akarás. Ez utóbbinak az a legkellemet-
lenebb következménye, hogy a túlzott erővel 
éneklő önmagán kívül nem hall mást és nem is 
törődik azzal, hogy a körülötte lévők mit és 
hogyan énekelnek. Szinte megrészegedik a saját 
hangerejétől és csak abban talál gyönyörűséget. 
Vájjon hallott-e már valaki szinte dúdolás-
szerűen halk magyar együttes éneklést, — mond-
juk például borospohár mellett —, amint azt áz 
orosz halifoglyoknál oly gyakran tapasztalhat-
ták? Nem hiszem. Igaz, hogy más a tempera-
mentum. Ámbár láttam én már elég duhaj 
muszkát is, aki azért mégis szépen énekelt. 

Ezen a hibán csak rendszeres, hosszas neve-
léssel lehet segíteni, mert az éneklés nem olyan, 
mint pl. a nagy orr, amely az emberrel vele-
születik. Az ember úgy énekel, ahogy azt mások-
tól hallja. Mégpedig állandóan hallja. Ha a ma-
gyar embert szoktatják, megtanul szépen éne-
kelni. Ez nem fikció. Tessék csak meghallgatni 
a népéneket olyan templomban, ahol a kántor 
rendszeresen foglalkozik az egyházi ének begya-
koroltatásával. Milyen másként énekelnek! 
(Azonban ilyen hely, sajnos,nem nagyon sok van.) 

Az énekkarok száma örvendetesen gyarapszik 
vidéken és falun is. A dalosversenyek azt bizo-
nyítják, hogy a karéneklés egyre emelkedik. Ez 
pedig csak a rendszeres munka következménye. 
Miért ne lehetne rendszeres munkával a tömeg-
éneklést is széppé tenni1? 

Hogy a kezdet nehéz lesz, az egész bizonyos. 
De nem is úgy gondoljuk a megvalósítást, hogy 
meghívjuk a falut „énekórára". Senki sem fog 
megütközni azon, ha a kántor a délutáni isten-
tisztelet után a templomban tart ja a gyülekeze-
tet és előadja, hogy most egy új egyházi éne-
ket fog tanítani. Ezt azután részekre, taktu-
sokra bontva, előénekelve, meg-megszakítva, is-
mételtetve, tompítva, simítva, magyarázgatva, 
úgy taní that ja be, ahogy akarja. És ez tetszeni 
fog. Ha példának állítunk egy községet, ahol 
„már szebben énekelnek, mint itthon", akkor a 
hiúság is összetartja őket. Ha bevezettük az új 
éneknek ilyen módon való tanítását, később elő-
vehetjük az ismert, régi énekek javítását is. 

Vagy használjuk fel a népművelési előadá-
sokat is a helyes éneklés elsajátítására s az ének-
lés megkedveltetésére. Énekeljünk például hall-
gatóinknak egy-két jó magyar népdalt. Lehető-
leg olyat, amelyet nem ismernek s amelyet, ha 
tetszésüket megnyerte, szívesen fognak meg-
tanulni. De az előéneklő is vigyázzon magára. 
No akarjon hangjával feltűnő elismerést aratni. 
Gondoljon a célra: a szép tömegéneklés meg-
tanítására. Így lassan, óvatosan, belopva, észre-
vétlenül kedvessé vállnak ezek a közös ének-
lések. 

De felhasználhatjuk március 15-ikét, vagy a 

Nf 
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hősök emlékünnepének alkalmát is, hogy a ne-
mes célra való tekintettel összegyűjtsük az em-
bereket a Himnusz, vagy más hazafias dal meg-
tanítására. És vájjon nem teheti-e meg az idő-
sebb tanító a nála végzett legénnyel, hogy azt 
mondja: „Ejnye Jóska, de csúnyán énekeltetek 
megint az este! Gyertek el csak vasárnap dél-
után az iskolába, megtanítlak egy-két jó nó-
tára." így az egyszólamú kulturált éneklés az 
előfutárja losz a megalapozott többszólamú kar-
éneklésnek. 

Hogy a német együttes éneklés célját már 
nagyszerű, 20 Pfenniges kottaanyag is szolgálja, 
ez természetes. De könnyű nekik, 65 millió, il-
letve az osztrákokkal 72 millió német mellett 20 
pfennigért adni kottát. A mi szükségletünk 
kiesi. Ez a kotta azért már pengőkbe kerülne 
nálunk. Mondjunk hát le egyelőre róla. Ott van 
a fekete nagytábla. Arra felírhatjuk a szöveget, 
sőt a hangjegyeket is. A jobb anyagi viszonyok 
között levő népművelési bizottságok házilag sok-
szorosíttathatnak a himnusztáblához hasonló 
táblákat. 

Mert természetesnek veszem, hogy ezt a moz-
galmat is a népművelési bizottságok veszik ke-
zükbe, hozzáértő ember útján. Mert irányítás-
sal, tanáccsal, segítséggel, esetleg mintaelőadás-

sal osak a gyakorlati szakember szolgálhat. Szól 
ez különösen az anyag megválogatására, a 
hangjegymagasság megállapítására. Azok a fia-
tal tanerők, akik maguk sem ismerik már az 
igazi népdalkincseket, különösen rászorulnak a 
tanácsra, mert különben terjesztői lehetnek an-
nak az értéktelen, sujtásos, kiteremtettézett ál-
népdalirodalomnak, amelynek kiirtása pedig 
felette kívánatos, sőt szükséges. 

Az Országos Magyar Dalosszövetség e sorok 
írójának kezdeményezésére a kerületi dalosver-
senyek műsorára tűzte az egyszólamú éneklést 
is. Mert ismétlem: az egyszólamú éneken fog 
fölépülni a tudatos többszólamú karének. Nem 
kell tehát az egyszólamú énekre lekicsinylőleg 
nézni. A tömeg egyszólamú, de szép éneke meg-
rázó erejű. Aki nem hiszi, hallgassa csak a rá-
dióján London Regional vasárnapdélutáni isten-
tiszteletközvetítését és igazat fog adni. Vagy 
hallgassa meg, amikor sok jó iskola é ^ M i a 

Himnuszt. Micsoda szépség az ezerhangú sutto-
gás, mily megrázó a dörgő erősödés. Én magam 
az ilyen művelt tömegéneklésben a legritkább 
esetben tudok részt venni, mert a gyönyörűség, 
meghatottság összeszorítja a torkomat. 

Próbáljuk meg a kezdetet, ha megindultunk, 
szívesen jövök gyakorlati tanácsokkal. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
A mohács i vész. 

— Történelem az V. osztályban. — 
I r t a : Klepeisz Jenő közs. taní tó Pusztavacs . 

Ebben a tanítási tervezetben kartársunk 
kapcsoló ismétlésül Mátyás halála utáni ál-
lapotokat ú j í t ja fel. Majd az érdeklődés fel-
keltésére a helybeli templomromok között ta-
lált márványmécstartót állítja a gyermekek 
elé s ezzel helyi vonatkozású anyagból indul 
ki. Helyi vonatkozású képet is nyújt akkor, 
mikor arról szól, hogy Mátyás halála után 
mit beszélgettek a pusztavacsiak a templom 
előtt. Ezzel a történelmi anyagot térben 
is közelebb hozza a gyermekekhez. Habár 
a gyermekek az ország állapotáról csak a 
pusztavacsiak véleményét hallják, de meg-
érzik belőle, hogy ugyanúgy gondolkozott 
akkor az egész nemzet. S ezzel az értékes 
anyaggal a további események megértéséhez 
a keretet elő is készíti a. tanító. 

Igen értékes kartársunk célkitűzése is. 
Nem azt mondja, hogy: „Ma a mohácsi vész-
ről fogunk tanulni", hanem azt, hogy keresni 
fogják azokat az okokat, melyek a nemzet 
szomorú állapotát okozták. Minthogy az előző 
célkitűzési alak igen gyakori, nézzük, 
helyes-e? Ha a célt így tűzzük ki, hogy: 
„Ma a mohácsi vészről tanulunk", ez nem 
érdekelheti a gyermeket, mert még nem 
tudja, mi a mohácsi vész. Ezzel csak a tanítás 
végén lesz tisztában. Csak akkor kap ez a két 
szó a lélekben igazi tartalmat. A tanítás 

elején a mohácsi vésznek még sok előz-
ménye van, melyet a gyermekekkel meg 
kell ismeretnünk. S így a mohácsi vész 
előzményei nem kapnak célkitűzést. Ezzel 
szemben kartársunk célkitűzése bizonyos 
várakozó álláspontra helyezi a gyermekeket, 
gondolkozásra, az eseményeikből való követ-
keztetésre készteti úgy, hogy ma jd a mohácsi 
vész az előző anyagnak természetes követ-
kezménye lesz. Ezt megérzi a gyermek s ez 
fejleszti történelmi gondolkozását. 

A tárgyalás keretében főleg monologizál a 
tanító. Ez azonban a történelem tanítása köz-
ben másként nem is lehet, mert hiszen itt leg-
többször eseményekkel kell megismertetnünk 
a gyermekeket. Monologizálás közben azonban 
arra törekszik kartársunk, hogy a gyermekek 
szavainak hatása alatt gondolkozzanak, ítél-
jenek, véleményeket alkossanak. Hogy mi-
lyen legyen az ítéletük, véleményük, annak 
megalkotását tulajdonképen a tanító az 
anyag kiválasztásával, meg az előadás mód-
jával befolyásolja. És ez helyes, mert neve-
lési szempontból igen fontos, hogy a nép-
iskolába járó gyermek csak olyan történelmi 
ítéleteket, véleményeket alkosson, melyek 
fejlettségi fokának s a nevelés céljának meg-
feleljenek. 

Kartársunk, a templomromok között talált 
mécstartón kívül, képeket mutat, a térképen 
az események helyét szemlélteti s ezek mel-
lett a rajzot, mint a megértésnek egyik esz-
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közét alkalmazza. S mindez szépen beleillik 
a feldolgozandó anyagba, mert annak meg-
értését és megerősítését szolgálja. 

A begyakorlás fokán rajzoltat kartársunk, 
miközben alkalmat ad a gyermekeknek arra, 
hogy önállóan alkossanak. Játsszat is s eköz-
ben átéleti a gyermekekkel a tanítás legfőbb 
mozzanatát, a mohácsi vészt. Itt kérdés azon-
ban, vájjon a gyermekek szívesen vállalkoz-
nak-e arra, hogy a játékban törökök legye-
gyenek-e? Különösen akkor, mikor a magya-
rokat okvetlenül meg kell verniök. Az én 
tapasztalatom az, hogy a gyermekek még 
játékból sem szívesen vállalkoznak magyar-
verésre. Nálam megtörtént, hogy sorshúzás 
út ján döntöttük el, melyik csoport legyen a 
török, melyik a magyar. Játék közben a törö-
kök szemmel láthatóan csak immel-ámmal 
harcoltak, aminek a következménye az lett, 
hogy abban a mohácsi vészben a magyarok 
alaposan megverték a törököket. Az igaz, 
hogy a történelmi hűségen nagy csorba esett, 
de gyermekeim alaposan beszámoltak érzel-
meikről. Meg aztán önállóan is alkottak a 
játékban. És ez a beszámolás is, meg alkotás 
is nagy, nagy pedagógiai érték volt. 

Drozdy Gyula. 
Tervezet. 

I. Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. Két-három gyermekkel, 

a mindenes-füzet vázlata szerint, összefüggően 
elmondatom a Mátyásról tanultakat. Az egész 
osztály hozzászólása, esetleges vitája után át-
térek az ú j anyagra. 

b) Az érdeklődés felkeltése. Pusztavacs a török 
idők előtt mint önálló, virágzó község, korona-
birtok- volt. Történetét a gyermekek ismerik a 
beszéd- és értelemgyakorlatból. Az ősi templom-
romnál az egyik szülő talált egy márvány mé-
csestartót s azt nekem ajándékozta. Ezzel isme-
rősök a gyermekek, az ú j anyagnál tehát ebből 
indulok ki. — Hol volt ez Mátyás idejében? — 
mutatom az emléket. — Az öreg templomban. — 
Tavaly megpróbáltuk lerajzolni, hogy milyen 
volt az öreg templom.. . Szép, gazdag lehetett. 
Abból a templomból sok hálaének szállhatott a 
Mindenható felé Mátyás idejében. Halála után 
alig telt el egy kis idő, már könnyek áztatták 
a padlóját. Mise után mikor kijött a nép s cso-
portokba verődve beszélgetett, keserű panasz 
volt minden szava s búcsúzáskor ezt mondták 
egymásnak: „Meghalt Mátyás király, oda az 
igazság!" — Pedig akkor még csak az igazság 
volt oda. De jött még rosszabb is. Nemsokára 
oda lett a haza, oda a szabadság, oda a vallás 
s az egész magyar élet. Haldoklott az ország s a 
nemtörődömsége miatt elkerülhetetlen volt a 
halál. Elaludt a mécs e márványdarabban, hogy 
négyszáz évig pihenjen a föld alatt. Rommá vált 
a templom,—mutatom a fényképet. — Rabláncra 
fűzve hurcolták el a község elfogott lakosait. Mi 
lehetett ennek a nagy romlásnak az oka? 

c) Célkitűzés. — Eddig már többször láttuk, 
hogy mi hozott dicsőséget a hazának. Nézzük 
már most, mi idézhette elő egy nemzet halálát?! 

II . Tárgyalás. 
a) Trónviszályok. Mátyásnak nem volt gyer-

meke. De volt egy fogadott fia: Corvin János 
herceg. (Szemléltetés.) Vitéz, okos ember volt, 
akár az örökbefogadója. Jó király lett volna be-
lőle. A köznemesség és a jobbágyság siratta Má-
tyást, de valahogy mégis megnyugtatta az a tu-
dat, hogy méltó utód fogja követni a trónon. 
Voltak azonban igen sokan, akik örültek Mátyás 
halálának. — A főurak, akiket Mátyás a törvé-
nyek tiszteletére kónyszerített — következtetnek 
a gyermekek. — Igen. Azoknak nagyrésze s talán 
azok leginkább, akik Mátyásnak köszönhették 
rangjukat, vagyonukat. —• Hálátlanok. — Bá-
thory István erdélyi vajda ki is jelentette, hogy 
olyan király kell, „kinek üstökét markukban 
tarthassák s árnyékországlata alatt a Mátyás-
szabta korlátokat lerontsák s a királyi hatalmat 
maguk gyakorolhassák." — Akár a tatárjárás 
előtt — aggódnak a gyermekek. — Találhattak 
ilyet. Trónkövetelő volt elég. — Miksa Habsburg 
herceg, Mátyás ígérete alapján akart magyar 
király lenni — emlékeznek vissza. — Ulászló 
cseh király és öccse, Albert lengyel herceg, 
I. Ulászló öccsének gyermekei, szintén trónköve-
telők voltak. Pá r t j a mindegyiknek volt, de leg-
erősebb volt Ulászlóé, aki Csehországban tehe-
tetlensége, gyenge akarata miatt mindenkinek 
gúny tárgy a volt. — Iyen kellett a hatalomra 
vágyó főuraknak. Meg is választották. (Szem-
léltetem Ulászló képét.) Meg is koronázták. Kap-
tak érte szép nagy királyi birtokokat. — De a 
többi trónkövetelő bizonyára sereggel jött elle-
nük? — kíváncsiskodnak. — Ügy van. Corvin 
János seregét a sokkalta nagyobb főúri bandé-
rium hamarosan elnyomta. A békés, szelíd her-
ceg erre megbékélt a királlyal és hűséget foga-
dott neki. A másik kettő azonban keményebb dió 
volt. Albert a felvidéken nyomult előre, Miksa 
pedig a Dunántúlon. Zsoldosai még Mátyás sír-
ját is feldúlták. — Hát hol volt a fekete sereg? 
— kesereg egy gyermek. — Morvaországban 
vesztegelt, mert nem volt Ulászlónak pénze, hogy 
onnan lehozassa. Mire pénzt kerített s a sereg 
hazakerült, Miksa rosszul fizetett, elégedetlen 
zsoldosai Buda alól maguktól elszéledtek, Miksa 
pedig csúfosan visszavonult. így tulaj donképen 
Ulászló győzött. Pozsonyban volt a békekötés. 
Ulászló lemondott Ausztriáról és Stájerország-
ról, fizetett 200.000 aranyat s megígérte, hogyha 
nem lesz fia, akkor a Habsburgok öröklik a ma-
gyar trónt. — Hát Miksa mit adott? — kérdik. 
— Semmit. — Hiszen ez szégyenletes béke, — 
ítélkeznek. —• Albertnek odaadta Szilézát, csak-
hogy nyugton maradhasson. — Mit szólt ehhez 
az ország népe? — kérdik a gyermekek. (Vázlat-
fogalmazás és írás.) 

b) A főurak hatalmaskodása. — Nemsokára or-
szággyűlés volt. A király cseh nyelven nyitotta 
meg. — Hát nem tudott magyarul? — kérdik a 
gyermekek. — Bizony nem. — Milyen szomorúak 
lehettek az arcok, — folytatják. — Bizonyára min-
denki Mátyásra gondolhatott vissza. — Azután 
felolvasták a pozsonyi békepontokat, mert még 
csak a bennfentesek ismerték, — mondom s a 
gyermekek is fellobbanva fogják következtetni, 
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hogy elkeseredett zaj, kiabálás követte az előter-
jesztést. — A nemesség majdnem föllázadt s bi-
zony okosan tették a ludasok, hogy nem erősza-
kolták a jóváhagyást. 

— Amilyen gyenge volt a király a külső ellen-
ségekkel szemben, éppen olyan nemtörődöm mó-
don intézte az ország belügyeit is. De még a saját 
ügyeivel sem törődött. Bármit kértek tőle, min-
denre rámondta, hogy „dobzse", jól van. Nem is 
hívták máskép, csak Dobzse Lászlónak. Tulajdon-
képen nem is ő, hanem Bakács Tamás püspök 
•és a vele egyező főurak intézték az ország sor-
sát . És hogyan intézték! Országgyűlés gyakran 
volt s hozott is volna üdvös törvényeket, de né-
hány rosszlelkű főúr addig húzta, halasztotta a 
tanácskozásokat, míg a köznemesség kifogyott a 
pénzből, élelemből s kénytelenek voltak haza-
menni, — az ott maradt pár köznemest aztán 
könnyen leszavazták s hoztak olyan törvényeket, 
amik nem az országnak, hanem nekik voltak 
hasznosak, — következtetnek. — Mátyás üdvös 
törvényeit eltörölték s a régimódi igazságszol-
gáltatást vezették be újra . Leszállították az adót, 
de nem bírták behajtani. Amit mégis beszedtek, 
azt vagy a beszedő, vagy a főúr vágta zsebre. 
A királyi jövedelmek ós birtokok nagy része is 
főúri kezekbe került. Nem volt pénz a fekete-
sereg fenntartására, a várak javítására. — 
Csoda, hogy nem lázadt fel a feketesereg — okos-
kodnak. — De bizony, az éhezés meglazította a 
fegyelmet. Fellázadtak s a végén a nemesi ban-
dériumoknak kellett a dicső múltú sereget szét-
verniök. — De örülhettek ennek az ellenséges 
szomszédok — állapítják meg. — De maguk közt 
sem fértek össze egyes főurak. Valóságos harcot 
indítottak egymás jószága ellen. A köznemesek-
nek meg éppen nem volt biztonságban sem a 
vagyonuk, sem a személyük. (Vázlat,) 

c) A köznemesség küzdelme. A hármaskönyv. 
— A köznemesek elégedetlenkedtek. Hamarosan 
akadt főúri pártjuk és vezérük is. Szapolyai 
János állt az élükre. Az apja köznemes volt, az 
anyja tescheni hercegnő. (Térkép.) A testvérét 
később Zsigmond lengyel király vette feleségül. 
ö is nagyravágyó volt: magyar király szeretett 
volna lenni. Ezért többször is megkérette Ulászló 
leányát, de mindig sikertelenül. Sőt Ulászló el-
jegyeztette egyetlen kisleányát, Máriát Miksa 
fiával, Ferdinánddal. Ígéretet tett arra is, hogy 
ha fia születne, az Miksa leányát, Annát fogja 
feleségül venni. — Ezért állt Szapolyai a köz-
nemesek élére, — okoskodnak a gyermekek. — 
Igen. A köznemesekkel és barátaival megalkotta 
a nemzeti pártot, amely kimondta, hogy ezentúl 
csak magyar embert választ meg királynak. 
A nemzeti párt néhány országgyűlésen sikert 
ért el. Az egyik országgyűlés megbízta Verbőczy 
István kir. ítélőmestert, hogy az érvényben lévő 
törvényeket foglalja írásba. Meg is csinálta. 
Hármaskönyv a neve. — Kevés országnak volt 
még akkor ilyen törvénykönyve. — Büszkék le-
hetünk rá, — önérzeteskedik egy gyermek. — 
Sajnos, a törvények meg voltak alkotva, le vol-
tak írva, de a végrehajtást a hatalmaskodó fő-
urak mindig megakadályozták. (Vázlat.) 

d) Parasztlázadás. — A jobbágyok sorsa volt 

a legkeservesebb. Sok helyütt a főúr a maga 
részére is szedett tőlük adót. No meg a királyi 
adót is megtartotta. Pörös ügyükben a földesúr 
ítélkezett s ez az ítélet 6ok6zor kegyetlen volt. 
Mikor a készülődő törökök ellen Bakács herceg-
prímás keresztesháborút hirdetett, a jobbágyság 
ezrével tódult a piroskeresztes fehér zászló alá. 
Fölbujtók furakodtak az összegyűlt sereg közé, 
akik azt híresztelték, hogy a főurak rosszul bán-
nak az otthonmaradt gyermekekkel és asszo-
nyokkal. Mikor meghallotta ezt az amúgyis el-

A m o h á c s i csata táblai váz la ta . 

keseredett 40.000-nyi tömeg, a felbujtókra hall-
gatva, megindult Buda alól. Végigpusztította 
az egész Alföldet, felgyújtott minden úrilakot, 
megölt minden kezeügyébe kerülő nemest. 400 
nemest gyilkolt meg 4 hónap alatt a felbujtoga-
tott tömeg. Végre Szapolyai János Temesvárnál 
(Térkép.) szétverte a gyülevész hadat. A magát 
parasztkirálynak nevező köznemes vezért, Dózsa 
Györgyöt pedig tüzes vasszékre ültette, tüzes 
vaskoronával megkoronáztatta. Rengeteg job-
bágy pusztult el ebben a harcokban. Vagy 60 
ezerre beesülik a lázadás áldozatainak számát. 
A jobbágyokra most még szomorúbb napok vir-
radtak. Még a költözködési jogukat is elvesz-
tették. — A tatárjárás előtt sem volt ennyi baj, 
— állapítják meg a gyermekek. (Vázlat.) 

e) II. Lajos és a török készülődés. Ulászlónak 
közben fia született. Féltette Szapolyaitól, ezért 
már kétéves korában megkoronáztatta. Meg-
újította a Miksával kötött szerződést is. Lajos 10 
éves volt, mikor a ty ja meghalt. Jóeszű, nemes-
lelkű uralkodó lett volna belőle, ha nevelője el 
nem rontotta volna. Mulatozásból állott a kis 
király nevelése. Nem csoda, ha az ország sorsa 
még szomorúbbá vált. A főurak duskálódtak a 
vagyonban, pompában, a királynak pedig sok-
szor vacsorája sem volt. Hogy tellett volna pénz 
az ország védelmére? A végvárak düledeztek, a 
fizetetten zsoldosok elégedetlenkedtek. A belső 
elégedetlenség és vetélykedés még nagyobb lett ® 
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annyira süllyedt az ország tekintélye, liogy az 
idegen országok követei még az országgyűlés 
dolgába is beleavatkoztak. — Jó, hogy nem tá-
madt most a török — aggódik egy gyermek. — 
De bizony, nyakunkon volt a veszedelem. A tö-
rökök ú j harcias szultánja készülődött a sokak 
által irigyelt német császár ellen. A császár leg-
nagyobb ellensége, a francia király biztatta a 
szultánt legjobban erre. Merre támadhatta meg 
legkönnyebben Ausztriát? (Mutatják a D r á v a -
Száva közét.) — Megkérte a Szultán Lajost, hogy 
engedje arra szabadon átvonulni — következtet-
nek. — De Lajos bizonyára nem engedte meg, 
hiszen Ausztria a sógoráé volt — folytatja egy 
másik. — A török nem könyörgött sokat, hanem 
elindult. A két legfontosabb végvár, Nándor-
fehérvár és Szab ács (Térkép.) csodálatos küzde-
lem után, de mégis a kezébe került. Szerencsére 
a szultán nem folytatta az előnyomulást, mert 
másutt is háborúba keveredett. így egy időre 
elmúlt a veszedelem. -— Volt idő a készülődésre 
— próbálnak megnyugodni. — Soh'se készülődött 
itt senki. Pénzről sem gondoskodtak. Mikor 
újabb vészhírek jöttek, Lajos egy csomó horvát 
várat átadott Ferdinándnak, aki ezeket német 
őrséggel rakta meg. — Micsoda szégyen, — 
mondják a gyermekek. 

1526-ot írtak. A király mindenfelől kért segít-
séget, de csak a pápa küldött pénzt. A többi 
uralkodó örült annak, hogy az irigyelt császár 
barát ja és rokona bajban van. Áprilisban meg-
indult a 100.000-nél nagyobb török sereg. Volt 
S00 ágyúja is . . . . A Délvidék védelmével 
Tomory Pál országos kapitány, kalocsai ér-
sek volt megbízva. — Pap volt a vezér? 
— kérdik. — Azelőtt fogarasi várparancsnok 
volt. Jó vitéznek ismerte mindenki Meglett 
férfikorában állott be szerzetesnek, s hogy jó 
pap volt, mutatja, hogy érsek lett belőle.. . Neki 
1000 gyalogosa ós 500 lovasa volt. — Hát a ban-
dériumok nem jöttek1? — rémüldöznek. — Jú-
niusban ment ki a királyi rendelet, hogy a ne-
messég és a jobbágyság 1/s-része Tolnán (Tér-
kép.) gyülekezzen, a városok meg ágyúkat küld-
jenek. A véres kardot is körülhordozták mnde-
nütt. — Bizonyára sietett oda mindenki — gon-
dolják. — Nem ment oda senki. Azt mondta min-
denki, hogy csak úgyr száll táborba, ha a király 
is ott lesz. Lajos hát elindult Budáról 3000 vi-
tézzel. Közben a török már Péterváradot (Tér-
kép) is elfoglalta. A magyar bandériumok las-
san gyülekeztek. A király parancsot adott a ná-
dornak, hogy néhány főúri bandériummal nyo-
muljon Eszék felé a Drávához és akadályozza 
meg a törökök átkelését. A főrak azonban azt 
mondták, hogy ők nem mennék a nádorral, mert 
ők csak a király zászlaja alatt kötelesek harcolni. 
— A török zavartalanul átjöhetett a folyón — 
következtetnek. A király bosszúságában Mohá-
csig előnyomult s tábort ütött. Itt akarta be-
várni a teljes gyülekezést. Lassan összejött vagy 
28.000 vitéz és vagy 50 ágyú. De Szapolyai 40.000 
főnyi erdélyi serege a sok ellentmondó intézke-
dés miatt még csak Szegedig jutott s az erős 
horvát sereg sem volt még ott. A király vissza-
vonulást ajánlott s csak akkor akarta fölvenni 

a harcot, mikor az ország egész hadereje együtt 
lesz. A katonák harcikedve azonban oly nagy 
volt, hogy nem lehetett veliik bírni. Készülni 
kellett hát az ütközetre. A király haditanácsot 
tartott. Tomory lett a fővezér. Kedvetlenül vál-
lalta, hiszen nagy csatát még nem vezetett. E g y 
főúr azt ajánlotta, hogy a sereg két oldalára 
készítsenek szekérsáncot, az esetleges oldaltáma-
dás megakadályozására. Helyeseltek a többiek,, 
de mindenki okosabb akart lenni a másiknál,, 
mindenki a saját tervét akarta elfogadtatni. 
Veszekedéssel telt el az egész haditanács s ínég; 
akkor sem volt kialakult terv, amikor a török 
és magyar előőrsök már össze-összecsaptak, 
(Vázlat.) 

f) A mohácsi vésznap. Augusztus 29-ike volt, 
A törökök már egészen közel voltak. Tomory el-
rendezte a seregét. Ilyen volt a terep — mon-
dom s rajzolom a Dunát, a partmenti mocsarat, 
a dombokat, síkságot. — Honnan jött a török? 
— Délnyugatról. — Hol állítottad volna föl a. 
magyar sereget1? — Miért a dombokon! — To-
mory itt állította föl a seregét — mutatom a 
síkságot. — Tényleg gyakorlatlan lehetett a had-
vezetésben — állapí t ja meg egy gyermek. — 
Hosszú sorba állította vitézeit, — hogy be n e 
kerítsék — okoskodnak. — Volt 'szekérsánc? — 
kérdi valamelyik. — Soká tartott a haditanács-
s erre már nem volt idő. Két többsoros hadren-
det alkotott. (Beszéd közben mindig rajzolok.)1 

Az elsőt ő akarta vezetni, a másodikat a királyra 
bízta. A király helyét a második hadrend köze-
pén, a negyedik sorban jelölték ki. A legbátrabb 
vitézek voltak a testőrei s mellette voltak az or-
szág legmagasabb rangú urai is. A két hadrend 
között helyezték el az 50 ágyút. Miért? — Ha le-
győzné a török az első hadrendet, akkor előbl> 
az ágyúkat sütnék el, azután támadna a máso-
dik hadrend — okoskodnak. — A sereg mögött 
állt föl Drágfy főúr az ország zászlójával. 1000 
vértes volt odaállítva a zászló védelmére. A se-
reg vágyott a harcra, de azért valami suttogás,, 
morgás hallatszott a sorok között. Tomory kér-
dezősködött s hamar megtudta az okát. A vitézek 
nem hiszik, hogy a király is it t van s emiatt 
elégedetlenkednek. Tomory jelentette ezt Lajos-
nak. A király erre a főuraktól kísérve, végig-
lovagolt a sereg előtt. — Milyen éljenzés lehetett 
— képzeli el egy gyermek. — Lelkesedett min-
denki, harcitűz lobogott a vitézek •szívében s most 
már szembeszálltak volna a pokollal is. 

— De a török csak nem mutatkozott. Már el-
unta mindenki az álldogálást. Délután 3 óra t á j -
ban végre vágtató vitézek jöttek a dombok felől, 
Tomoryhoz mentek jelenteni, hogy közeledik az: 
ellenség — okoskodnak. — Tényleg látták is m á r 
a dombok szélén a hadsereg elejét. A szultán i» 
odaért. Ö nem gondolt ma harcra, de amikor 
meglátta a hadrendben álló magyarokat, elha-
tározta, hogy megütközik velük. A földre borult 
az ozmán had, imádkozott, majd rendezkedett, 
Ök három hadrendbe állottak. Az elsőt a nagy-
vezér, a másodikat egy basa vezette. Mögöttük 
volt a 300 ágyú s leghátul volt a szultán a test-
őrséggel és a vitéz janicsárokkal. 50.000 lovas pe-
dig- a dombok között lopakodott előre, hogy a 
magyarokat hátba támadja. — De jó lett volna 
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most a szekéreánc — állapítják meg'. (Rajz.) 
4 óra lehetett, mikor megszólaltak a harci 

kürtök. Az első magyar hadrend Jézus-kiáltás-
sal rohan a törökre. Iszonyú támadás volt. 
Az első török hadrend megbomlott s percek 
múlva már a második hadrendet aprította a 
hősi csapat. Tomory most futárt küldött a király-
hoz is kérte a második hadrend támadását. Ügy 
is történt. Most már a második hadrend is meg-
ingott. Egy kis csapat — vagy 33 ember — már 
a szultán testőreivel küzdött. Mindenki azt hitte 
már, hogy magyar dicsőséget fog látni a le-
nyugvó n a p . . . Nem így volt megírva. Az 50.000 
lovas hátba támadta a magyar jobbszárnyat s 
a Drágfytól odarendelt vértesek sem bírták a 
rohamot föltartani. A jobbszárnyunk tehát meg-
hátrált . . . A derékseregünk sem jár t jobban. 
A szorongatott második török hadrend egy pa-
rancsra ketté vált s a magyar sereg ott állott 
az ágyuk torkában. Megszólaltak az ágyuk, ro-
pogtak a janicsárfegyverek, hullott a körülzárt 
•sok jó magyar vitéz. Másfél óra hosszat tartott 
csak a harc, de odalett a nemzet színe-virága. 
Kezdődött a menekülés. Több ezren a Duna mo-
csarai felé futottak: ezeket elnyelte a víz. A töb-
bit elintézte a török had. Csak nagyon kevesen 
menekültek meg: 24.000 magyar maradt a csata-
téren. Mintha az ég is megsiratta volna e gyá-
szos eseményt, hatalmas felhőszakadás kereke-
dett . . . — A gyermekek a tavalyi beszéd- és ér-
telemgyakorlatban tanultak alapján eddig is 
többször belekapcsolódtak az események elmon-
dásába, Lajos meneküléséről és haláláról azon-
ban önállóan is tudnak beszélni s hagyom is, 
hogy ismereteiket maguk helyezzék el a történe-
lem keretébe. (Vázlatírás, képszeinlólet.) 

g) A mohácsi csata után. A szultán maga 
«em hitte, hogy a magyar fősereget verte meg. 
Cselt sejtett s ezért pár napig Mohácson veszte-
gelt. Szept. 3-án vérparancsot adott ki s 4000 el-
fogott magyar vitéz fejét rakatta halomba győ-
zedelmi jelvényül. Azután megindult északnak. 
(Térkép.) — Ütjában mindent elpusztított, föl-
égetett — emlékeznek a gyermekek. — Bizony, 
a Balatonig, sőt a Rábáig kő kövön nem ma-
radt. A Vértes-hegységben vagy 20.000 lakos el-
táncolta magát s napokig vitézül védekezett. De 
a török túlerő végül is győzött. A magyarok 

menekültek. Egy vitéz, Dobozy Mihály volt a 
neve. . . — a gyermekek ismerik már a törté-
netét és el is mondják. — Szeptemberben már 
Budán volt Szulejmán. A sok szép szobor, a ren-
geteg Corvina és Mátyás egyéb megmaradt 
kincse mind a török hajókra került. — 3000 hajót 
raktak meg a rablott holmival s 105.000 magyart 
vittek el Törökországba — emlékeznek a gyer-
mekek. — Budát két helyen is felgyújtották, el-
égett minden, amit el nem vihettek. Csak a királyi 
palota nem lett a tűz martaléka. 

Szulejmán félt a magyar ellentámadástól, 
ezért, hogy zsákmányát mentse, visszavonult. 
Merre mentek vissza? Miért nem a Dunántúlon? 
— kérdem, hogy ítéletre serkentsem a gyerme-
keket. — Merre mehettek? — Miért a folyók mel-
lett? — Igen, a szultán a fele sereggel a Duna 
mellett, a nagyvezér a másik felével a Tisza 
mentén haladt délfelé. Nem féltek oldaltámadás-
tól? — kérdem s együtt kiokoskodjuk, hogy a 
két sereg között összeköttetés volt s hogy az 
egész Duna—Tisza köze megszenvedte ezt a 
visszavonulást. — Akkor pusztulhatott el a mi 
községünk is — mondják szomorúan. — Ugyan 
hány pusztavacsi lakost vihettek el fogságba — 
folytatja egy másik. — Bizony, 200.000 emberrel 
lett kevesebb lakosa az országnak rövid másfél 
hónap alatt, csak azért, mert nem akarta meg-
érteni a magyar a magyart s mert többet törő-
dött mindenki a saját zsebével, mint az ország 
boldogságával — fejezik be a gyermekek. (Vázlat.) 

III . Begyakorlás. 
a) Összefoglalás: Megállapítjuk a vázlat címét 

és a vezérszavak után elmondatom a tanulta-
kat, A vezérszavakat a mindenes-füzetbe iratom. 

b) Rajz: A mohácsi csata vázlatát, a puszta-
vacsi romot és egy tetszósszerinti mozzanatot 
rajzoltatok a mindenes-füzetbe. 

c) Fogalmazás: Galambos József pusztavacsi 
lakos elmeséli, hogyan menekült meg a törö-
köktől. Mi történt Pusztavacson a mohácsi vész 
után? 

d) Testgyakorlat: Eljátszatom az egész mo-
hácsi ütközetet. 

e) Olvasás: Csendes foglalkozásul a tankönyv 
szövege. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Paedagogia legújabb számának az 
első helyén Bárány Gcrő „Az eszmények szerepe 
a nevelésben" című nagyértékű cikkét találjuk. 
Loczka Alajos a Népszövetségnek azt a törek-
vését ismerteti, hogy a nemzetek iskolái az ifjú-
ságot a világbéke ideáljára neveljék és barát-
koztassák meg azzal a gondolattal, hogy a nem-
zetközi együttműködés a világügyek intézésének 
egyedül helyes módja. Frank Antal a Szent Imre 
jubileumi év alkalmából tartott katholikus peda-

gógiai kongresszusról közöl tudósítást. Kemény 
Ferenc a stájerországi tankönyvek magyar vo-
natkozású részeiről közöl szemelvényeket, .jogos 
kifogást emelvén ellenük. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 1. száma Bozsik 
Béla szerkesztésében jelent meg. A vezércikk 
Simon Lajos volt felelős szerkesztő kiváló ér-
demeit méltatja. Bozsik Béla tartalmas újévi 
cikkében a magyar tanítóság célkitűzéseiről 
emlékezik meg. Részletes tudósítást közöl a lap 
az Országos Tanítószövetség tisztújító, az Eöt-
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vös-alap és a Kalász R.-T. választmányi ülésé-
ről. Dr. Stolmár László az elemi iskolában egy-
szerű eszközökkel és módon végrehajtható kí-
sérletekről írt igen érdekes tanulmányt. Háros 
Antal a Tanítóegyesületek Világszövetségének 
jelentőségével foglalkozva kifejti, hogy a ma-
gyar tanítóságnak a Világszövetség munká-
jába hatékonyan kell belekapcsolódnia. Ez nem 
jelenti azt — mondja a cikkíró —, hogy nem-
zeti eszményeinket feladjuk Sőt, a közelmúlt 
tapasztalatai igazolták, hogy ma még eléggé 
nem méltányolt igazságainknak csak kulturá-
lis haladásunk beigazolásával. az emberiség 
javáért végzett munkánk nyilvánvalóvá téte-
lével vívhatunk ki elismerést a nemzeteknél. 
Bennünket még nem ismernek eléggé. Nemzeti 
fájdalmunkat nem értik meg. Ennek ezer és 
egy oka van. Lépjünk tehát a nemzetek ver-
senyterére kultúránkkal és fájdalmunkkal. De 
nem úgy, hogy részvétet keltsünk, hanem úgy, 
hogy tiszteletet parancsoljunk nemzetünk ré-
szére. 

A Magyar Népiskola folyó évi 1. számának új-
esztendei rendkívül tatrtalmas vezércikkét Galla 
Endre írta. Osztie Béla a „Kalász" r.-t. eddigi 
munkásságáról számol be és történetének rövid 
ismertetését adja. Gyenge József „Könyvnapok 
és a népiskola" cím alatt értekezik. Kifejti, hogy 
a könyvnapok nagyszerű munkájából a jövő-
ben az elemi iskolának is ki kell vennie részét, 
különben csonka lesz e nemzeti propaganda. 
Éreztessük gyermekeinkkel, hogy e oson ka ha-
zának nemcsak jóravaló, becsületes magyarokra 
van szüksége, 'hanem olyanokra is, akik átérezve 
az irodalom nagy nemzetfönntai-tó jelentőségét, 
jó könyvek olvasásával lelküket kiművelve, ge-
rinces oszlopaivá válnak e hazának. I t t nem elég 
egy negyedóra! Itt évről-évre tervszerűen és cél-
tudatosan, de főleg lelkesedéssel kell kidombo-
rítani a magyar könyvek országépítő fontossá-
gát. Az ifjúsági írókat emberi ideálokként kell 
megnemesíteni növendékeink szemében. Gárdo-
nyi, Pósa, Móra, stb egyénisége a gyermeki 
lélekre vonzó hatással legyen, akiknek műveit 
olvasva, szeretetben és csodálatban olvadjon fel 
énje. Nem elég íróinkat csupán pedagógiai vo-
natkozásban tárgyalni. Nem elég íróinkat csu-
pán pedagógiai vonatkozásban tárgyalni. Nem 
elég csak mint "jó„ embert, követendő példa-
ként odaállítani. Nem elég a munkáikból kiáradó 
esztétikai és etikai értékek kidomborítása. Nem 
elég a szociális érzés sem, bármily neme® elgon-
dolásban kívánja a gyermeksereg együvé tarto-
zásával munkálni. Hanem par excellence min-
den magyar írót, akikkel a gyermek megismer-
kedhetik, elsősorban magyarnak kell bemutatni. 
Hadvezérnek, stratégának tűnjön fel a gyermek 
szemében kedvelt írója, költője, aki betű-kato-
nákkal, a gondolat és szellem ellenállhatatlan 
fegyvereivel küzd mindig csak — Nagymagyar-
országért. Szinte biztosra vehető, hogy a céltuda-
tosan nevelt, jó könyvekhez szokott gyermek az 
iskolából kikerülve is olvasni fog. Mert, aki meg-
szokta, hogy lelkét időnkint a jó könyv eszmény-
tiszta vizében megfürössze, életszükségletet lát 
az önművelődésben. Az ilyen gyermek gyakran 

fogja látogatni az ifjúsági könyvtárt, s minden 
idejét, midőn a kenyérkereső munka nem gá-
tolja, olvasással tölti. A magyar tanítókra há-
rul az a fontos feladat, hogy jövőben a könyvhét 
magasztos gondolatát minéí népszerűbbé tegyük. 
Reájuk hárul a kötelesség, hogy a falusi nép 
fagyos közönyét felengedni segítsék. Ebben a 
számban Kohányi Gyula a tanterv végrehajtá-
sára vonatkozó alkalmi utasításait közli. A tárca-
rovatban Köveskuti Jenő Kisfaludy Károlyról, 
mint nemzetnevelőről emlékezik meg. 

A Nemzetnevelés folyó évi 2. számának a vezér-
cikkében Kocsán Károly a folyó év munka- ' 
anyagának tételeit jelöli ki a kath. tanítóegyesü-
letek részére a következőkben: 1. A rádió a nép-
oktatás és népművelés szolgálatában. 2. Magyar-
országi Szent Erzsébet, a kath. karitatív tevé-
kenység példaképe. 3. Az egyházmegye földrajzi, 
néprajzi és hitéleti leírása. 4. A népszámlálási 
úton szerzett tapasztalatok. Fonai Tibor az „át-
éléséről és az „élmény"-ről, mint a fogalmazás 
alapjáról írt cikket, lnczédy Margit Pohárnok 
Jenő „Szomorúak vígasztalója" című költemé-
nyének tárgyalásáról közöl tanítási tervezetei. 
lnczédy Ágoston azt fejtegeti, hogy miképen 
ápoljuk és őrizzük a gyermekekben a szemérem-
érzetet. Kelemen Ferenc „Ismeretterjesztő tan-
folyamok és népies előadások értéke és haszna 
a falusi nép körében" cím alatt értekezik. Hero-
dek Károly a vakok vallásos nevelésének a je-
lentőségét méltatja. Pál Jenő arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a kézimunkaórán való énekelte-
tés serkentően hat a gyermek munkakedvére. 

A Tanítók Lapja január i kettős számának „Új-
évi valóság és reménység" című vezércikkét 
Ormós Lajos írta. Tőrös Károly újévi elmélke-
dést közöl. Ebben a számban kezdi meg Szűcs 
János „Az ú j tanterv a mi iskolánkban" című 
tanulmányát. Somorjai László a cserkészapród 
munka értékelésével foglalkozik. Külön cikk 
foglalkozik az I f júsági Vöröskereszt Egyesü-
letnek a népiskola keretébe való bekapcsolásá-
val. Dr. Nagy Lajos a búzaárak újraértékelésé-
nek a lehetőségei mérlegeli. P. H. Gay tréfás 
módszertani csevegését zamatos magyarsággal 
Molnár János fordította le. Részletes tudósítást 
közöl a lap a legutóbb megtartott tanítói gyű-
lésekről. 

Az Evangélikus Népiskola januári számának 
első cikkében Grieszhaber Endre Henrik a ter-
ményjárandóságos tanítók problémájával fog-
lalkozik. Eadics Ádám a vallásos öntudat fel-
ébresztéséről és megerősítéséről írt cikket. 
Glatz Lajos az egyházi éneklés fejlesztése ér-
dekében ad hasznos tanácsokat. Igen érdekes 
Hoffmann Károly „Képek tanulmányutamról" 
című közleménye. Részletes tudósítást ad a lap 
a legutóbb megtartott tanítógyűlésekről. 

A Siketnémák és [Vakok Oktatásügyének most 
megjelent száma közli Ereos Borbély Sándor 
nagyhatású beszédét, amelyet a Gyógypedagó-
giai Tanárképző Főiskolán tartott utolsó elő-
adása alkalmával mondott. Kirschenheuter Fe-
renc a gyógypedagógiai tanárképzés javításá-
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ról és egy másik cikkben a vakok magán-
jogi jogviszonyairól írt tartalmas cikket. 
Sturm József ebben a számban is folytat ja a 
gyógypedagógiai tornaoktatásról szóló érteke-
zését. 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 
Közlöny januári számának értékes vezércikkét 
Havas István í r ta arról, hogy a polgári iskola 
napjainkban renaissance előtt áll. Lucza János 
„A polgári iskolai tanár elfoglaltsága és az 
óraszámemelés" cím alatt értekezik. Keller 
Aladár az oktatófilmről és a filmoktatás hely-
zetéről írt tartalmas cikket. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 2. szá-
mának „Gcndolatck gyermekeink neveléséről" 
című kitűnő vezércikkét Jakab Ferenc írta. 
Dr. Benda László a térkép iskolában és életben 
való használatára nyúj t útmutatást. Finta Sán-
dor nagy elismeréssel ismerteti Dezső Lipót 
..Az én szülőföldem" című könyvét. Hakk Sán-
dor az összeadásnál az I. osztályban is a maga-
sabb osztályokban használt mód alkalmazását 
kívánja. Romhányi Sándor „A gramatizálás, 
mint kísértet" címen írt érdekes cikket. Kádár 
Béla az egyházi és iskolai terhek kérdésének 
megoldásával foglalkozik. 

A Katholikus Nevelés januári számának a ve-
zércikkében Krywald Ottó a hitoktatók leg-
közelebbi feladataira i rányít ja a lap olvasói-
nak figyelmét. Bíró Ferenc S. J. tartalmas dol-
gozatot ír t arról, hogy a vallásos nevelés 
krisztocentrikusan történjék. Dr. Bárdos István 
az egyháztörténelem tanításának elmélyítését 
kívánja. Dr. Aubermann Miklós a leány közép-
iskolai ú j hittankönyvek tartalmát értékeli. 

A Zempléni Tanító folyó évi 1. száma az újévi 
vezércikk után a Magyarországi Tanítóegye-
sületek Országos Szövetségének a kormányhoz, 
az országgyűléshez és a társadalomhoz intézett 
nyílt levelét közli. Dr. Tomcsányi Boldizsár 
ebben a számban kezdi meg a tanítási módszer-
ről szóló tanulmányát. 

A Levente januári kettős száma Schiller Ká-
roly szerkesztésében gazdag tartalommal jelent 
meg. E kitűnő folyóirat a leventeifjúságnak 
immár a legkedvesebb és szinte nélkülözhetet-
len olvasója lett. E számba értékes cikke-
ket í r tak: dr. Bóka Imre, dr. vitéz Posgay Ká-
roly, Bene Lajos, Kuhárik József, dr. Már-
tón f f ) ) Miklós, Csinády István, vitéz Hefty 
Frigyes, vitéz Faragó Endre. Szendrey Zsig-
mond, Nagy László, dr. Tagán Galimdsán, dr. 
Palasovszky Béla, Nyáry László és Ajtai Kál-
mán. Külön meg kell emlékeznünk a folyóirat 
díszes kiállításáról és a sok szép illusztrá-
cióról. 

A Film és Művelődés című pedagógiai, népmű-
velési és művészeti havi filmszemle legújabb 
száma Stein Márton szerkesztésében most je-
lent meg. Dr. Yannopoulo Anna „Az ú j iskola 
és a film" cím alatt közöl tanulmányt. Geszti 

Lajos a Németországról készült oktatófilmet 
ismerteti s egy másik cikkben a készülő ma-
gyar művészettörténeti film hasznát és jelentő-
ségét értékeli. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A taní tást helyettesítő e l járások. 
Egyik kiváló nevelőnk unos-untalan hangoz-

tat ja, leginkább tanítványai körében és iskolai 
összejövetelek alkalmával, hogy a tanítónak 
legfőbb tiszte a tanítás. Ennek a megállapítás-
nak igazságát aligha fogja valaki is kétségbe-
vonni. Ámde mindig szakadék van a sima sza-
vak s a nyílt tettek között. Tény, hogy nem 
mindenik tanító tanít . 

Az amerikai közoktatásnak éppen az a tra-
gédiája, hogy ezernyi-ezer tanító egyszerűen 
megkerüli a tanítás munkáját. De mert nehe-
zére esik a tényt nyíltan elismernie, mert meg-
kell nyugtatnia lelkiismeretét, fönntartania a 
látszatot: kieszeli a tanítást helyettesítő eljá-
rásokat. 

I. A legtöbb pedagógiai bűnt nyilván a fel-
olvasás örve alatt követik el. Bárki mit is 
mondjon, nagy bölcseség rejlik abban a humo-
ros szólásban, hogy az osztályban a felolvasás 
az ismeretközlésnek az a módja, amelynél a tu-
domány átvándorol a tanító jegyzetéből a nö-
vendékébe, anélkül, hogy nyomot hagyna bár-
melyiküknek is az elméjében. 

Állást kereső tanítónő járt egyszer nálam s 
tudakozódásomra közölte, hogy kitűnő jegyze-
tei vannak X professzor előadásairól s ezeknek 
nyomán szándékozik majdan tanítani. Azt fe-
leltem neki, hogy most nincs üres állás, de ha 
lenne is, csak azzal a kikötéssel alkalmaznám, 
ha elégeti minden jegyzetét. Látni kellett volna 
elhűlő tekintetét! 

Sartor Resartus című regényében Carlyle 
úgy nyilatkozik a nevelésről, hogy az az eleven 
gondolat lángján gyullasztóit gondolat. Nos, 
eleven gondolat nem származhatik abból, ha a 
növendék jegyzetébe veszi, amit a tanító a 
maga jegyzeteiből felolvas. Az ilyen pedagógia 
nagyon is messze nyul a forráshoz. Áll ez kü-
lönösen akkor, ha ugyanaz a nyűtt notesz szol-
gál évről-évre. Megesett egy vén pedagóggal. 
hogy kérdőre vonta egyik növendékét, miért 
nem jegyez, amire azt a választ kapta: „Meg-
van már nekem, apám1 ócskaságai közt". Olyan 
tanítóról is hallottam, aki év végével mindig 
eltépte a maga jegyzeteit; ez aztán a nagyszerű 
módszer az anyagnak frissen és elevenen tar-
tására! Holt, másodkézből származó anyag elő-
olvasása a dolgok igazi mivoltáról: nem mond-
ható tanításnak. 

II. Másik eljárás a tanítás helyettesítésére a 
házidolgozatok készíttetésének bűne. Az osz-
tálytanítás kimélyítésére s a csatangolás elke-
rülésére a tanító házidolgozatokat ad fel. El 
kell ismerni, hogy e fa j t a feladatoknak eseten-
kint megvan a maguk pedagógiai értéke. Ám 
sokszor mégis csak a tanítás helyettesítésére 
valók, a tanulók többségére nézve gépies mun-
kát jelentenek s még ha tárgyuk szerint érté-
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kes anyagot is tartalmaznak, rendszerint felü-
letes kivitelre sarkallnak. Hátrányuk az is, 
hogy a munkát mások is végezhetik, hogy a 
jobb tanulók lelkiismeretes munkájá t a hanya-
gok egyszerűen lemásolhatják s így sem a ta-
nító, sem a növendék nem sokat nyer véle. 
Végeredményben megállapíthatni, hogy bár 
ügyes tanítók olyan dolgozatokat is elérhet-
nek, amelyek valóban alkalmas kiegészítői a 
tanításnak, az átlagos dolgozatkészítés csak idő-
és niunkapocsékolás. 

III . Ugyancsak a tanítás helyettesítésére szol-
gál a túlzott szeretetreméltóság, szolgálatkész-
ség is. Évekkel ezelőtt egy ifjú, aki bizony na-
gyon gyönge tanuló volt, úgy nyilatkozott, 
hogy jobb híján tanítónak megy. Tervétől egy-
általában nem voltam elragadtatva, de azért 
megkérdeztem tőle, mi a véleménye a tanítás-
ról. Még nem tudja , mit lesz képes tanítani, 
mondá, de abban az egyben biztos, hogy meg 
fogja magát kedveltetni növendékeivel. Az én 
emberem tehát föltételezte, hogy a tanítói 
munka eredményességének szempontjából a 
szeretetreméltóság pótolhatja a tehetségei: a 
többi úgy is közömbös lévén, tanítóra, osztályra 
nézve egyaránt előnyösebb a kölcsönös jólérzés 
ténye. 

Kétségtelen, hogy a túlságosan merev, okve-
tetlenkedő tanító nem képes jó hatást gyako-
rolni, de viszont az is igaz, hogy aki pusztán 
népszerűségre törekszik, az állandó akadály az 
iskolai rendszerben, befolyása inkább káros, 
mint hasznos. Alighogy bekerül az ilyén a 
tanítótestületbe, hozzálát a üúk és lányok ba-
rátságának megnyeréséhez, néhány nap múlva 
már csak a keresztnevén emlegetik s mindenki 
rajong érte. Ámde mihamar fegyelmi termé-
szetű problémák merülnek föl. A vezetőség-
egyes tagjai rájönnek, hogy a nagy népszerű-
ség nincs arányban a selejtes munkával; a 
népszerűség hajhászása közben diszlojalitás 
(tiszteletlenség, méltánytalanság) is előfordul 
a vezetőséggel vagy tanítótársakkal szemben. 
Az iskola pártokra szakad s a „népszerű" ta-
nító esetleg évekre szólóan megrontja az egész 
intézet munkáját, szellemét, 

Az az eset is előadódik, hogy a községnek is-
kolánkívüli köreiben keresi a népszerűséget. 
Ez kiegyensúlyozatlan társadalmi életre vezet-
het, de mindenkép a tanítás rovására történik, 
mert többirányú társas kötelezettség mellett 
lehetetlen az iskola követelményeinek is mara-
déktalanul eleget tenni. Számos i f j ú tanerő 
j á r t úgy, hogy túlsók időt szentelve a társa-
ságnak, kiérdemelte ugyan a jó fiú elnevezést, 
de egyben derékbatörte életpályáját. A tanítói 
hivatásnál egyetemes szabály, hogy a népsze-
rűség nem pótolhatja az eredményességet. 

IV. A leginkább elterjedt vétség azonban a 
nevelés eszközeinek használata magának a ne-
velésnek helyében. Tanterv, utasítás, jelenté-
sek, vizsgakérdések gyűjteménye, intelligencia-
tesztek mind csak eszközök meghatározott 
célra. Több mint hatvan esztendővel ezelőtt, 
Matthew Arnold, a jeles angol költő ós gondol-
kodó, Culture and anarchy című tanulmányá-
ban óva intette népét attól a veszélytől; amely 

az élet gépi oldalának túlsúlyra vergődéséből 
származik; mint sok egyéb gondolata, ez is te-
lítve van pedagógiai vonatkozással. Ameriká-
ban tényleg vannak iskolák, amelyekben a ta-
nítóság annyira el van foglalva a nevelés gé-
pezetével. hogy nem jut ideje taní tásra: a tesz-
tezés, az eredmények, rekordok megállapítása, 
grafikai ábrázolása, az összefoglaló jelentések 
elkészítése annyi időt és energiát vesz igénybe, 
hogy a kimerült személyzet azután nem képes 
kellő erélyt, ösztönzést kifejteni az osztályában. 

Egyszer a vásáron hatalmas cséplőgépet lát-
tam, teljesen föl volt szerelve és szabályosan 
működött, de hiányzott mellőle a kiszolgáló 
személyzet ós mag nem hullott a dobjából. Nem 
azonos-e a helyzet a túlméretezett nevelési gé-
pezetnél is? 

Az igazi taní tás ragályos. Ahol ilyen tanítás 
folyik, ott az osztályt intellektuális villamos-
ság éleszti, a levegő galvánikus eszmékkel te-
lített, ú j ajtószárnyak nyílnak, gondolat gon-
dolatot fakaszt. A tanítás nem fűrészporszórás 
kanállal: az élettől, az életen át, az élethez árad. 
Sehol sem alkalmatlanabb a helyettesítő, a pót-
lék. mint ahol az emberi lélek kovácsolásáról 
van szó. 

Lewis H. Chrisman, 
a west virginiai Wesleyan College tanára. 

Education (Boston), 
1930 decemberi szám. 

c) Francia lapokból. 

Az egyensúly. 
Az összhangzatos életnek, nemes eszmék kö-

vetésének. művészi munka alkotásának vagy 
magyarázásának, hasznos szereplésnek a csa-
ládban vagy társadalomban, legfontosabb tör-
vénye az, amely egyensúlyt biztosít a képzelő-
és végrehajtóerő közt, az akarat s az engedel-
messég, a képzelet s a valóság között. 

Ennek az egyensúlynak a szükséges volta a 
mi társas, gyakorlati vagy érzelmi életünknek 
mindenik mozzanatában megnyilvánul. Így te-
hát a különféle fokú iskolai tanulmányok so-
rán is szükség lenne ilyen egyensúlyra a gyer-
mek lelki és testi képességei közt. Nem úgy 
van-e, hogy a testi fáradtságot a szellem fel-
szabadulása ellensúlyozza, a szellemit pedig az 
izomrendszer együttmunkálkodása, az idegfo-
lyam szabad keringésével s a jól végzett értel-
mes munkán érzett örömmel karöltve? 

De a legnehezebb az egyensúly fenntartása 
akkor, amidőn saját képességeink összhangza-
tosságáról van szó, arról, hogy ne kedvezzünk 
egyes intellektuális szükségleteinknek általános 
nevelésünk kárára , hogy fékezzük becsvágyun-
kat, legyőzzük tartózkodásunkat, ugyanazt az 
érdeklődést szenteljük valamennyi tanulmá-
nyunknak, amelynek teljessége adja a képzett-
séget és biztosítja énünk ki fejlését. Nem vég-
telenül fontos-e, hogy egyensúlyozottnak érez-
zük magunkat saját személyünkben, amikor az 
élet arra kényszerít, hogy egyaránt szilárd és 
simulékony egyensúlyt tar tsunk saját egyéni-
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ségünk és a társadalom között? hogy szívünk 
és szellemünk, lelkünk és testünk ugyanabban 
a harmóniában éljen, amely izom- és idegrend-
szerünket lélektani stúdiumaink közben élteti? 

A nevelő hivatása a legszebb minden hivatás 
közt, de állandó egyensúlyt követel mindany-
nyiunktól ítélőképességünk s az első benyomás 
alapján hozott határozataink közt. Mérlegel-
nünk kell az érveket, meggyóntatnunk a mul-
tat, jelent és jövendőt, nyesegetnünk a célra 
nem vezető gondolatokat és taglejtéseket; egy-
idejűleg komolynak ós tréfásnak, merevnek és 
hajlékonynak, képzelőnek és alkotónak, művész-
nek és mesterembernek, tanítónak és tanítvány-
nak kell lennünk és minden erőnket arra irá-
nyítanunk, hogy megteremtsük az egyensúlyt 
ama haladás közt, amelyet másoknál akarunk 
elérni és aközt, amelyet magunknak kell meg-
valósítanunk, a jövő nemzedékek öröme és biz-
tonsága érdekében. 

A mindennapi élet egyensúlyozottságának e 
keresgélése arra késztesse — egyebek közt — 
a tanítót, hogy ne követeljen folytonosan me-
rev, összehúzódott testtartást növendékeitől, ami-
kor fokozott figyelmüket veszi igénybe s tehát 
agyvelejüknek összehúzódását idézi elő. Annak 
a tanulónak, akit gondolkozásra fogunk, kényel-
mesen kinyújtott testtartást kell fölvennie. 
Az egyensúlynak ez a fürkészése apránkint rá-
vezeti a tanítót, hogy tegye változatossá oktató-
eljárását, még óra alatt is adjon némi szünetet, 
amikor ennek szüksége mutatkozik, ne restel-
jen egy-egy dalt elénekeltetni földrajzóra köz-
ben, viszont két énekszám közt valami számtani 
vagy történelmi vonatkozást pendítsen meg. 
A gyermekek haladása nem csupán feltaláló-
tehetségüknek természetes fejlődésétől, de 
utánzó- és gépiesen ismétlődőképességükétől is 
függ. 

A mindennapi élet föladatai éppoly jelentősek, 
mint amelyeket az iskola megteremt. Az emlézést 
s az okoskodást az elvont fogalmak kultúrájá-
nak s a gondolat reflexei nevelésének kell ellen-
súlyoznia. Hatás, visszahatás, elemzés: ezeket 
az elemeket kell elegyíteni, társítani és széjjel-
bontani. A gyermek ne csak olyan problémák-
kal találkozzék az iskola padjaiban, amelyek 
idegenek ránézve. A tanítónak állandóan 
egyensúlyt kell tartania a maga érett emberi 
eszejárása és ama koré közt, amidőn még ő 
maga is tanuló volt. Éreztetnie kell a gyermek-
kel, hogy ugyanoly érdeklődéssel viseltetik 
iránta, amikor ez kilép a tanteremből, hogy 
játsszék társaival vagy megtérjen családjához, 
mint amidőn maga előtt látja, könyvvel a kezé-
ben, vagy füzetére hajolva. Nem szabad úgy 
intézni a dolgot, hogy a gyermek két megkülön-
böztethető életet lásson, az egyiket az iskolá-
ban, a másikat otthon, s hogy azok a feladatok, 
amelyeket a tanító ad, homlokegyenest elüsse-
nek az otthon fölmerülőktől. Másrészt elenged-
hetetlen követelmény az is, hogy a szülők is 
foglalkozzanak az iskolával s no szálljanak 
harcba véle. 

Mennyire elősegítené az oktatás természetes 
és szabályos fejlődését s mennyire megkönnyí-
tené a nevelők dolgát, ha egyetemi tanfolyamot 

lehetne a szülők számára, rendszeresíteni! Az 
anya együttműködhetnék a nevelővel, kiemelve 
—a maga módjára — az iskola irányelveit és 
feltűnés nélkül támogatva a tanító munkáját. 
S a nőtlen tanítókra is áldásos lenne olyan fel-
világosítás, amelynek segítségével tisztán lát-
nák azokat a benső kapcsolatokat, amelyeket 
meg kell teremteni az iskolai és családi élet kö-
zött. Ez esetben teljesen tudatosan kívánhat-
nák meg növendékeiktől az önszeretetnek s az 
egyéni szabadságnak azon apró áldozatait, ame-
lyeket a társasélet mellőzhetetlenné tesz. Job-
ban megérthetnék azt a hatást, amelyet a zene 
gyakorol a gyermek testi-lelki egyensúlyára, 
elhatározóképességének, érzékenységének kifej-
lesztésére, egyéni ösztönének a társas érdek alá 
rendelésére, amit oly tökéletesen valósít meg 
az együttes ének. Az az iskola, amelyben csak 
másodrendű szerep jut a zenei nevelésnek s ahol 
a karének nem szerves része az iskolai életnek, 
.szándékosan fosztja meg magát attól az alka-
lomtól, hogy nevelje a tanulók érzelmeit, hogy 
módot nyújtson nekik az anyagtól elszabadu-
lásra s eszményképek követésére, hogy testüket-
lelküket, bevezessék azon árnyalatok együttesébe, 
amelyek a jóízlés kialakulására vezetnek s ame-
lyek természetes és tudattalan, de egyben biz-
tos előkészítői a művészi sugallatnak, megértés-
nek és élvezetnek. Az az iskola, amelyben az 
ének másodrangra szorul, lemond a személyiség 
kifejlesztésének s a fegyelem önkénytes elisme-
résének elemi eszközéről. E. Jacques-Dalcroze. 

Four l'Ére nouvelle, 
19HO decemberi szám. 

(I) Német tanügyi lapokból. 

Gyermekek téves cselekményei. 
Freud „A mindennapi élet pszichopatológiája" 

című művében foglalt gazdag példagyűjtemény 
arról a tényről tanúskodik, hogy a korábban 
jelentéktelennek tartott gyermeki téves cselek-
ményeknek összefüggésük van a tudatalattiság-
gal. Az elfelejtés, zavarbajövés, tárgyak elvesz-
tése stb. téves cselekményei mélyen a lélekben 
gyökereznek. E cselekmények és az öntudat-
lan okozóik között az összefüggést a meg-
figyelő annál könnyebben állapíthatja meg, 
minél nagyobb az emberismerete. A lélektanilag 
iskolázott nevelő, aki szakember is az if júság 
nevelése terén, sok esetben minden mélyebb 
elemzés nélkül nyerhet tiszta képet a tanuló 
téves cselekményeinek és lelki tudatalattiságá-
nak kapcsolatairól. 

Nem kell bővebben hangsúlyozni, hogy a ta-
nulók sok olyan cselekményt is követnek el, 
melyek az oktatás egész értékét problemati-
kussá teszik és a szülők, valamint, a tanítók 
nevelési munkáját rendkívül megnehezítik. Ter-
mészetes ugyan, hogy minden egyes téves cse-
lekmény pszichoanalitikus iskolai megbeszélé-
sére nincs se idő, se alkalom, de a tanító isko-
lázott pillantása, mely ily tényeknek rejtett 
okait kutatja, nagyon sokat jelent abból a 
szempontból, hogy a tanító miként járjon el 
tanulóival szemben. 
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Alább néhány gyakorlati példa meg fogja 
világítani, hogyan lehet a mindennapi iskolai 
életben nagyobb időpazarlás nélkül ilyen 
ügyekbe kellő bepillantást nyerni. 

Háromféle dologról van szó: 
1. A tanulók közléseiről téves cselekményeik 

felől. 
2. E közlések helyes értelmezéséről. 
3. E közlések pedagógiai értékesítéséről. 
Ilyen tanulói közlések elérésére — pl. feledé-

kenységet vagy tárgyelvesztést illetőleg — a 
praktikus nevelőnek előbb megbeszéléseket kell 
folytatni a tanulókkal, felszólítván őket, mond-
ják el az eset történetét és mily élményeik 
voltak a helytelen cselekmény elkövetésénél. 
Rendesen bő elbeszélések követik majd e fel-
szólítást, úgyhogy a kitaláltat a valóditól azon-
nal meg lehet különböztetni. Ám a tanulók 
azonnal szűkszavúvá válnak, ha téves cselekmé-
nyeik okát is kutatni kezdik, mert ha értelmes 
közlést kíván tenni, előbb önmagát kell alapo-
san kikérdeznie, össze kell szednie magát, hogy 
megtartsa emlékezetében, ami cselekményét 
illetőleg eszébe jut. 11—14 éves tanulóktól sok-
szor sikerül érdekes és eléggé használható köz-
léseket kapni. A helyes értelmezést részben 
maga a közléseket tevő tanuló adja, de ha a 
téves cselekmény oka nem derül ki egészen 
világosan és a tanulóval alaposabban kell fog-
lalkozni, ez a feladat a nevelőre háramlik. Ez 
rendesen oly eseményeknél fordul elő, ahol 
feledékenységről vagy tárgyaknak látszólagos 
elvesztéséről van szó. 

Első példa: 

Pénz elvesztése. (Egy tanuló elbeszélése.) 
— Pénzt kellett váltanom anyám részére, mi-

vel azonban tudtam, liogy a kereskedő nem szí-
vesen vált, kissé haboztam és ezt anyám észre-
vette. Ezért megengedte, hogy egy negyedkiló 
gyümölcsöt vásároljak a magam számára. Ide-
adta a pénzt és én elszaladtam a boltba. Út-
közben zsebre akartam tenni a pénzt, de az a 
gondolat, hogy milyen gyümölcsöt veszek ezért 
a pénzért, annyira foglalkoztatott, hogy a pénz 
észrevétlenül a földre esett. Mikor fizetni akar-
tam a boltban, hiányzott a pénzem, hazaszalad-
tam tehát, inert biztosra vettem, hogy a pénzt 
otthon felejtettem. De a pénzt sem otthon, sem 
az utcán nem tudtam megtalálni. 

Értelmezés. 
Ez az elbeszélés mindenekelőtt egy, a fiúknál 

gyakran jellemző tünetet árul el, hogy minden 
teljesítményért ellenértéket kívánnak. Fonto-
sabb azonban az elbeszélésnek az a része, mikép 
történik a pénz elvesztése'1? A fiú az úton előre 
arra gondol, milyen gyümölcsöt fog választani 
az üzletben1? Tapasztalatból tudja azonban, hogy 
a választás nem mindig szokott sikerülni és 
már sokszor keserű csalódásban volt része. 
Így öntudatlanul ugyanazon sikertelenség megy 
végbe a pénz elhelyezésénél is, amikor a nad-
rágzseb mellé nyúl. Hogy mennyire, minden 
más gondolatot kizáróan elfoglalta a gyümölcs 
kiválasztásának gondolata, igazolja az a köz-

lése, hogy azt hitte, pénzét otthon felejtette. 
Persze i t t kívánsága is erősen közrejátszik, 
hogy szertné, ha tényleg otthon felejtette volna. 
A pedagógiai nyereség ott mutatkozott, hogy a 
tanító megtudta, milyen otthon a nevelési mód 
bizonyos irányban? A tanuló otthon látszólag-
osak akkor engedelmeskedik, ha megfelelő 
ellenértéket helyeznek neki kilátásba. Hajlamai 
tehát az olyan szociális beállítású embertipus 
fejlődési ú t ja felé vezetnek, aki mindig és min-
dent megelőzően azt kérdi: „Milyen nyereséget 
jelent ez számomra?" Ezt az utat kell tehát el-
zárni előle. Előbb a tanulót kell alaposan elő-
venni, azután a szülőkkel megbeszélést tartani. 

Épp ilyen fontos egy másik megfigyelés ós 
következtetés, amely e közléssel kapcsolatban 
áll. A tanuló néha úgy ül az osztályban, mintha 
az oktatás egyáltalában nein érdekelné. Mikor 
a tanító kérdést intézett hozzá, kiderült, hegy 
az előadásból egy kukkot se hallott. Gondolatai 
ilyenkor a tanítási munka más pont jára kon-
centrálódtak és más gondolatnak nem volt 
helye agyában. Pl. természetrajzi órán, az 
embermajmok tárgyalásánál egy tanuló szem-
léltető leírást olvasott a gorillavadászatról. 
Amikor a felolvasás erős hatása kissé enyhült, 
vált a megfigyelő tanító előtt nyilvánvalóvá az 
illető szellemi elkalandozása. Az óra vége felé, 
amikor a felolvasás megbeszélése folyt, a ta-
nuló olyan kérdést intézett a tanítóhoz, mely 
világosan mutatta, hogy gondolatai még min-
dig az őserdőben bolyonganak és távol vannak 
a tanítói munkától. 

Vájjon figyelmetlenség volt-e ez? Bizonyára 
nem. Ugyanaz a folyamat ment benne végbe, 
mint téves cselekményénél. Szellemi énje ariy-
nyira igénybe volt véve, hogy ki nem szaba-
díthatta magát, nem követhette az előadást és 
ennek szükségszerűen a normálistól eltérő je-
lenséghez kellett vezetnie. 

Kétségtelen, hogy ily természetű tanulóknál 
pl. az álom és ébrenlét közötti felszabadulási 
intervallum is meglehetősen hosszú és az álom 
hat az ébrenlét tartama alatt is. Ideszámíthatok 
az álomszuszékok is, akiknél a tanító percnyi 
pontossággal tudja megállapítani, mikor ébred-
nek fel tulajdonképen. 

Magának a téves cselekménynek forrása a 
szabálytalan, önző ösztönélet volt, mely a ta-
nuló akaratát és cselekedeteit uralta. Hasonló 
állapot idézi elő azt a gyengeséget is, hogy 
valamely kellemes állapotot bizonytalan és kel-
lemetlen dolgokkal cserélnek fel. 

Egy másik példa: 

A fiú közlései. 
— Anyám így szólt hozzám: Hozzál egy fél 

kenyeret és 15 deka kolbászt. Átadta az értük 
járó pénzt. Mikor leértem az utcára, a fiúk 
éppen futballoztak es engem is játszani hív-
tak. Táskámat letettem a földre és elkezdtem 
.játszani. A pénzt meg nadrágzsebembe tettem. 
A fűszeresnél már nem volt zsebemben a pénz. 
Futottam vissza, kerestem, de sehol nem talál-
tam. Otthon kérdezte anyám, hol hagytam a 
vásárolt holmit? Azt mondtam, hogy a pénzt 
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elvesztettem és gyorsan bemásztam az ágyba, 
mert különben verést kaptam volna. 

Értelmezés. 
Ez esetben, mint nagyon sok más téves cse-

lekménynél, a féktelen játékösztön volt a hiba 
forrása. A tanuló öntudatlan vágya, mely sem-
mivel sem törődik, csakhogy kielégítse korlát-
lan jétékvágyát, Ez annyira hatalmába kerí-
tette, hogy nem is gondolt a feladattal, amivel 
anyja megbízta és azzal sem, hogy az átadott 
pénzt megőrizze. Csak a játék volt fontos szá-
mára és e szerint cselekedett is öntudatlanul. 
Amikor felfedezte, hogy a pénzt elvesztette, 
ez a tény olyan lehetett számára, mint a hip-
nózisból való felébredés. A tanuló elbeszélése 
arra a következtetésre jogosít, hogy a játék-
alkalom számára minden kötelességteljesítést 
lehetetlenné fcg tenni. Éppoly közismert dolog, 
hogy itt nem kivételes esetről van szó és ez 
nevelési szempontból a legkomolyabban mérle-
gelendő. Tényleg úgy van, főleg a nagyvárosi 
ifjúság szellemi és erkölcsi fejlődés elé ez a 
féktelen és korlátlan játékos ösztön akadályo-
kat gördít. Minden kcmoly nevelő tehát úgy 
az iskolában, mint a szülőknél arra töreked-
jék, hogy ezen a helyzeten változtasson. Bizo-
nyos hajlamokat fékezni kell. Tervszerű ön-
fegyelmezési gyakorlatok e téren már sikereket 
eredményeztek. De ez esetben is mutatkoznak 
bizonyos bajok a házi nevelés terén. Az ágyba 
való menekülés arra mutat, hogy a szülők 
hirtelen haragúak és a hibák megtorlására testi 
fenyítéket alkalmaznak. Ám hogyan érvénye-
sülhet a nevelő jó szava, vagy oktatása, ha 
otthon veréssel nevelik a gyermeket? 

Die Quelle. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

A magasabb pedagógiai szakképzés 
Belgiumban — olasz megvilágításban. 

Pietro Romano, turini egyetemi tanár, a 
Rivista Pedagogica 1930. decemberi számában 
ismerteti azt a mintaszerű neveléstudományi 
intézetet, amely elsősorban tanárjelöltek, 
(még pedig szaktárgyaikra való tekintet nél-
kül) és leendő tanítók és tanárok számára 
a brüsszeli egyetemen működik. A cikk írója 
szinte panaszosan jegyzi meg, hogy valami 
effajta volt Olaszországban is 1906-tól 1923-ig, 
rendszerint a bölcselet-irodalmi fakultásokhoz 
csatolva, ily címen: Tanárképzőt végzettek to-
vábbképző tanfolyama. Ezt az intézményt a 
felső oktatás reformja megszüntette. 

A brüsszeli pedagógiai iskola mégis több te-

kintetben különbözik a megszűnt olasz tovább-
képző tanfolyamtól: jellege kizárólagos, tartama 
hosszabb, tanterve jóval bővebb. Szerzőnk ada-
tait T. Jonckheere, brüsszeli egyetemi tanártól 
nyerte és az alábbi főpontokban közölte. 

A brüsszeli egyetem 1919-ben neveléstudományi 
iskolát állított fel. Példáját követték Lőwen 
1923-ban, Lüttich és Gent 1927-ben. A brüsszeli 
intézet tanulmányi ideje eleinte csak két esz-
tendő volt. Az intézet beiratkozott látogatója 
ennek a tanulmányi időnek a leteltével az elő-
írt tantárgyakból való sikeres vizsgálat után 
pedagógiai szaktanulmányokról szóló bizonyít-
ványt kapott. 1926-ban változás állott be: a ta-
nulmányi idő kettőről három évre emelkedett; 
a második esztendő végén megszerezhető bizo-
nyítvány, a volt feltételek fenntartásával, to-
vábbra is érvényben maradt, de az intézet jogot 
nyert arra nézve, hogy rendes tagjának, meg-
felelő látogatás esetében, a harmadik esztendő 
végén végbizonyítványt adjon a pedagógiai ta-
nulmányokból, ha az három szabadon választott 
tantárgyból sikeresen áll szóbeli vizsgálatot és 
old meg írásbelileg egy értekezési témát, ame-
lyet tetszése szerint választhat a két előző év-
folyam tananyagából. Az így megreformált 
iskola életerősnek bizonyult. Az eredmények 
alapos vizsgálata az egyetemi tanácsot arra kész-
tette, hogy a pedagógiai tanulmányokból való 
doktorátus kérdéseivel foglalkozzék; 1930 már-
cius 27-én ezt be is hozta. 

A neveléstudományi intézet szabályzata töb-
bek közt ezt mondja: a tanfolyamokat tartják 
az egyetem rendes tanárai, magántanárai és 
megbízott előadói; de ha szükséges, erre felkért 
személyek is, akik azonban nem tartoznak az 
egyetemi tantestülethez. Az intézet működését 
ellenőrzi egy három tagból álló bizottság, amely 
meghatalmazását az egyetemi tanácstól kapja. 
Az ilyen megbízás egy évre szól és megújítható. 
Az a jelölt, aki csak pedagógiai szaktanulmá-
nyai alapján óhajt az oktatás terén elhelyez-
kedni, még egy negyedik esztendőt köteles az 
intézetben eltölteni és az ezalatt végzett munkája 
értelmében nyerheti el oklevelét. 

Mi az egyetem „école de pédagogie"-jának a 
célja? A főiskola a nevelés körébe vágó tudo-
mányágak elmélyült tanulmányozására akar 
lehetőséget nyújtani. Csak ez a törekvés tart-
hatja fenn az egyetem ideális légkörét. De 
ugyanakkor gyakorlati missziót is akar teljesí-
teni. Ezért kötelességének tartja, hogy kiképezze 
mindazokat, akik az elemi és középfokú tanítás 
igazgatói állásaira kívánnak képesítést szerezni, 
akik valamely szaktanulmány befejezése után 
még olyan képzésre is óhajtanak szert tenni, 
amely őket az elemi tanfelügyelőség, a közép-
iskolai szaktanfelügyelőség, a főigazgatói teen-
dők, a tanító- és tanárképzőintézeti állás betöl-
tésére alkalmasokká teheti. Mindazoknak, akik 
ilyen képesítéssel rendelkeznek, az egyetem 
könnyítéseket biztosít, amidőn ők a középiskolai 
oktatás alsó tagozatából a felsőbe való átlépés-
hez szükséges vizsgálatra kerülnek. 

Kik vehetnek részt a pedagógiai intézet tan-
folyamain? Rendes hallgatói minőségben azok, 
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akik vagy középiskolai érettségi bizonyítványt 
szereztek, vagy tanítóképezdei végbizonyítvány 
birtokában vannak, ha megállják a felvételi 
vizsgálatot az ókori és modern humaniórákból 
egy egyetemi bizottság előtt. Akármilyen legyen 
is az intézet tagságára pályázó előképzettsége, 
köteles két élő nyelvből magát vizsgálatnak alá-
vetni. A jelölt az angol, német, spanyol és olasz 
nyelvek közül maga választ ki kettőt, de mindig 
úgy, hogy az angol vagy a német meglegyen 
választásában. A nyelvi vizsga valamely peda-
gógiai tartalmú szöveg franciára való fordí-
tása. Ha a pályázó azonos képzettségű idegen 
állampolgár, honi nyelvén kívül a franciában 
kell bírnia olyan járatossággal, 'hogy az az egye-
temi tanulmányok írásban és szóban való foly-
tatásának megfeleljen, de még egy nyelvet kell 
ismernie annyira, hogy abból franciára fordít-
hasson. 

Hogy a tanfolyamok tananyaga micsoda, az 
kitűnik a vizsgái követelményekből. A két-
esztendős tanfolyam látogatói az első év 
végén vizsgáznak élettanból, emberfiziológiá-
ból, általános lélektanból, kísérleti lélektan-
ból, neveléstanból, egyéni és közegészségtan-
ból; a második év befejeztével a normális és 
abnormis gyermek lélektanából, a pedagógiai 
kérdésekről szóló statisztika készítéséből, iskolai 
és társadalmi egészségtanból, a pedagógia tör-
ténetéből, művelődéstörténetből, az erkölcsbölcse-
let történetéből, az oktatás szervezésének alap-
elveiből, általános módszertanból, az összehason-
lító iskolai törvényhozásból és a gyermekvéde-
lem törvényhozásából. Aki ezt a két vizsgát le-
tette és magasabb képesítést óhajt elérni, az ta-
nulmányaihoz csatol még egy esztendőt; e har-
madik év végén vizsgáznia kell élettanból, külö-
nös tekintettel ennek a tanulmánynak a szociális 
disciplinákban való érvényesülésére, természet-
jogból, erkölcsbölcseletből, logikából, elmegyógyá-
szatból, a főbb modern irodalmak történetéből, 
művészettörténelemből, részletes lélektanból, meg 
gyakorlatilag elemi és középiskolai oktatásból. 

Ha valaki pedagógiából akar doktori okleve-
let szerezni, azt még egy negyedik esztendő kö-
telezi további tanulmányokra. Értekezése be-
nyújtásán kívül vizsgálatot is kell tennie, még 
pedig olyképen, hogy kiválaszt kettőt a követ-
kező tudományokból: általános fiziológia, antro-
pológia, vallástörténet, általános szociológia, ál-
talános nemzetgazdaságtan, statisztika, újkori 
bölcselet története, általános jogbölcselet, büntető-
jogi alapismeretek. 

Vendéghallgató lehet bárki, ha erre az egye-
temi hatóságtól engedélye van, de nem vizsgáz-
hatik. 

Az olasz cikk írója az intézményről nagy el-
ismeréssel szól és utánzását megfontolásra ér-
demesnek tartja, a tananyagot azonban a tanul-
mányi. időhöz képest túlnagynak találja és azon 
aggodalmának ad kifejezést, hogy a terjedelem-
ben elért haszon nem egyenlő értékű az elmélyü-
lésben nyerhető többlettel. 

Rivista Pedagogica 
1930 decemberi sz. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Olay Ferenc: Csonka-Magyarors.zág hatá-
rairól. 

Az eredetileg francia nyelven megjelent 
munka bővített magyar kiadását tartalmazza 
ez a. 40 oldalas füzet. Önmagában is értékes és 
érdekes, de értékében és érdekességében még 
jobban nő az előtt, aki ismeri a szerzőnek gróf 
Apponyi Albert előszavával ellátott „A magyar 
művelődés kálváriája az elszakított területeken 
(1918—1928) című munkáját, mert a kettő szerve-
sen kiegészíti egymást. 

Olay Ferenctől már megszoktuk, hogy írásai-
ban nagy felkészültséggel és tudással szolgálja 
a magyar igazságot és példát mutat arra, 
hogyan kell nagyhangú, de üres frázisok he-
lyett komoly érvekkel és a tények logikájában 
rejlő erővel siettetni Trianon revízióját. 

Bevezetésül ismerteti szerző- a trianoni szer-
ződéssel elszakított területeink statisztikai ada-
tait, összehasonlítja a többi békeszerződés terü-
leti rendelkezéseivel, rámutat az utóbbi idők ne-
vezetesebb békeszerződéseinek terület és határ-
rendezéseire, hogy annál szembetűnőbbé tegye 
a gyűlölségben és tudatlanságban fogant tria-
noni szerződés igazságtalanságait, abszurditá-
sát és tarthatatlanságát. 

Megismerjük a békekonferencia oktalan 
bosszúval, a tudatlanságok és lelkiismeretlen-
ségek a végtelenségig kihasználó ravaszsággal 
átitatott atmoszféráját, amelyben megszülethe-
tett az a fából vaskarika, hogy „az ezeréves 
birtoklás valamely területhez nem ad birtokjo-
got", de ugyanakkor az utódállamok létesítésé-
nél „az ezer évvel előbb megszűnt birtoklás kö-
zös emlékét élesztették fel". 

Egy-egy vasúti vonal, országút, értékesebb 
birtok, nagyobb város megszerzése érdekében 
a magyar nyelvhatárnál sokszor száz kilomé-
terrel beljebb megvont, községeket, sőt házakat, 
kerteket kettészelő határok védhetetlenségének 
illusztrálása után rámutat a szerző a határmeg-
állapításnak azokra a veszélyeire, amelyeket az 
Magyarország világhírű árvédelmi berendezke-
déseinek csak a gyűlölséggel és kapzsisággal 
magyarázható, oktalan szétmarcangolásával 
idézett fel. 

áttekintést kapunk végül egyrészt azokról a 
törekvésekről, amelyek Magyarország eszményi 
földrajzi egységére való hivatkozással még a bé-
ketárgyalások folyamán elfogadhatóbb határo-
kat kívántak részünkre biztosítani, másrészt a, 
külföldi államférfiaknak, íróknak és tudósok-
nak arról a mind gyakrabban hirdetett felfogá-
sáról, hogy a történelem legnagyobb igazságta-
lanságát a határok revíziójával már Európa 
nyugalma érdekében is mielőbb ki kell küszö-
bölni. De őszinte hálával és elismeréssel álla-
pí t juk meg a könyvből azt is, hogy már a béke-
tárgyalások folyamán Olaszország volt az 
egyetlen nagyhatalom, amely állandóan ós kö-
vetkezetesen törekedett a magyar békefeltételek 
megváltoztatására s hogy ez mégsem sikerült, 
nem a törekvés őszinteségének rovására írható. 
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Azt szeretnők, ha ezt a tanulságos, a. tények 
erejével meggyőző könyvecskét nemcsak az or-
szág határain belül, de a külföldön is minél szé-
lesebb körben ismernék. 

A könyvet, úgy mint Olay Ferenc említett 
előző munkáját a Magyar Nemzeti Szövetség 
(Bp. V., Géza-u. 4.) adta ki. Kapható ugyanitt 
1 P árban. 

Tehetség-problémák, 1930, 181 lap. 
Ezzel a címmel adta ki a Magyar Gyermek-

tanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság 
azokat az előadásokat, amelyeket pszichológiai 
szemináriumában tartottak. A 14, részben ma-
gyarázó vázlatrajzokkal és képekkel kiegészí-
tett előadás, egy-kettő kivételével, szigorúan 
tudományos: elméleti ós kísérleti pszichológiai 
és fiziológiai kutatások eredményeit közli együt-
tesen, kellő áttekintést ad e fontos probléma 
mai állásáról és jórészt a külföldi szakiroda-
lomban is megállná helyét. Temérdek anyag és 
adat van itt felhalmozva, feldolgozva, amelyek 
közül a világkultúra kimagasló képviselői, 
akiknek sorában magyar nevekkel is sűrűn ta-
lálkozunk, még a laikus olvasó figyelmét is le-
kötik. Ez a könyv is újabb tanúságtétel a. ma-
gyar fa j tehetséges volta mellett, amit egyéb-
ként egy évezred óta hirdetnek a külföldön 
szétszórtan minden téren s minden külön istá-
polás nélkül is érvényesülő és hazájuknak be-
csületet és megbecsülést szerző magyar tehet-
ségek. E hazai vonatkozás mellett aktualitást 
ad könyvünknek az időpont is. A világháború 
előtt főleg a fogyatékosokat karolták fel, most 
a világégés után — nyilván a minden téren el-
hatalmasodó racionalizálás hatása és ellenhatá-
saként — a tehetségesek kultusza került hom-
loktérbe. E két szélső áramlattal szemben a 
tudósoknak s főleg a gyakorlati nevelőknek jó 
lesz ráeszmélni arra, hogy a nemzet törzsét, 
fenntartó elemét és jövő zálogát mégis csak a 
normálisok, a középtehetség'űek képviselik, 
akiknek amazok miatt nem szabad kárt valla-
niok. ,,A modern társadalomnak fejlődését — 
mondja az egyik előadó — nem az egyes nagy 
emberek képessége, hanem a társadalomszerve-
zők egész légiójának intelligens munkája bizto-
sítja. Eredményes, nagy vezérek csak ott vá-
lasztódnak ki, ahol az alsóbb vezetőrétegek már 
megvannak s az egységes, közös munkára fel-
használhatók" (Rajniss 142). Azoknak az ország-
világ előtt istenített lángelméknek sorsa külön-
ben sem irígylésreméltó, mert ha összefoglalóan 
áttekintjük testi-lelki tulajdonságaikat, meg-
állapíthatjuk náluk az agyi- agyszerkezeti és 
testi eltéréseknek extrém fokát, a felfokozott 
fogékonyságot testi és lelki ingerekkel szem-
ben; erősebb hajlamosságot fertőző bajokra, 
főleg luesre, tbc-re, elmebajokra, végül a nor-
málisnál nagyobb halandóságot és csökkent ter-
mékenységet (Szondi 35). Találó hasonlattal 
mondja Balassa (80), hogy az igazgyöngyöt 
mindig a gyöngykagylónak egy betegsége 
hozza létre. Azt a megállapítást, hogy az első 
társadalmi osztály feltűnően szegény tehetsé-
gekben (Révész 13), honi és külföldi ellenpél-

dákra gondolva, csak fenntartással fogadhat-
juk el. 

Anélkül, hogy ezzel a munka tudományos ér-
tékét csorbítani akarnók, meg kell állapítani, 
hogy az értekezések, illetőleg szerzőik csaknem 
kivétel nélkül ezekkel a rendkívüli tehetségek-
kel (zsenik, lángelmék) foglalkoznak, de annál 
kevesebbet, azokkal, akiket rendszerint csak (!) 
a „tehetséges" jelzővel illetünk. E helyen min-
ket nevelőket, tanítókat közelről csupán a két 
idő- és sorrendben utolsó előadás érdekel, ame-
lyekkel tehát kissé behatóbban foglalkozunk, 
m. p. a nagyobb közvetlenség érdekében eredeti 
idézetek alakjában. Nemesné M. Márta „A te-
hetség védelme a család és iskola szempontjá-
ból" című előadását (156—66), azzal a helyes 
bíráló megjegyzéssel vezeti be, hogy „Elenyésző 
rész jutott a tudatosan ható nevelőnek mind-
abban is, amit a tehetségek kialakulásáról elő-
adássorozatunkban hallottunk". A másik ta-
nulmány: „A tehetség sorsa és a társadalom" 
Imre Sándor avatott tollát dicséri. Érdekes, ta-
nulságos és egyben megnyugtató, hogy ez a két 
pedagógus, aki a tudományos műszavak és ku-
tatások útvesztőjét kerülve, a reálpedagógia 
szemüvegén át nézi a tényeket és viszonyokat, 
mennyire egyetért e probléma megvilágításá-
ban, méltatásában. íme néhány példa. Nemesné 
(157): „A talentumtípus nevelése a dolog ter-
mészete szerint fedi a jó nevelés követelmé-
nyeit, amint azt az új nevelési irányok felfog-
ják". Imre (169): „Nem különleges nevelésről, 
hanem egyszerűen csak nevelésről van szó, 
amikor a tehetség kifejlődésére gondolunk". 
Nemesné (158): „Egyéni és társadalmi érdek, 
hogy 'az iskola a különféle képességek sajátos 
művelésének kedvezzen abban a korban, ami-
kor az egyéni sajátosságok ki kezdenek dombo-
rodni". Imre (168): „A tehetség nevelése sem 
más, mint az egyének sajátos erejének kifej-
lesztése... (167): Az egyéniség jogának a neve-
lésben való érvényesítése". Mindkét szerző 
egyetért abban is, hogy a mai iskolarendszer 
nem kedvez a tehetség szabad kibontakozásá-
nak, ezért reformokra van szükség; továbbá, 
hogy e téren is szűk térre szorul a nevelés ha-
tára. Nemesné (161): „A sabloniskola nem sokat 
használhat, de annál inkább árthat a zseni ki-
a lakulásának. . . A mai iskola céljai álcélok 
(162)... Lángésznek, világhírű hírességnek ké-
szülni — s erre nevelni: már magában milyen 
gyászos megtévelyedése korunknak" (165). Ezt 
megerősíti Szondi (28): „A tehetség megjele-
nése egy családban nem véletlen műve, hanem 
minden tehetségnek hosszú időn át beltenyész-
téssel szélesen megalapozott vénségi gyökere 
van". Még egyszer -— mondja Nemesné szerény 
alázatosan valljuk be, hogyT a zseni önmagát 
neveli s a mi feladatunk egy kissé egyengetni 
a rohanó ár medrét (159). Vége-hossza sincs 
azoknak a tehetségeknek, akik az iskolában nem 
tudtak érvényesülni (160)". Imre (172): Két-
ségtelenül igaz tétel, hogy a tehetség egyéni, 
az iskola munkája pedig tömegmunka. . . Az is-
kola nem biztosítja a fejlődés szabadságát, de 
ezt a megkötő hatását enyhíteni ke l l . . . szük-
ség van a tanterveknek, módszereknek szaba-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 2 4 ((I'I-. ÉVFOLYAM 3. SZÁM.) 

dabb alakulására és kislétszámú osztályokra". 
Az iskolának ezt a kétes szerepét Rajniss is 
kiemeli (147): „Korunk műveltségi céljainak 
teljes krizisét misem bizonyítja jobban, mintáz 
a jellemző tény, hogy társadalmi életünk leg-
nagyobb szervezőinek tudása valóságos antité-
zisét képezi az iskolák és az egyetemek maradi 
és lélektelen, formális tudásanyagának". Az is-
kolákkal kapcsolatban itt érdemileg meg kel-
lett volna emlékezni főleg Németországban a 
tehetségesek részére szervezett iskolákról és 
osztályokról (Begabtenschulen und -Klassen). 
Végül csak röviden utalunk arra, ami nélkül a 
tehetség sem lehet el: a begyakorlás, amelynek 
Maday nagy szerepet tulajdonít (65) és a szor-
galom, amelytől Imre szerint lényegesen függ 
a tehetség érvényesülése (175). Az iskolázottság 
fontosságát Révész M. is hangsúlyozza (13), 
akinek talpraesett és színes bevezetését: „A te-
hetség általános problémái" külön is kiemeljük, 
összefoglalóan egyik előadónak kevéssé biz-
tató, de találó kifejezése jut eszünkbe: Nega-
tívum! 

Sajnálattal nélkülöztünk egy észszerűen 
öszeállított tárgy- és névmutatót, amely ilyen 
gyűjteményes munkánál fokozott mértékben 
könnyíti meg az eligazodást és összehasonlítást, 

K.F. 

Györffy Imre: A 60 éves balatonfüredi szeretet-
ház emlékünnepére". 

Az országszerte ismert szeretetház jubileumát 
használja fel a szerző arra, hogy ennek a nagy-
multú, áldásos intézménynek létesítését, törté-
netét, szervezetét velünk megismertesse és síkra 
szálljon azokért az eszmékért, amelyek annak 
idején az intézmény megalapítóit fűtötték. 
Csodálattal látjuk azt az áldozatkészséget és 
minden közöny felett diadalmaskodó akaratot, 
amellyel Molnár Aladár br. Eötvös József tá-
mogatásával ezt a gyönyörű szociális intéz-
ményt életre hívta és meghatva állunk meg az 
intézet első igazgatójának, a Svájcból hozzánk 
került Wéber Edének hivatásszeretete előtt, 
aki hazáját, biztos kenyerét hagyta el csak 
azért, hogy hivatásának minél szélesebb kör-
ben lehessen apostola. 

Teljes mértékben osztjuk szerzőnek azt a fel-
fogását, hogy a nép elhagyott gyermekeinek 
nevelése ma még százszor nagyobb fontosságú 
társadalmi probléma, mint volt Molnár Aladár 
idejében s ezt a problémát csak az általa léte-
sített intézményhez hasonló szeretetházak tö-
megének felállításával lehetne kielégítő módon 
megoldani, amelyekben — mint a balatonfüredi 
szeretetházban — megvalósítva látnánk azt a 
modern pedagógiai elvet: „Munkára, munka-
szeretetre, munka által nevelni". Természetes, 
hegy a magyar szeretetházak, menedékházak, 

árvaházak intézményének korunk követelte ki-
fejlesztése elkerülhetetlenné teszi a speciális 
tanítóképzést is, mert csak az így képzett tan-
erők tudnának teljes mértékben megfelelni 
azoknak a különleges követelményeknek, ame-
lyeket a szó szoros értelmében vett szeretetházi 
nevelés a nevelő-tanítóval szemben támaszt. 

Üj magyar férfikarok. Az „Apolló" zenemű-folyó-
irat januári számába if j . dr. Lányi Ernő „Tavaszi üze-
ne t" eímen ír t hangulatos férfikart, melynek szövegét 
Lányi Viktor szerezte, a néhány- évvel ezelőtt elhunyt 
híres karnagy és zeneszerző Lányi Ernő fia. Jelenleg 
Szatmáron ügyvédi prakszist fo ly ta t , de a zeneszerzésben 
is értékes és méltó t ag j a a Lányi-esaládnak. Barbarik 
Lajos költeményére Varmay János, a nagykanizsai Városi 
Zeneiskola igazgatójának szerzeménye: „Éjféli árnyék" a 
modern férfikari irodalom egyik értékes gyöngye. Dr. Hor-
váth Ákosnak: „A szellőhöz" c. szerzeménye és E. Jacques 
Daleroze-nak Nagy Ferenc t anár á l t a l : „A rózsatő" címen 
magyarra fo rd í to t t ritmikus, kedves művei egészítik ki a 
XXXIV. évfolyam első számát. A gyűjtemény ezidő-
szerint több mint 66,0 férfikari müvet tar talmaz, amelyek 
közt ha ladot tabb és kezdő dalosegyesületek egyaránt 
megtalálhat ják műsorukat. A vezérkönyv és 4 szólam 
alakjában megjelenő folyóirat évi 10 P előfizetési dí jért 
négy ilyen t a r t a lmas számot nyú j t évenkint, Az összes 
eddigi kiadványokról tájékoztató-tartalomjegyzéket és 
mutatványszámot 1.— P költségmegtérítés ellenében kész-
séggel küld az „Apolló" kiadóhivatala, Budapest, VI., 
Lázár-utca 18. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt januári száma 
most is, mint mindig, sok örömet fog okozni olvasó-
táborának. Nyáry Andor: „Bunda' címen bájos elbe-
szélést í r t . Vályi Nagy Géza: „Újévi fohász" című versét, 
Z. Tábory Piroska: „Tündérke" című folytatólagos el-
beszélését, Sebők Jenő színdarabját , valamint Sörös Mik-
lós: „Karmolok" és Doby Ida: „Szép Budapest" című 
tanulságos cikkeit igaz élvezettel olvastuk. A képes mel-
léklet közli a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt karácsonyi 
kiálllításainak felvételeit. Egy vidám, „Juniorok kis-
viz^gája" című, Ida néni versével e l lá to t t tá rsas já tékot 
is ajándékoz a lap hűséges olvasóinak. 

Az Állatvédelem. — Az Orsz. Állatvédő Egyesület és 
a Magyarországi - Állatvédő Egyesületek Szövetségének 
közlönye — első helyen Kukuljevié József: „Vad- és házi-
állatok viselkedése gyermekekkel szemben" című érdekes 
cikkét közli. Koncs Margit: „A fenyőfa meséje" címen ír 
le egy kedves kis mesét. Barabás Sándor: „Aranykal i tka 
és boldogság", dr. Mauks Ernő: „A kikötöt t kecske" című 
elbeszélése ós Horváth Imre „A csíz" című verse, mind 
igen emelik a lap nívóját . Az irodalom és hírek rova ta 
teszik még változatossá a lapot . 

Az i t t felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbol t jában 

Budapest IV. Kossuth Lajos-utca 18. 
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KÜLFÖLDI IRODALOM 

Pius XI. Rundschreiben über die christliche 
Erziehung der Jugend. 1930, 47 1. 

Ez a füzet hiteles német szövegben közli XI. 
Pius pápa őszentségének 1929 dec. 31-én kibocsá-
tott enciklikáját az ifjúság keresztény nevelése 
ügyében. A kérdés fontosságát és időszerűségét 
megokoló bevezetés után a következő gondolat-
menetet követi: A keresztény nevelés lényege, 
jelentősége és felsőbbsége. A nevelés munkájára 
jogosultak: 1. Az Egyház: a) mindent uraló 
helyzet illeti meg, b) természetfeletti anyasága, 
c) nevelési jogainak terjedelme, d) összhang az 
Egyház, a család és az állam jogai közt. 2. A 
család: a) az állammal szemben eredetibb jog 
illeti meg, b) joga sértetlen, de nem abszolút, 
c) elismerése az állam igazságszolgáltatása ré-
széről, d) az Egyház védőtisztje az állammal 
szemben. 3 Az állam: a) a közjólét szempont-
jából, b) kettős feladata: védelem és előmozdí-
tás, c) az állam által fenntartható nevelési irány-
zatok: szakiskolák, katonai és állampolgári ne-
velés, d) az Egyház és állam viszonya (a keresz-
tény államrend értelmében), e) az Egyházzal 
való egyetértés szükséges és előnyös volta. Ezt 
követi a nevelés tárgyának részletes felsorolása 
és megokolása: a) az elbukott ember megvál-
tása, b) a pedagógiai naturalizmus hamis és 
káros volta, c) szexuális nevelés: a mai általá-
nos felvilágosító eljárás, úgyszintén d) a koedu-
káció ellenkezik a keresztény szellemmel, tehát 
káros. Következik a nevelési tényezők felsoro-
lása és jellemzése: a) a keresztény család: a csa-
ládi nevelés veszedelmes hanyatlása, b) az Egy-
ház és nevelési forrásai nagy segítségére van-
nak a családnak, c) az iskolát az Egyház és a 
család együttesen keltették életre, ezekkel tehát 
egy erkölcsi egységet alkot. Ebből következik, 
hogy a semleges, ú. n. szimultán világi iskola 
a nevelés alapvető elveivel ellenkezik. Katholikus 
gyermekek csak olyan iskolát látogathatnak, 
amelynek tanítói, tanterve, tankönyvei stb. ka-
tholikusak. Ez a minden országban fellelhető 
..katholikus iskolaakció" nem pártpolitikát szol-
gál, hanem arra törekszik, hogy befogadja azo-
kat a valóban értékes értékeket, melyek a régi 
és az ú j időkből kínálkoznak. A jó iskola nem 
annyira a jó tantervek, mint inkább a jó tanító 
gyümölcse, aki „a művészetek művészetében, a 
tudományok tudományában" otthonos. A kül-
világ kísértései (ponyvairodalom, mozi stb) ma 
lépten-nyomon környékezik az ifjúságot, amelyet 
keresztény szellemben annál jobban kell vértezni. 
Az enciklika ezután a keresztény nevelés célját 
és alakját a következőkben ismerteti: a) a valódi 
keresztény képzése, aki b) egyben a legderekabb 
állampolgár is, c) Jézus mint nevelő és nevelési 
eszmény. A pedagógiának csaknem minden 
vonatkozását felölelő levél befejezése Szent Ágos-
tonnak egy fennkölt idézetével kapcsolatban a 
pompás gyümölcsöt érlelő keresztény nevelésnek 
diadalát kívánja az egész világon. 

Már e tömör tartalmi ismertetés is meggyőz 

arról, hogy ez a klasszikus veretű pápai kör-
levél minden vonatkozásában tanulságosan tá-
jékoztat a katholikus nevelés egyetemes kérdé-
seiről. k f . 

Verkehrs-Unterricht. í r ta : M. Gebhardt. Langen-
salza, Júl. Beltz. 38. L A mai nagyvárosi élet 
problémáinak sorában kétségtelenül első helyen 
áll a közlekedés. Az alkalmi tanítások nem csök-
kentették a baleseti krónikát. A legszomorúbb 
ebben a krónikában, hogy a balesetek áldozatai-
nak 80% gyermek. Ez az egyetlen adat eléggé 
megokolja, hogy az iskolának a legnagyobb 
figyelmet kell fordítani a közlekedési kérdésekre. 
A szerző, igen helyesen, nem elégszik meg a köz-
lekedési rendszabályok tanításával, hanem utal 
a közlekedés nevelésére, mint a felelősségtudat, 
az állampolgári kötelesség és az egészségvéde-
lem egyik fontos részletére. Berlin, Essen. 
Magdeburg és sok más német város népiskolá-
jában rendszeres közlekedési tanítás folyik. 
A tanulók külön órákban nyernek elméleti és 
gyakorlati oktatást. Erre a célra külön „tan-
termek" állnak rendelkezésre szabályszerű tech-
nikai berendezésekkel. Az olvasókönyvek oktató 
olvasmányain kívül a rendőrség közlekedési 
oktató központja filmeket és diapozitíveket köl-
csönöz az iskolának. Felmerült az a gondolat is. 
hogy a vakok és süketek által hordott feltűnő 
jelvényekhez hasonlóan, a gyermekeket piir« 
sapkákkal tegyék feltűnőbbé. 

A szerző gondosan összegyűjtötte mindazokat 
a rendeleteket, amelyek a közlekedésre való ne-
velésről szólnak. Az első rendelet még 1906-ban 
kelt, az utóbbi években azután mind sűrűbben 
jelentek meg rendeletek. Egy másik fejezetben 
a szerző a tanítás anyagát jelöli meg: posta, 
vasút, hajó, légi járművek, automobil. A köny-
vecske legértékesebb része az, amelyben a köz-
lekedés-tanítás metodikáját adja, megkülönböz-
tetve a rendszeres és alkalmi tanítást. Az utóbbi 
vagy valamely tantárgy keretében kínálkozik, 
vagy valamely aktuális „eset"-hez fűződik. Igen 
érdekesek a közlekedési játékok és az olvasási 
gyakorlatok közlekedési abc segítségével. Nem 
hiányzik a szerző gondos munkájából a közle-
kedési eszközök fejlődése és a statisztika sem. 

A függelék az egyes közlekedési eszközökre 
vonatkozó követelményeket és előírásokat tar-
talmazza. Utána a közlekedési jeleket, városi 
jelzéseket, az európai légi közlekedési vonalakat 
és a rádiószolgálat térképét találja az olvasó. 

A kis könyvet, melynek ára 1 márka, minden-
kinek ajánlani lehet, aki a nevelésügynek ezt a 
modern ágát meg akarja ismerni, ahogy azt ma 
Németországban művelik. Különös értéke még 
a munkának, hogy a nagyváros mellett figye-
lemben részesíti a kisvárost és a falut is. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
1. Argentína egészen ú j alapokra kezdi fek-

tetni közoktatásügyét. Az igazságügy és neve-
lésügy irányításával megbízott minisztérium 
kebelében működő Nemzeti Nevelésügyi Ta-
nács éveken keresztül messzemenő vizsgálato-
kat folytatott az oktatási rendszer bajainak fel-
derítésére. E vizsgálatok két főeredménye az a 
megállapítás volt, hogy az oktatás nem eléggé 
gyakorlati és hogy az iskola nem tudja a ta-
nulókat eléggé magához fűzni. Ez utóbbira val-
lott különösen az a statisztikai tény, hogy az 
iskolaköteles koron túl a gyermekeknek csak 
4-4%-a folytatja tanulmányait, a többi minden 
további előkészület nélkül valamely életpályára 
lép. Ezer tanuló közül csak 44-en látják 
szükségét annak, hogy kiegészítsék az elemi 
iskolában szerzett ismereteiket és ezek is a 
következőképen oszlanak meg az egyes iskola-
fajok közt: 18-an mennek középiskolába, 14-en 
tanítóképző-intézetbe, 6-an ipari, 5-en kereske-
delmi és 1 mezőgazdasági szakiskolába. 

Minthogy Argentína szövetséges köztársaság, 
a szövetségi kormány közvetlenül nem folyhat 
be az oktatásügy irányításába, a Nevelésügyi 
Tanács azonban iskolát állíthat fel a szövet-
ségi kormány hatásköre alá tartozó főváros-
ban (Bueros-Ayres), továbbá a gyarmatokon. 
Az ezeken a helyeken megindított ú j iskolapoli-
tika természetesen ösztönzőleg hatott a tagálla-
mokra is, úgyhogy egymást érik az ezektől be-
érkező kérések ú j iskolák szervezéséhez való 
szellemi ós anyagi hozzájárulás iránt. A Ne-
velésügyi Tanács El Monitor de la Educacion 
Común című saját hivatalos lapjának 1930. évi 
februári számában ismertette ú j iskolaszerve-
zési programmjának alapvonalait. Egyelőre fő-
leg a kisdednevelés, az elemi oktatás és a ta-
nítóképzés újjászervezésén fáradoznak. A kis-
dedóvók felállításáról törvény rendelkezik és 
ennek folyományaként egyre-másra szaporodik 
számuk. A kisdedóvónők képzésére külön inté-
zeteket nem szerveztek, azonban a tanítókép-
zőkkel kapcsolatban időnkint háromhavi tan-
folyamokat rendeznek e célra. A tanfolya-
mokra csak a tanítóképző-intézetek végzett nö-
vendékei jelentkezhetnek. A tanfolyamok rész-
ben elméleti, részben pedig gyakorlati irányúak. 
A gyermekekkel való foglalkozás gyakorlati úton 
való elsajátítására minden képzővel kapcsola-
tos egy-egy kisdedóvó, melynek tanulói lét-
száma nem haladhatja meg a 160-at, a gyerme-
kekkel húszas csoportokban foglalkoznak. Min-
den jelölt köteles a tanfolyam ideje alatt napi 
négy órát tölteni a kisdedóvóban, ahol megfe-
lelően képzett vezetők irányít ják és vezetik be 
a foglalkozás módszerébe. A kisdedóvónői képe-
sítés elnyeréséhez megkívánják még, hogy a 
jelölt a tanfolyam végén 50 lecketervezetet mu-
tasson be ós ezenfelül gyakorlati megfigyelé-
seiről vezetett jegyzőkönyvet. Az elméleti kép-
zés főleg Froebel és Montessori elveinek és 
módszereinek tárgyalásából áll. 

Az elemi oktatást az eddiginél sokkal gya-

korlatibb alapra kívánják helyezni. A tanítási 
időt napi négy órában állapították meg, ebből 
kettő esik közműveltségi tárgyak elméleti taní-
tására, kettő pedig gyakorlati irányú munkál-
kodásra. Ez utóbbi téren nagyon fontos helyet 
tölt be a mezőgazdasági munka, amelyet min-
den iskola sa já t gyakorló területén végeznek a 
tanulók. E célra az egyes iskoláknak 7—8 acre 
terület áll rendelkezésükre. Legújabban az 
elemi iskolázás idejét négy évről hat évre 
emelték. Ettől az irányváltozástól remélik, 
hogy sikerülni fog a tanulókkal megkedveltetni 
az iskolát és őket az iskolaköteles koYon túl is 
további tanulmányokra buzdítani. 

L. A. 

2. Uruguay köztársaságban a közoktatás igen 
figyelemreméltó színvonalon áll. Legjobb bizo-
nyítéka ennek, hogy az állami közoktatás az 
elemi iskolától kezdve a középiskolai fokozato-
kon át az egyetemi tanulmányokig teljesen 
ingyenes. 

Az elemi oktatás nagyarányú kiterjesztése és 
kifejlesztése 1877-ben kezdődött Jósé Pedro 
Valera vezetésével. Ez a nagy szervező elérte, 
hogy az elemi iskolai oktatás terén Uruguay 
ma vezető helyet foglal el a délamerikai álla-
mok sorában. Területéhez és lakosságának szá-
mához (1,800.000) viszonyítva, százalékarányban, 
a legtöbb iskolaköteleskorban levő gyermek eb-
ben az államban részesül oktatásban. A hala-
dás mérvét illetőleg jellemző, hogy az iskolát 
látogató gyermekek száma az elmxílt 25 évben 
80%-os emelkedést mutat. 

Az 1928-as évi hivatalos statisztikai adatok 
szerint Uruguay állam a népoktatásra 38 mil-
lió pengőt fordított. A városi és falusi nép-
iskolákba beírt gyermekek száma 152.462 volt. 
Az oktatás munkáját az egész köztársaság terü-
letén, összesen 1108 iskolaépületben, 3841 tanító 
végezte. Nem érdektelen, hogy az oktatósze-
mélyzet túlnyomó része nő: 365 férfitanítóval 
szemben 3476 a tanítónők száma. 

Az elemi iskolai oktatásra fordított tekinté-
lyes összeget az állam a legkülönbözőbb forrá-
sokból teremti elő. A törvényhozás különböző 
adókat teremtett, amelyeknek hozadéka részben 
vagy egészen a népoktatás költségeit van hi-
vatva fedezni. Ezenkívül a különböző kihágá-
sokra kivetett büntetések, valamint egyes spe-
ciális adónemekből befolyó összegek is ugyan-
ezt a célt szolgálják. így pl. 1928-ban a városi 
és falusi közoktatási adókon kívül igen tekin-
télyes összeg folyt be az elemi oktatás céljaira 
az örökösödési és ajándékozási adóból, a városi 
vágóhidak díjaiból, a kő- és homokbányák 
adóiból, végül az ebtartási illetékekből. 

Említést érdemelnek a felnőttek részére ren-
dezett esti tanfolyamok is; 1928-ban 64 ilyen 
tanfolyamot tartott fenn az állam, látogatóik 
száma 6289 volt. 

Az analfabétizmus mértékét illetőleg teljesen 
pontos és megbízható adatok nincsenek, azon-
ban úgy látszik, hogy az analfabéták számát 
az összlakosság 25—30%-ára lehet tenni. Az ille-
tékes tényezők mindent megtesznek abból a 
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uólból, hogy ez a százalékszám néhány év le-
folyása alatt a. minimumra zsugorodjék . össze. 

Felekezeti és magánjellegű elemi iskolák is 
működnek a köztársaság területén. Növendé-
keik száma 1928-ban 20.523 volt. A köztársaság 
területéhez és lakosságához viszonyítva feltű-
nően nagy a tanítóképezdék látogatottsága. 
1927-ben ezekben az intézetekbe 939 nő és 64 
férfi iratkozott be. 

A középiskolai oktatás is elég szép színvona-
lon áll. Az 1,800.000 főt számláló összlakosság-
hoz képest mindenesetre figyelemreméltó, hogy 
az állam 25 középiskolát ta r t fenn. Ezek közül 
öt van az ország fővárosában, Montevideóban, 
a többi pedig vidéken és pedig minden egyes 
megyében (depart amentora) egy középiskola. 
Ezeknek a középiskoláknak 1927-ben összesen 
7756 tanulójuk volt. Szervezetük és tananyaguk 
tekintetében a mi reálgimnáziumainkhoz és az 
északamerikai collegekhez volnának hasonlít-
hatók. Az első hat esztendőben a tananyag egy-
forma, az utolsó két évben pedig elágazó. Ez az 
utolsó két év, mint neve is (ensenanza jyrepa-
ratoria) mutat ja , az egyetemre készít elő és itt 
a tanuló már felsőbb tanulmányainak meg-
felelő tárgyakat választhat. 

Az egyetemi oktatás rendje nagyjában véve 
megegyezik azzal, amelyet az európai egyete-
meken találunk. Említést érdemel, hogy az 
egyetem szervezetéhez van kapcsolva az Ipar-
oktatási Felsőbb Tanács, amelynek feladata az 
iparoktatás felett felügyeletet gyakorolni és 
azt minél nagyobb mérvben fejleszteni. Míg vi-
déken az ipari oktatás inkább háziipari jellegű, 
addig Montevideóban már magasabb célokra 
törekszik. Azonban a mi oly szép eredményeket 
felmutató felső ipariskoláinkkal egyenrangú 
intézménye Uruguaynak még nincsen és ha 
meg is van a törekvés, hogy az iparoktatási 
intézmények minél magasabb színvonalra emel-
kedjenek, az addigi eredmények még a mieink 
mögött maradnak. 

Ami az oktatás általános eredményeit illeti, 
az elemi iskolák igen szép munkát végeznek 
— a helyi viszonyoknak megfelelően. Más or-
szág — más követelmények és más erkölcsök. 

Ami szemünkben különös, hogy a serdületlen 
gyermek Uruguayban csaknem korlátlan sza-
badságot élvez és ja j annak, aki őt ebben a 
„szent szabadságban" csak egy ujjal is korlá-
tozni merészeli. A középiskolák és az egyetemi 
oktatás eredményeiről már nein lehet ugyan-
azt elmondani, mint az elemi népiskolákról. 
Összehasonlítva eredményeinket azokkal, ame-
lyekkel a mi középiskoláink elérnek, a mérleg 
határozottan a mi javunkra billen. A fentebb 
említett „szent szabadság" ezekben a felsőbb 
tanintézetekben is megvan, ha nem is olyan 
nagy mértékben, mint a 10 éven aluli gyerme-
keknél. Nem éppen üdvös hatását ez a széles-
körű szabadság minden téren érezteti. 

Az uruguay-i értelmiség jól tudja, hogy kü-
lönbség van az európai iskolákból és a saját 
iskoláikból hozott tudás és műveltség között és 
ehhez képest védekezik is a fenyegető európai 
"versennyel szemben. Két eszköz áll e téren ren-

delkezésre. Az egyik saját oktatásügyének 
minél magasabb színvonalra való fejlesztése. 
Az állam céltudatosan és bőkezűen támogatja 
az erre irányuló törekvéseket, A másik eszköz 
az európai „intellektuel"-nek minden lehető 
eszközzel való távoltartása az okleveles pá-
lyáktól. Bár a köztársaság egyetemének sza-
bályzata papíron lehetővé teszi a külföldi dip-
lomák nosztrifikálását, a valóság az, hogy a 
naiv pályázó elé a vizsgákon olyan akadályokat 
gördítenek, amelyeket képtelen leküzdeni. Az 
igazi küzdelem így azután a szabad pályákon 
működők között folyik. Ezen a téren pedig az 
uruguayiak kenyerük védelmében nem nagyon 
válogatósak a tudás tekintetében fölényben 
levő európai jövevénnyel szemben. 

S'teiner Sándor. 

Rajztanítók kiképzése Svájcban. 
A „Svájci Rajztanítók Egyesülete" a rajz-

tanítóképzés reformjának alapjául a következő 
irányelveket állította fel: 

1. A svájci nép minden más nemzetnél jobban 
az ipar és kisipar keresetforrásaira van utalva. 
A nyersanyagok hiánya arra kényszeríti a 
svájci ipart, hogy a technika tökéletesítése és 
a munkaminőségnek megjavítása révén a kül-
földdel szemben versenyképes maradjon és meg-
állhassa helyét a világpiacon. 

2. Az a kötelesség, hogy a népet a gazdasági 
küzdelemre — saját létezése érdekében — fel-
felfegyverezzék, képezze az i f júság nevelésének 
egyik főfeladatát. 

3. Az ezt elősegítő oktatóeszközök között a 
rajztanítás első helyen áll. 

4. A rajzoktatást, ha feladatát be akar ja töl-
teni, lényegesen magasabb fokra kell emelni, 
ezért különböző irányban való kiépítése sür-
gősen keresztülviendő. 

5. A rajzoktatás kiépítése során a gyermeki 
lélektan kutatási eredményei iránt kell érdek-
lődni, a felsőbb oktatási fokon az ipar és kis-
ipar követelményei irányadók. 

6. A rajzoktatás modern kiépítése mindenek-
előtt a tanerők s főleg a szakerők alaposabb és 
körültekintőbb kiművelését igényli. 

7. A rajztanító szaktudományait szélesebb 
művelődési alapra kell helyezni. A felvételhez 
érettségi bizonyítványra vagy szabályszerű fel-
vételi vizsgára van szüksége. 

8. A szaktanulmányoknak fel kell ölelniök: 
a) a tudományos elméletet; b) a művészet-peda-
gógiai-gyakorlati kiképzést. 

9. A tudományos kiképzés magában foglalja: 
az ábrázoló és gyakorlati geometriát, anató-
miát, fiziológiát, művészettörténetet, esztétikát, 
pedagógiát, pszichológiát és a rajztanítás meto-
dikáját . 

10. A gyakorlati kiképzés magában foglalja a 
természet utáni rajzot, a figuláris rajzot, a táj-
rajzot, a perspektivisztikus szabadkézi rajzot, 
a szerkezeti, a díszítő rajzot, írástanulmányo-
kat, kézimunkát, falitáblarajzot. 

11. A fővizsga kiterjed a 9—10. pont alatt 
megjelölt szakokra. 

12. A vizsgákat turnusokban azok. a kantonok 
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tart ják, ahol a rajztanítók számára kiképző-
intézetek állanak fenn (Bázel, Bern, Zürich, 
Luzern). A vizsgabizottság öt tagból álljon, 
akik között a svájci rajztanítók közül két tag 
foglaljon helyet. 

A békére való nevelésnek különös módja. 
Míg a győzte« államokban nem győzik hang-

súlyozni a békére való ú. n. pacifista nevelés 
szükséges voltát és még a mi levente-intézmé-
nyünket is kifogásolják, fokozott erővel folytat-
ják a háborúra irányuló előkészületeiket, ame-
lyek még az iskola falain belül is folytatódnak. 
Most Cambrai francia városból érkezik híre 
annak, hogy egy ottani túlbuzgó tiszt, aki a 
községi iskolában a katonai nevelést vezeti, uta-
lással arra, hogy a háború már a jövő évben ki 
fog törni, a kis 6—7 éves elemistákat a védő 
gázálarcok viselésére is kioktatta. A polgár-
mesternek volt annyi belátása, hogy ez ellen leg-
alább utólag tiltakozott. 

A brazíliai magyar iskolákról. 
A Sao-Baulóban megjelenő Délamerikai Ma-

gyar Hírlapnak hozzánk érkezett egyik legújabb 
száma minket közelről érdeklő cikket közöl az 
ottani magyar iskoláknak — a szülőknek rész-
vétlensége s még inkább önzése folytán — be-
következett válságos helyzetéről. Eszerint a 
saopaulói magyar iskolákat a múltban mintegy 
felerészben hazai adományokból tartották fenn. 
A magyar Kormány (így!) felállíttatta a moócai 
és az anastációi gyermekotthonokat is, amelyek 
mindegyikében 70-nél több magyar gyermek kap 
naponta ingyenes étkezést. A gazdasági válságra 
való tekintettel azonban most télvíz idején a 
magyar pénz az óhazai munkanélküieknek se-
gélyezésére szükséges elsősorban. Ez okból az 
iskolák fennállása érdekében feltétlenül szük-
séges, hogy az ottani (saopaulói) szülők a tan-
díjak befizetését ne tagadják meg, mert ezt „a 
tehetősek részéről erkölcselennek kell minősí-
teni." A cikk a következő komoly intelemmel 
végződik: 

„Ezúton szeretnénk figyelmeztetni minden 
olyan magyar embert, akinek gyermeke magyar 
iskolába jár és a tandíjbefizetés, vagy valamely 
bármily összegű iskolai közteherviselés módjá-
ban áll, az tartsa magyaros becsületbeli köte-
lességének a magyar iskola fenntartásához 
hozzájárulni, mert ezzel az áldozattal tartozik 
a saját fajtájának, tartozik a magyar mivoltá-
nak, de legelsősox-ban tartozik a saját gyermeke 
jövőjének, amelyért minden szülő viseli a sú-
lyos felelősséget." 

Egy érdekes kísérlet a rajzoktatásnál. 
Érdekes kísérletet végzett Hans Kurz alsó-

ausztriai tanító a képszemlélet ú t ján való rajz-
tanítással, mely bizonyos reformokat eredmé-
nyezhet a rajzoktatásban; ám ha eljárása 
puszta kísérletnél nem marad egyéb, annyi 
bizonyos, hogy egy eredményekre törekvő, gon-
dolkodó tanító egyéniségét vi lágít ja meg. 

A tanító az iskola rajztermében kifüggesz-
tette Rembrandt „Éjjeli őrség" c. világhírű 
festményét s azután felszólította a tanulókat, 
mondják meg, mit látnak a képen? 

Többen: Mindegyiknek hegyes szakálla van. 
- Ünnepi ruhá juk van. — Barátságos arcot 

mutatnak. Majd élénk felkiáltások váltakoz-
tak: Ott egy zászló! — És egy puska. — Lán-
dzsájuk van. — Annak, aki elől áll, kardja is 
van. — Éjszaka van. — Talán csak egy sötét 
szobában vannak. — Valami ünnepélyre ké-
szülnek. Egy fehérruhás lány is van velük. — 
Nem, ezek háborúba mennek. — Az a kettő, ott 
elől, az a vezető. — A világosság élőiről jön, há-
tul egészen sötét van. — Ez villamos világítás! 
— Hisz egészen régies ruhában vannak. 

Lassanként elfogytak a megjegyzések. A ta-
nító megkísérelte tisztázni, magyarázni az 
egyes megfigyeléseket. 

— Azt mondtátok, hogy hegyes szakálluk és 
régies ruhájuk van; most vizsgáljátok meg a 
képet közelebbről. 

— Parterl i jük van — mondta az egyik fiú. 
élénk derültséget keltve. — Ezek csipkegallé-
rok. — Sálat viselnek. — Cilinderük van. — 
Széles a kalapjuk. — Azok sisakok. — Kihajtós 
csizmát hordanak. — Az ott elől, bizonyosan 
kapitány, aranyláncot visel. 

Tanító: Nézzétek meg alaposabban a hátte-
ret, azt mondtátok, hogy egészen sötét, gondol-
játok, hogy éjszaka van? De hiszen ebben az 
éjszakában mintha fénylene valami! 

Tanuló: Pajzsok és zászlók függnek a falon. 
Tanító: Nézzetek a középső csoportra. 
Tanuló: Egy harcos ott jobbra lándzsáért 

nyul. 
II. tanuló: EgyT másiknak puskája van. 
Tanító: Milyen terem ez? 
Tanulók: Fegyverterem. — Lovagterem. — 

Pince. 
Tanító: A középkori városokban a polgárok-

nak saját házaik voltak fegyverek őrzésére. 
Most mondjátok meg, mit ábrázol a kép? 

Tanulók: Háborúba mennek. — Valami ün-
nepélyre készülnek, nem úgy vannak öltözve, 
mint a harcosok, a fehérruhás lány sem volna 
köztük, ha háborúba mennének. — Nagyon jó 
kedvük van. 

Tanító: Azt mondta valaki, hogy éjszaka van. 
Miért van éjszaka? 

Tanuló: Mert nagyon sötét van. 
Többen: A lány világosságban van. — Vilá-

gos és sötét foltok váltakoznak. 
Tanító: A világos fényfoltok előtörnek a ho-

mályból és vakí t ják a szemet. 
Tanuló: Mintha éjszaka világosságot gyúj ta-

nának! 
Tanító: Vagy mintha a fény bányából szü-

lődnék ki. 
Tanulók: Vagy egy alagútból. — Olyan, mint 

egy autó fényszórója. — Mint a napfény egy 
homályos utcában. 

Tanító: Pingáljatok most ilyen szürke fénye-
ket. 

Tanulók: Olyat, mint a képen? — Alakot nem 
tudunk rajzolni. 

Tanító: Nem kell semmiféle tárgyat rajzol-
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notok; ha a fény a szemet vakítja, úgysem le-
het az egyes tárgyakat megkülönböztetni, min-
den elmosódik, a szem csak fény- és árnyfolto-
kat lát, még nem látja teljes megvilágításban 
a tárgyakat, csak egyes fényfoltokat lát a ho-
mályban. Ügy rajzoljátok, ahogyan lát játok! 
Mondjátok most el benyomásaitokat a fényről 
és a homályról, de rajzzal és nem szavakkal. 

Majd így folytatta: 
— Ha a képet bizonyos távolságból szemléli-

Rembrandt: Éjjeli őrség. 
tek, eltűnnek az egyes alakok és tárgyak és in-
kább több világos és sötét folt marad vissza, 
körülbelül ezt próbáljátok kifejezni. 

A tanulók rajzolni kezdtek, vázlatokat készí-
tettek, rajztechnikai kérdéseket intéztek a ta-
nítóhoz, kaptak szenet, ceruzát, ecsetet, festé-
ket, tust. A tanító megfigyelte, hogy a tárgyi 
rajzolásban egyébként ügyetlen tanulók most 
inkább találtak megoldásokat, mint azok, akik 
különben ügyesebb rajzolók voltak. Az utób-
biak nehezen tudtak a tárgytól megszabadulni. 
Végül is háromféle rajzcsoportot különbözte-
tett meg: 

Az egyik csoport a tárgytól legjobban tudott 
emancipálódni. A másik főként felhőképződé-
sekre emlékeztető rajzokat készített. A harma-
dik csoport tárgy hiányában nem tudott ered-
ményt elérni. 

Általában megállapítható volt, hogy a tanu-
lók a fény és árny szerepét a képen felfogták 
ugyan, ám nehézséget okozott számukra, hogy 

benyomásaikat a tárggyal való kapcsolat nél-
kül kifejezzék. 

Jugoszláv nők kongresszusa. 
A jugoszláv női szövetség országos kongresszusán a 

következő határozatokat hoz ta : 
1. Mint a külföldön, Jugoszláviában is létesítsenek oly 

"tanácsadó helyeket az i f júság számára, melyek hasznos 
ú tmuta tásokkal szolgálnak pályaválasztásukat illetőleg. 

J t 

# ' 

(Az Athenaeum engedélyéiül ) 
2. A tanítóképzőintézetbe való felvételnél ne csupán a 

gimnáziumot végzett t anu lóka t részesítsék előnyben, ha-
nem vegyék fel a polgári iskolák növendékeit is. 

3. A kivándorlókkal foglakozó jugoszláv konzulátusok-
nál nőket is alkalmazzanak, akik a női kivándorlóknak 
tanáccsal és útbaigazításokkal szolgálhatnak. 

4. Miután szociálpolitikai minisztérium az összes ma-
gánállásközvetítő vál la la tokat feloszlatta, az eddig fenn-
állott jótékony állásközvetítő intézmények, melyeket nő-
egyesületek alapí tot tak vagy támogat tak , továbbra is 
fenntar tandók és államilag kiépítendők. 

5. A férfiak és nők teljes polgárjogi egyenlősége keresz-
tülviendő. 

6. A rendőrségnél, főleg a fontosabb helyeken, nők is 
alkalmazandók, hogy szociális kérdésekben és más, nőkre 
vonatkozó rendőri ügyekben a rendőrség segítségére le-
gyenek. 

7. A leányiskolákra nagyobb figyelem fordítandó, azok 
külön épületekben helyezendők el. 

8. Minden évben gyermeknap tar tandó s az a gyermek-
nevelésnek és gyermekegé-^zségügyi kérdéseknek szentelendő. 

M > J § t 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. 
A Társaság j anuár 17-iki felolvasóülésén dr. 

Komis Gyula államtitkár elfoglaltsága miatt 
dr. Weszely Údön pécsi egyetemi tanár elnö-
költ. A nagyszámú hallgatóságnak ezúttal két 
érdekes és időszerű előadásban volt része. 

1. A inai olas.7. oktatás filozófiai alapjai. 
Az előadó: Kiss József tanítónőképzőintézeti 

tanár, bevezetőleg u ta l t arra, hogy az olasz filo-
zófiai gondolkodás, amelynek az olasz nemzeti 
iskolákra és pedagógiára hatása volt, a XIX. 
század elején alakult ki. Mazzini és Gioberti az 
olasz nemzeti öntudat és akarat kialakulását az 
iskolákon keresztül akarták elérni. Filozófiájuk 
és iskoláik az állam és az egyház együtthala-
dását kívánták. Az első olasz oktatási törvé-
nyek ennek a szellemnek a hatását tükrözik 
vissza. Amikor a politika szembeállította egy-
mássaj az olasz államhatalmat és az egyházat, 
az olasz filozófusok elidegenedtek Mazzini és 
Gioberti gondolataitól, a pozitivizmust hirdet-
ték és az iskolák szervezete, tantárgyai a pozi-
tivizmus hatását mutat ják. A nemzeti és humán 
tárgyak helyét a természetrajzi és gyakorlati 
oktatás foglalja el. Ezek az iskolák azonban 
nem feleltek meg az olasz nemzet céljának és 
gondolkodásának. Benedetto Croce már 1900-tól, 
Giovanni Gentile pár évvel később az olasz 
nemzeti filozófia kialakulásának szükségét hir-
dették és az olasz gondolkodás és karakter 
ideálját az ú j idealizmusban állapították meg. 
Ez a filozófiai gondolkodás nagy hatással volt 
az olasz politikára, a fascizmus kialakulására. 
Majd mikor a fascizmus uralomra jutott, a 
Croce és Gentile filozófiája értelmében szervez-
ték át Olaszország közoktatásügyét az óvodák-
tól az egyetemekig. Ennek a főelvei: minden 
iskolatípusban esztétikai és nemzeti nevelés, a 
középfokú iskolákban szélesen megalapozott 
történelmi és filozófiai oktatás, az egységes 
nemzeti lélek kialakítása, hogy a felnőtt ön-
tudatos polgára legyen hazájának. Pedagógiai 
szempontból ezeket az 1923-ban keresztülvitt 
reformokat a szabadság és a felelősség jellemzi. 
A tanárnak, tanítványnak egyaránt nagy a sza-
badsága, az előírt anyag megengedi a válasz-
tást, de a szigorú államvizsgálatokon viszont 
nagy tudást és főként önálló gondolkodást kö-
vetelnek meg. A reformok hatása az i f jú 
olasz nemzedékre kettős: alaposabb tudás 
és biztos ítélőképesség, hazájának és az olasz-
latin kultúrának mély ismerete és a nem-
zeti idealizmus benső meggyőződésből való 
követése. Ez az iskolai hatás visszahat a nem-
zet politikai gondolkodására. Míg a reformok 
idején a politika és filozófia alakította át az 
iskolákat nemzetiekké, ma az iij olasz iskolák-
ból kikerült i f júság nemzeti meggyőződése irá-
nyítja az olasz politikát. A mindvégig tanul-
ságos felolvasást a különböző olasz iskolatípu-
sok óraterveinek falitáblái tették szemléletessé. 

2. Beszédpedagógia. 
Az előadó, Michels Fülöp, a gyógypedagógiai 

tanárképző-intézet tanára, mindenekelőtt a be-
szélés folyamatát analizálja, amely egyben moz-
gási jelenség és jelelési készség. E két folyama-
tot összehasonlítja, összetevőinek sémáját táb-
lázatban szemlélteti. A beszéd érzelmi állapot-
ból beszédszándékká erősödik, a beszédkészséget 
pedig begyakorlással kell fejleszteni. A beszéd 
szimbolikus tevékenység, de egyben az értelmi 
fejlődésnek és magasabb művelődésnek esz-
köze. Megnyilatkozásánál két tényező hat közre: 
a. belső diszpozíció és a hatás szükségének té-
nye. A beszédtanítás materiális és formális fel-
adat: ez utóbbi a fontosabb. A beszédpedagógia 
főfeladata a' beszéd-automatizmusok (szimbólu-
mok) közvetítése. A beszédpedagógusnak az anya-
nyelven folytatott beszélegtésekkel kell kezdenie, 
amelyek kielégítik a beszédszükségletet és szá-
mos tapasztalatot vetnek felszínre. Miután az 
előadó Piaget, Claparéde, Bühler és W. Stern 
ezirányú vizsgálatainak fontosabb eredményeit 
ismertette, kifejti, hogy a beszédszükség kény-
szerétől, az életfeladatok szolgálatában álló be-
széltetektől vá r j a az idegen beszédkészség gyors 
és könnyű kifejlődését. Szerinte az idegen be-
szédre-nevelés abból áll, hogy a növendékeket 
belső beszédszükségleteiknek és az illető nép 
beszédszokásának megfelelő beszéd-automatiz-
musok közvetítése révén, az életszükségletek 
tervszerűségével, fokozatosan egy ú j beszéd-
szokás birtokába juttatjuk. Ezt az ú j módszerek 
és helyesen szerkesztett olvasókönyvek lényege-
sen megkönnyítik. A siketnéma nem hallja a 
beszédet, csak tapintja. Ezek beszédének fejlő-
dését, a gagyogáson kezdve, táblázaton mu-
tat ja be. 

A hallgatóság ezt az élőadást is élénk tetszés-
sel fogadta, mire az elnök, mindkét előadónak 
köszönetet mondva, az ülést berekesztette. 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület 
választmánya ülést tartott. Havas István or-
szágos elnök megnyitó beszéde után Loschdor-
fer János a házalap elnöke és Tix Miklós. 
t i tkár előadását meghallgatva a Thököly-út 
82.-szám alatt épült ú j diákotthon igazga-
tásának ügyrendjét vitatta meg a választ-
mány, majd V. Kiss Béla főtitkár jelen-
tette, hogy az elnökség felterjesztéssel for-
dult a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumhoz a magániskolái tanárok vasúti ked-
vezménye, a hadviselt tanárok katonai szolgá-
lati idejének a polgári szolgálatba való beszá-
mítása és a tanulmányi kirándulásokat vezető 
tanárok napidíjának a régi szabályzat értelmé-
ben való folyósítása érdekében. A gép- és 
gyorsírás taní tása ügyében ezután tesz felter-
jesztést az elnökség. H. Fekete Péter, Feltóthy 
László, Gulyás Flórián dr., Nagy József, Cseh 
Gusztáv és Békássy Sándor felszólalásai után 
az ülés végetért. 
A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 
18-án tartotta meg harmincötödik évi közgyű-
lését, Nádler Róbert elnöki megnyitójában a 
rajzoktatás visszaszorításáról szólott és a mai 
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tantervek revíziója mellett foglalt állást. Nem 
festőművészek tömeges nevelését kívánja, ha-
nem a harmonikusan művelt ember képzésé-
hez óhaj t ja megadni az általános nevelés kere-
tében, a rajzoktatás révén a megfigyelés és az 
önálló szellemi Ítélőképesség fejlesztését. A fő-
t i tkár évi jelentésében a választmány nagy 
munkáját vázolta. Egyik alelnökké Szabad Fe-
renc reáliskolai, ellenőrré Gergely János pol-
gári iskolai és igazgatótanácsi taggá Kubinyi 
Bertalan reáliskolai tanárokat választották. 
S'zathmáry István székesfővárosi iparrajzisko-
lai tanár „Római visszaemlékezések" címmel 
tartott érdekes előadást. • 

Az ipariskolai tanárok egyesületének választ-
mányi ülése. Az Iparoktatási Tanárok Orszá-
gos Egyesülete választmányi ülést tartott, ame-
lyen Gaal Károly főtitkár előadásában az 
egyesület ügyeit tárgyalta le. Elhatározták, 
hogy a folyó évi országos közgyűlést Szegeden, 
május 17-én tar t ják meg. Rátkay Endre tanár 
az iparoktatási tanároknak a közgazdasági 
életben való hivatásáról és szerepéről tartott 
nagysikerű előadást, majd Márkus Jenő tanár 
értekezett az iparoktatásnak a mezőgazdasági 
ipar és mezőgazdasági kémia irányában való 
kifejlesztéséről, a gazdasági krízis 'enyhítésére 
alkalmas ú j foglalkozások és kereseti lehetősé-
geknek megteremtését előmozdító ú j intézmé-
nyekről. 

H Í R E K 

Gróf Klebeisberg Kuno ku l tuszmin isz te r 
k i tüntetése. 

Lazarszky Ottmár, Lengyelország budapesti 
ügyvivője, január 22-én ünnepies formák kö-
zött adta át a betegségéből felépült Klebels-
berg Kuno gróf kultuszminiszternek a Polonia 
Ilestituta-rend nagykeresztjét, amelyet a len-
gyel köztársaság elnöke adományozott neki. 
Utána az ügyvivő ebédet adott a kultuszmi-
niszter tiszteletére, amelyen a lengyel követ-
ség tagjain kívül hivatalosak voltak a ma-
gyar külügyminisztérium és kultuszminiszté-
r ium vezető tisztviselői is. 

Ez a tizedik nagykereszt, amellyel kultusz-
miniszterünket közéleti pályája folyamán ki-
tüntették és ezek közül hét nagykereszttel kül-
földi államfők honorálták a miniszter érde-
meit. Még a háború előtt megkapta Klebels-
berg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a Ferenc József-rend nagykeresztjét, 
minisztersége idején a Magyar Érdemkereszt 
első osztályát és a Máltai-rend nagykereszt-
jét. Annak a fáradhatatlan tevékenységnek a 
folyamán, amelyet a külföldi magyar kultúr-
kapcsolatok megteremtése érdekében fejtett ki> 

nyerte a görög Megváltórend, az olasz Korona-
rend, a belga Korona-rend, a svéd Észak Csil-
laga-rend, a finn Fehér Rózsa-rend és az oszt-
rák Érdemrend nagykeresztjét. 

De ennek a tevékenységnek az érdemét is-
merte el és honorálta számos külföldi tudo-
mányos intézmény, köztük a würzburgi, dor-
páti és római egyetemek, melyek díszdokto-
raikká avatták, miután itthon már ugyanezzel 
a kivételes tudományos grádussal tisztelték 
meg a szegedi, pécsi és debreceni egyetemek. 

Klebelsberg gróf kultuszminisztert díszpolgá-
rává választotta a magyar vidéki városoknak 
nagy sora, köztük Székesfehérvár, Komárom* 
Esztergom, Zalaegerszeg, Eger, Békésgyula, 
Szentes, Kalocsa stb., azokért az intézményekért, 
amelyeket ezekben a városokban és ezeknek a 
vidékeknek a kulturális föllendítéséért létesí-
tett, Kétségtelen, hogy ezek az oklevelek nagy-
lendületű nemzeti fejlődés dokumentumai és 
csak javára van az ország nevének és tisztessé-
gének, ha erről a fejlődésről a nagyvilág is-
tudomást szerezhetett a miniszternek a berlini, 
római, helsingforsi és a dorpáti egyetemeken, 
továbbá a bécsi és a varsói tudományos akadé-
miákon tartott előadásaiból. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a magyar 
kultúrhaladás ügye ilyen mértékben kinőtt a 
magunk keretei közül. Kultuszminiszterünk 
neve európai csengést ós patinát nyert. Műkö-
dése lényegesen elősegítette külföldön a ma-
gyar igazság megismerését és a nemzetünk 
megbecsülését. 

Gróf Klebelsberg Kuno ku l tuszmin i sz te r 
a magya r városok és falvak életéről. 

A Magyarországi Vidéki Lapok Országos 
Egyesülete díszvacsorát rendezett a Gellért-szál-
lóban gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, az egyesület díszelnöke, 
továbbá Ugrón Gábor, Rubinek István és Kállay 
Tibor országgyűlési képviselők, az egyesület 
i'ij elnökei üdvözlésére. A vacsorán a magyar 
közélet számos kiválósága vett részt. 

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter meg-
érkezése után bemutattatta magának a meg-
jelent vidéki hírlapírókat és hosszasan elbeszél-
getett velük a helyi viszonyokról. 

Az első köszöntőt Frühwirth Mátyás ország-
gyűlési képviselő mondotta, aki lelkes szavakkal 
ünnepelte Magyarország kormányzóját. Szavait 
a megjelentek felállva hallgatták végig. 

Pásztor József, a „Délmagyarország" (Szeged) 
főszerkesztője, gróf Klebelsberg Kuno kultusz-
minisztert ünnepelte díszelnökké való megválasz-
tása alkalmából. Politikai pártállástól eltekintve 
— mondotta — az egész vidéki társadalom nevé-
ben választottuk díszelnökünkké gróf Klebels-
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fcerg Kuno kultuszminisztert, mert hétmillió ma-
gyar nagyrabecsülését hoztuk el neki. 

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter han-
goztatta, hogy a „vidéki" szóhoz jogtalanul ta-
pad a provinciáiizmus íze, mert aki sokat jár 
a vidéken, az olyan kultúrára bukkan ott, ame-
lyet Budapest némely köreiben sem lehet min-
dig találni. A provinciáiizmus mellékízét tehát 
ki kell kapcsolni, mikor a vidéki újságírásról be-
szélünk. Ezután hangsúlyozta, hogy már régóta 
behatóan foglalkozik a vidéki városok kérdésé-
vel és általában a városi gondolattal. Azokat a 
-cikkeit, amelyeknek részben megválasztását kö-
szönheti, sokszor félremagyarázták, mert úgy 
kommentálták, mintha a főváros ellen akarna ál-
lást foglalni. Ez távol állott tőle. A kiegyezés 
korában szükség volt arra a kettős monarchia 
igazán dualisztikussá és paritásossá tételéhez, 
hogy a monarchia főütőere, a Duna mellett Bécs 
kultúrális befolyásának ellensúlyozására, egy 
második milliós város fejlődjék a Dunameden-
•cében. 

Ez a milliós város megvan, ezért bűn lenne 
az országból továbbra is minden erőt kiszivaty-
tyúzni s a vidéken vérszegénységet okozva, min-
den energiát a központba juttatni. A történeti 
magyar birodalom huszonegymillió lakosához 
viszonyítva, egymilliós közigazgatási Budapest 
és az elővárosokat 'hozzászámítva, egymillió-
háromszázezres közgazdasági Budapest még nem 
volt túlméretezve. De ma, nyolcmillióhétszáz-
ötvenezer magyarhoz viszonyítva, nem sok-e 
.egymillióháromszázezer ember konglomerátuma 
ugyanakkor, amikor ezzel szemben a vidéken a 
vérszegénység és fehérvérűség legveszedelmesebb 
jelei mutatkoznak. Ez ellen emelte fel a szavát, 
mert ami a kiegyezés korában helyes politika 
volt, azt nem szabad csupán a megszokás, a te-
hetetlenség törvényénél fogva továbbfolytatni 
olyan időben, amikor azzal veszélyeztetnék a 
magyar nemzetet. Távol áll tőle az a felfogás, 
Ihogy Budapest érdekében nem kell intézkedése-
ket tennünk, igenis kell, de azok más természe-
tűek legyenek. Nemzetközi forgalmat kell Buda-
pestre terelni, nem pedig a vidéki forgalmat 
ideirányítani és ezzel a vidék életlehetőségeit 
csökkenteni. Ez ellen nyomatékkal fog a jövőben 
is állást foglalni. Politikai élete hátralevő részé-
ben egyik főfeladatának tekinti, hogy a magyar 
vidéki városi gondolat érvényesüléséért küzdjön. 
Ahhoz, hogy a magyar művelődés egyenletesen 
oszoljék meg, nem elég Budapest. Budapest 
kultúrlámpásának akciórádiusa nem elég ahhoz, 
hogy egész Magyarország területét bevilágítsa 
fényével. Életképes vidéki konglomerátumokra 
van szükség. Meg kell vizsgálni minden egyes 
vidéki városnak földrajzi helyzetét, múltját, tár-
sadalmi összetételét. Ennek a városfejlesztő 
munkának a vidéki újságírók a főmunkásai. 

Kifejtette ezután a miniszter, milyen átalakulá-
son mennek keresztül egyes városi képviselők, 
mikor a pesti politikai életbe kerülnek. A buda-
pesti mentalitás igen sok esetben minden másra 
inkább törekszik, mint a vidéki városok fejlesz-
tésére. A Pestre került politikust magával ra-
gadja ez a gondolkodás és felfedezi, hogy az al-

kotmány szabályai szerint tulajdonkép nem egy 
várost képvisel, hanem az egész nemzetet. így 
lasan megfeledkezik azokról az ígéretekről, ame-
lyeket otthon, vidéki városában tett, pedig a vi-
déki embereket semmisem ha j t j a inkább a szél-
sőség felé, mint az, hogy politikusai ígérete és 
későbbi magatartása között nincsen meg a ko-
moly összehang. Ennek a visszásságnak párt-
különbség néllkiil meg kell szűnnie s ha ez meg-
történik, lehetetlenné válik, hogy minden energia 
Budapestre koncentrálódjék, lesz tehát virágzó 
városi élet és virágzó vidéki sajtó. 

Az új polgári iskolai utasítás életbeléptetése. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
640—0—37/1930. VI. sz. rendeletével kiadta a 
polgári iskoláról szóló 1927. évi XII . t.-c. végre-
haj tás i utasítását s azt a folyó évi március hó 
1-től kezdődő hatállyal életbeléptette. Ezen idő-
től kezdve a miniszter a polgári iskolák fel-
ügyeletét és igazgatását illetőleg a hitfel. isko-
lákra nézve a legfelsőbb felügyeleti jog gya-
korlását a népiskolai hatóságok, közigazgatási 
bizottság, kir. tanfelügyelő és a gondnokság 
alól kivette s az újonnan szervezett m. kir. pol-
gár i iskolai főigazgatóságokra ruházta át. A 
miniszter a felmentéssel egyidejűleg a kir. tan-
felügyelőknek a polgári iskolák felügyelete és 
igazgatása terén hat évtizeden át kifejtett lel-
kes ós odaadó munkásságukért őszinte köszö-
netét és elismerését fejezte ki s felhívta a 
kir. tanfelügyelőket, hogy a gondnokságok-
nak a polgári iskolák érdekében tanúsított te-
vékenységükért a miniszter elismerő köszönetét 
nyilvánítsák. 

Egyelőre két főigazgatóság szerveztetett, 
Budapest és Szeged székhellyel. 

A budapesti főigazgatóság hatáskörébe a 
Budapest székesfőváros, Baranya, Fejér, Győr, 
Moson, Pozsony, Komárom, Esztergom, Pest-
Pilis-Solt-Kiskún, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, 
Veszprém és Zala vármegyei; a szegedi főigaz-
gatóság hatáskörébe az Abaúj-Torna, Bács-
Bodrog, Békés, Bihar, Borsod-Gömör-Kishont, 
Csanád-Arad-Torontál, Csongrád, Hajdú, He-
ves, Jász-Nagykún-Szolnok, Nógrád-Hont, Sza-
bolcs-Ung, Szatmár-Ugocsa-Bereg és Zemplén 
vármegyei polgári iskolák tartoznak. 

Értesítés. Közöljük lapunk olvasóival, hogy a 
nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
a népművelés ügyvitelének egyszerűsítése tár-
gyában kiadott 882—4—1600—1930. VIII. f. sz. 
körrendeletét egész terjedelmében lapunk mos-
tani számában közöltük. Minthogy e körren-
delet tartalmánál fogva máris nagyobb érdek-
lődést váltott ki, lapunk mostani számát a szo-
kottnál több példányban nyomattuk. — Akik 
e körrendelet szövegét meg akar ják szerezni, 
azoknak lapunk e számát 50 fillér beküldése 
ellenében a kiadóhivatal megküldi. 

Böngészés a népművelési tervezetekben. A nép-
művelési tervezetekben való böngészés sok ta-
nulsággal jár. Különösen sok érdekességet és 
tanulságot találhatunk a népművelési előadá-
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sok címeiben. Az elemi iskolás vagy tankönyv-
szerű. előadási címek között találunk sok ötle-
tes, kifejező, érdeklődést keltő, mondjuk a nép-
művelés céljainak jobban megfelelő címeket is. 
Ezek közül néhányat itt közlünk: Az ital ör-
döge. Nem mindenütt kenyér a kenyér. A szép 
családi élet. Ültessünk fákat! Faültetők társa-
sága. Szeressük a virágokat! Hogyan készítsük 
el háztartásunk költségvetését? Életelvek a 
közmondásokban. Tiszteljük elöljáróinkat! Il-
lemszabályok (mi illik, mi nem illik). Mire 
való a menetrend és hogy használjuk a menet-
rendet! Utazás térképen. Magyarország termé-
szeti szépségei. A revízióról. A közlekedés haj-
dan és most. A régi katonavilág. Pártold a ha-
zai ipart! Készíts jó iparcikkeket! Kertészeti 
gyakorlatok: a gyümölcsök leszedése, a gyü-
mölcsök csomagolása, a gyümölcsmag vetése, 
a gyümölcs palántázása, az elvermelés. Tréfás 
számtani feladatok. 

Megjelent Drozdy Gyula legújabb könyve. A 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. kiadá-
sában január hó első felében jelent meg Drozdy 
Gyulának „Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
tanítások" című könyve. A 308 oldalas, Ízlése-
sen kiállított könyv az újabb módszerjavító 
törekvéseket 64 mintatanításban és cikkben 
világít ja meg és foglalja össze. A könyv szét-
küldését azoknak, akik azt előre megrendel-
ték, a kiadóhivatal már megkezdte s néhány 
nap múlva minden előfizető megkapja. (Meg-
rendelhető a kiadóhivatalnál, Budapest, Üllői-
út 18.) 

Tanulmányi ösztöndíj és sportjelvény a sporto-
lásban is kiváló diákoknak. Klebelsberg Kuno 
gróf kultuszminiszter érdekes gondolatot vetett 
fel. Arra kérte ugyanis az Országos Testneve-
lési Tanácsot, tegye lehetővé, hogy a tanul-
mányi előmenetelükben anyagi helyzetük 
miatt gátolt, kiváló képzettségű és a sport te-
rén kitűnő eredményeket felmutató i f júság ta-
nulmányi ösztöndíjban részesülhessen. A kul-
tuszminiszter elgondolása szerint évienkint tíz 
szegénysorsú diák részesülne egyenként 1440 
pengő tanulmányi ösztöndíjban. Az OTT tár-
sadalmi szakbizottsága legközelebbi ülésében 
tárgyalni fogja a kérdést s ugyancsak ez alka-
lommal vitatják meg a sport jelvény meghono-
sításának a kérdését is. A sportjelvénnyel való 
kitüntetés rendszere úgy Ausztriában, mint 
Németországban kitűnő hatást gyakorol az 
i f júság sportszeretetére. A sportjelvény elnye-
rését a különböző korosztályokban és a meg-
állapított sportágazatokban elért standard 
eredményektől teszik függővé. Errő l a kér-
désről Schmidt Tivadar, az osztrák testneve-
lési tanács elnöke érdekes előadást tartott s az 
osztrák tapasztalások vezették az OTT-ot is a 
sportjelvény intézményesítésének gondolatára. 

A Gárdonyi Társaság felolvasó ülése. Az Orszá-
gos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság a Taní-
tók Ferenc József Házának dísztermében tar-
totta meg januári felolvasó ülését Simon La-
jos elnöklete alr.tt. Az elnöki megnyitó után 

özv. Pósa Lajosné férje emlékezetét ú j í to ta fel, 
majd költeményeiből adott elő néhányat. Ko-
sáryné Réz Lola székfoglaló gyanánt bájos no-
vellát olvasott fel, mely után Simon Lajos el-
nök az előadó írói érdemeit méltatva s átadta 
a Társaság rendes tagságáról szóló oklevelét. 
Barbarits Lajos (Nagykanizsa) költeményeket 
olvasott fel. Dr. Mező Ferenc Olympiában című 
görögországi úti emlékeit adta elő. Avar 
Gyula török tárgyú elbeszélését B. Hajós Teré-
zia ügyvezető titkár olvasta fel. Utána dr. Ger-
gelyffy Gábor olvasta fel kitűnően megírt vidám 
tárgyú novelláját nagy tetszés mellett. Raksá-
nyi Mária Gy. Czikle Valériának „Három vi-
lág" címen most megjelent regényét ismer-
tette, melyből a szerző hatásos előadással egy 
fejezetet olvasott fel. A nagyszámú hallgató kö-
zönség elismeréssel fogadta a felolvasó ülés 
valamennyi számának az előadását. 

Beszámoló az iskolánkívüli népmvívelés rádió-
előadásairól. (Rádió Szabadegyetem.) Az el-
múlt évben 104 iskolánkívüli népművelési rádió-
óra volt. Ez órák keretében összesen 139 hosz-
szabb és rövidebb előadás szerepelt, nem szá-
mítva a kísérő zenei műsorhoz adott bevezető 
magyarázatokat. Az előadások közül egészség-
tanra és sportra 27, közgazdasági ismeretekre 
18, mezőgazdaságra 11, természetismeretre 11. 
jogi ismeretekre 14, nevelésügyre 8, néprajzra 
9, szociológiára 3, zeneesztétikára 3, földrajzra 
8, háztartásra 1 jutott; ünnepi megemlékezés 7, 
költemény vagy elbeszélés felolvasása 12, 
egyéb tárgyú előadás 7 alkalommal volt. 

A zenei programúi összeállításánál a magyar 
népdal és általában a magyar zene kultusza 
volt irányadó. Ennek szolgálatában állottak az 
énekkarok, melyek 32 alkalommal szerepeltek. 
Örvendetes jelenség volt ezzel kapcsolatban 
vidéki dalárdák jelentkezése a szereplésre. Né-
hánynak, melyeknek múltban elért sikerei biz-
tosítékai lehettek a mikrofon előtt való ered-
ményes szereplésre, helyet is juttatott a vezető-
ség a műsorban. 

Zenekar hatszor volt műsoron; annál gyak-
rabban kerültek bemutatásra magánénekelő-
adásban a magyar daltermés legszebb darab-
jai (férfiszóló 19, női 7, gramofon 17). 

A rádióelőadások vezetősége a mult hónap 
folyamán kérdéseket intézett a közrádiók keze-
lőihez. A cél az, hogy a hallgatóságnak az elő-
adásokra és a zenei számokra vonatkozó észre-
vételeiről lehető közvetlen adatok áll janak az 
elnökség rendelkezésére. Ezúton is felhívjuk a 
hallgatók figyelmét arra, hogy objektív, az is-
kolánkívüli népművelés rádióelőadásairól (a 
Rádió Szabadegyetemről) való észrevételeiket 
közöljék a Rádió Szabadegyetem elnökségével 
(Budapest, IV, Havas-u. 2). 

„Gróf Széchenyi István" kultúrpalota és So-
mogymegyei Múzeum épül Kaposvárott. Az 
iskolánkívüli népművelés háborúutáni föllen-
dülésének első szakára esett a Magyar Tudo-
mányos Akadémia megalapításának 100 éves 
évfordulója. Ennek a nagy napnak az emlé-
két Somogy vármegye törvényhatósága rendes 
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évi őszi közgyűlésén ünnepelte meg, amikor is 
Tallián Andor akkori alispán nagy beszédében 
méltatta a nap jelentőségét s egyben indítvá-
nyozta, hogy a vármegye e centennáriumot 
egy Kaposvárott felállítandó és a Legnagyobb 
Magyarról elnevezendő kultúrház létesítésével 
örökítse meg. A közgyűlés nagy lelkesedéssel 
határozattá emelte az indítványt és felhatal-
mazta az alispánt, hogy a nemes cél megvaló-
sítása érdekében gyütést rendezzen. Tallián 
Andor nemes ügyszeretete és nagy munkássága 
nyomán igen jelentős összeg gyűlt egybe, 
amelyhez most már a vármegye és Kaposvár 
megyei város újabb 50—50.000 pengővel járul t 
hozzá. A vármegye jelenlegi alispánja, Ste-
phaich Pál teljes lélekkel magáévá téve a nagy 
feladatot, megindította a mozgalmat, hogy a 
vármegye közművelődési történelmében kor-
szakot jelentő intézmény és vele a Somogy-
megyei Múzeum otthont nyerjen. Az alispán 
törekvését odaadóan támogat ja dr. Vétek 
György, Kaposvár polgármestere s a város ós 
a megye egész közönsége is. A monumentális 
épület építkezése Kaposvár város legszebb te-
rén, a Horthy Miklós-kertben, már április ele-
jén kezdetét veszi. 

A Szülők Szövetségének mozgalma. A Magyar 
Szülők Szövetsége jan. 19-én d. u. az Újságírók 
Egyesülete helyiségében a sajtó részére beszá-
molót tartott. A bevezetőbeszédet Kcglevich 
Gyula gróf országgyűlési képviselő, elnök mon-
dotta, ki a sajtó támogatását kérte a Szövet-
ség nehéz munkájához. Utána Máday István dr. 
egyetemi magántanár, ügyvezető elnök és Kul-
csár István dr. orvos, titkár ismertették a szü-
lők szövetségének eddigi munkásságát és jövő 
terveit. 

A Magyar Szülők Szövetsége 1923-ban ala-
kult meg és két tanfolyamot indított: az Anyák 
Iskoláját, majd később a Szülök Iskoláját. A 
VI. kerületben megalapította a Szülők Körét. 
1929-ben elhatározták, hogy tevékenységüket az 
egész országra kiterjesztik és ebből a célból 
újjászervezték a Szövetséget, mely nevelési, a 
testi és lélki egészségre vonatkozó, továbbá gaz-
dasági kérdésekben nyújt tanácsot a szü-
lőknek. A Szövetség a takácsi tűzvész alakal-
mából országos gyűjtést indított a tűzkárosul-
tak segítségére s az akció 30C0 darab ruhát jut-
tatott a tönkrement gazdáknak. 

Megalakították a nevelési és orvosi szakosz-
tályokat, valamint egy leány szakosztályt, 
amely hivatva van a leendő családanyákat az 
anyai és háziasszonyi teendőkre előkészíteni. 
A Szövetség résztvétt a Protestáns Nők Orszá-
gos Szövetségének női mintakiállításán a Viga-
dóban, az Iparművészeti Társaság és a Techno-
lógiai Iparmúzeum kiállításain. 

Az idén február—május hónapokban a Szü-
lők Iskolája a második tanfolyamát ind í t ja 
meg, ennek tárgya: az iskola és élet. Azt ter-
vezik, hogy a főváros minden kerületében fog-
nak hasonló tanfolyamokat tartani , hogy a szê -
gényebb és műveletlenebb szülők is oktatáshoz 
jussanak ezáltal és hogy megalakítják kerüle-
tenkint a Szülők Körét. Előkészítés alatt áll az 

Ifjúsági Tanács intézménye, mely már a nyu-
gati államokban régebben megvalósult. Ez az 
intézmény lesz hivatva megelőzni az i f júság 
el züllését. 

A Szülők Szövetsége közös munkában 
akarja egyesíteni a szülőket, a pedagógusokat, 
az orvosokat, a gyermekvédelmi intézménye-
ket, a gyermekbíróságot és az egyházat, hogy 
a jövő nemzedék testi és lelki épségét meg-
mentsék a pusztulástól. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja Eötvös 
József báró halálának évfordulója alkalmából 
folyó évi február hó 2-án, délelőtt 11 órakor, a 
Tudományos Akadémia heti üléstermében em-
lékünnepet rendez. Az ünnepi beszédet ez alka-
lommal Herczeg Ferenc főrendiházi tag, a. Ma-
gyar Tudományos Akadémia alelnöke mondja. 

Hordozható iskolapad. Seres Ferenc debreceni 
áll. iskolai igazgató hordozható iskolapadot 
szerkesztett, mely erdei iskolákban vagy sza-
badban való tanításra igen alkalmas. A pad 
könnyen kezelhető. Összecsukható és kinyit-
ható. A gyermekek kényelmesen ülhetnek, ír-
hatnak, rajzolhatnak benne. Minthogy egy-egy 
pad súlya, nagyság szerint 2—4 kg', azért a 
gyermekek könnyen vihetik egyik helyről a 
másikra. Sőt a hátukon kirándulásokra is ma-
gukkal vihetik. Dacára, hogy a pad könnyű, 
70—80 kg súlyt is elbír. Seres Ferenc ugyan-
ilyen szerkeztű padot a tanító számára is ké-
szített nagyobb alakban. 

A magyar termelés pártolása és az iskolán-
kívüli népművelés. A VKM. a 882—0—11/1930. 
VIII. f. sz. körrendeletében fölhívta a törvény-
hatósági iskolánkívüli népművelési bizottságo-
kat, hogy a magyar termelés pártolásának kér-
désével is foglalkozzanak a népművelési elő-
adások sorában. Az ilyen előadásokhoz szük-
séges ismeretanyaggal — a VKM. fölkérésére 
— a Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
Ipar- és Mezőgazdaságpártoló Szakosztálya 
(TESz—IMPSzO) lá t ja el a népművelési bizott-
ságokat. A helyi népművelési előadók tehát a 
népművelési bizottságokhoz forduljanak ily 
tárgyú előadásokhoz való anyagért. Az IMPSzO 
tervbevette, hogy népművelési előadók részére 
— csoportokban — többnapos tájékoztató tan-
folyamokat is rendez, amelyeken az ipar kép-
viselőivel való közvetetten érintkezés, előadá-
sok, gyárlátogatások révén az előadóknak al-
kalmuk lesz gazdasági ismereteiket gyakorla-
tilag is kibővíteni s elmélyíteni. Az első, álta-
lános tájékoztatást tartalmazó előadás a ma-
gyar ipar pártolásáról már megjelent s az 
iskolánkívüli népművelési bizottságok út ján 
ingyen kapható. 

A tanítónövendékek népművelési tevékenysége. 
A nyíregyházi állami tanítóképző-intézet nö-
vendékei havonkint egy-egy vasárnap délután 
változatos és tartalmas műsorii nyilvános elő-
adás rendezésével gyakorolják a népművelési 
tevékenységet. Az intézet dísztermét ily alkal-
makkor a város nagyszámú közönsége keresi 
fel. A magyar tanítóság jövő generációja így 
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31-i határidővel az Eötvös-alap elnökségénél, 
Budapesten, VIII , Szentkirályi-utca 47. szám 
alatt nyújtandók be. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
A csekély létszámú iskolák 
megszüntetése. 

szerez gyakorlatot és készültséget a szabad-
előadások tartására és a nyilvánosság előtt 
való szereplésre. Az ismeretterjesztő előadások 
szórakoztató keretműsorát is a növendékek és 
az általuk betanított gyakorló elemi iskolai 
tanulók szavalatai, zene- és énekszámai képe-
zik, melyek a lehetőség szerint kapcsolatban 
vannak a szabadelőadás tárgyával és annak 
valóban megtelelő keretet adnak. 

Népfőiskolai tanfolyam iparosok és kereskedők 
számára. A Hevesvármegyei Iskolánkívüli Népművelési 
Bizot t ság a télre ipari és kereskedemi irányú népfőiskolai 
tanfo lyam feláll í tását vette tervbe, melyet dr. Gauser 
Rezső egri kir. s. tanfelügyelő szervezett meg. A tanfolyam 
i rán t az iparosság ós kereskedők részéről szokatlanul nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. Az előadások 60 hallgatóval már 
a mul t hónap végével megkezdődtek s a mai napig már 
nyolcvanháromra emelkedett a hal lgatók száma. Az elő-
adások hetenkint háromszor, este 8 órától 10 óráig foly-
nak a központi áll. el. iskolában, ahol a társadalomtudo-
mányok köréből, a kereskedelmi és iparjogból, a köz- és 
magánjogból, az árszámításból, a gazdasági földrajzból, 
az ipari számvitel- és levelezésből, Széchenyi tanításaiból 
s a gazdaságtörténetből, végül a közegészség köréből tar -
t anak előadásokat. A hallgatók legnagyobb része iparos, 
közö t tük a város legkiválóbb iparosmestereivel. 

Halálozások, Halász Ferencnek, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium egykori kiváló miniszteri tanácsosának 
özvogye, szül. Orloiszky Justina, folyó évi január hó 
19-én, életének 79-ik évében, rövid szenvedés után meghalt. 
Temtése folyó évi január hó 21-én tö r t én t meg Buda-
pesten, a X. ker. ú j köztemetőben, nagy részvét mel-
let . — /S varda István nyug. igazgatótaní tó életének 
74-ik évében elhúnvt. — A Kecskeméti Közs. Tanítótes-
tület Szomorú szívvel jelenti, hogy szeretett kartársa, 
Tormássy Sándor ny. közs. t an í tó január 9-én, hosszú 
szenvedés után, 75 éves korában elhunyt. Tényleges mű-
ködés;' a l a t t részt vett a vármegyei tanítóegyesület mun-
kájában. A Pestvármegyei Tanítóegyesületnek huzamo-
sabb időn á t főjegyzője volt. Értékes pedagógiai irodalmi 
munkásságot fej te t t ki. — A Békési Ág. H. Ev. Egyházm. 
Tanítóegyesület fájdalomal jelenti, hogy főjegyzője, 
Kondacs András szarvasi ág. h. ev. t an í tó életének 46-ik, 
kiváló tanítói működésének 27-ik évében folyó évi január 
hó 11-én elhúnvt. — A rákospalotai központi községi 
elemi iskola tantestülete és a községi iparostanonciskola 
tanár i kara mély fájdalommal tu l a t j a , hogy szeretett 
igazgatója : Strauch Árpád, mindkét intézetnek 25 éven 
á t felvirágoztatója, a megértő kar tá r s fáradhata t lanul 
munkás életének 54. évében, hosszas szenvedés után 
meghalt . 

Pályázati hirdetés. A Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapja a keszthelyi Rákos István Fiú-
internátus és Üdülőház gondnoki állására pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak 50 éves korhatár-
ral, kellő munkabírással ós képességgel rendel-
kező nyugdíjazott vagy végkielégített magá-
nyos tanítók, illetőleg gyermektelen tanító-
házaspár. Teendői az intézet gazdasági és szel-
lemi ügyeinek intézése, az i f júság felügyelete 
és tanulmányaiban való segítése. Amennyiben 
házaspár nyeri el az állást, az asszonynak az 
intézet háztartását kell vezetnie. Javadalma-
zása: lakásul egy szoba s teljes ellátás (élelme-
zés. fűtés, világítás, mosás), fizetés megegye-
zés szerint. Folyamodványok 1931. évi március 

A kiadások apasztásáról, a szolgálati vagy 
munkabérviszonyból és a tantiémekből .szár-
mazó jövedelmek ideiglenes megadóztatásáról 
és egyéb rendelkezésekről szóló 1930. évi 
XLVII. törvénycikk 15. §-a a csekély létszámú 
iskolák megszüntetésére és a fölöslegessé vált 
tanítóknak az állami vagy államsegélyes köz-
ségi iskoláknál megüresedő állásokra való ki-
nevezésére vonatkozik. 

Lapunk szerkesztősége a kisebb népességű 
iskolák tanítóitól a napokban igen sok kérde-
zősködő levelet kapott. Tekintettel a törvény 
jelzett részének általános érdekű tartalmára, 
az alábbiakban szó szerint közöljük a hivatko-
zott' törvénycikknek azt a paragrafusát , mely 
a csekély létszámú iskolák megszüntetésére 
vonatkozik. 

15. §. (1.) Utasíttatik a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, hogy azokban a közsé-
gekbon, amelyekben olyan államsegéllyel 
bíró iskolák állanak fenn, amelyeknek fenn-
tartását a tankötelesek létszáma nem indo-
kolja, egyfelől az államsegélyt megvonja, 
másfelől az iskolák megszűnése esetén be-
álló szükségletről állami iskola szervezésé-
vel gondoskodjék. Utasíttatik továbbá, hogy 
azoknál az államsegélyes elemi iskoláknál, 
melyeknél a tanítók száma a tanulók lét-
számával nincs arányban, a fölösleges ta-
nítói állások állami segélyezését szüntesse 
meg. 

(2.) A létesítendő állami iskola céljaira 
az illető községben fennálló bármely iskola-
épület és tanítói lakás igénybevehető, annak 
használata ellenében azonban a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által megállapí-
tandó s a helyi viszonyoknak megfelelő bért 
kell fizetni. Ez esetben az ú j iskolafenntartó 
a réginek az iskolát egyházi és közművelő-
dési célra a tanítási időn kívül köteles ren-
delkezésére bocsátani. 

(3.) A fölöslegessé vált tanítókat a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az állami 
vagy államsegélyes községi iskoláknál meg-
üresedő állásokra nevezi ki. A tanítók a ki-
nevezést tartoznak elfogadni. 

(4.) A jelen § (1.)—(3.) bekezdéseiben 
foglaltak a nemzeti kisebbségek elemi isko-
láira vonatkozó törvényes rendelkezéseket 
nem érintik. 

(5.) A jelen törvény életbelépésétől kezdve 
harmincas tanulói létszámon aluli iskolák 
részére fizetéskiegészítő államsegély nem 
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engedélyezhető, kivéve azt az esetet, ha va-
lamely községben csak egyetlen iskola 
van. 

(6.) A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a jelen §-ban szabályozott iskola-
összevonási és tanítói kinevezési joga az 
1931. évi december hó 31-ével megszűnik. 

(7.) A jelen §-nak az állami kiadások 
apasztását célzó rendelkezései az egyházak 
iskolafenntartási jogát nem érintik. 

A tan terem dísze. 
Irta : Szalók József áll. tanító. 

Mint szemlélődni, figyelni szerető tanító, soha-
sem mulasztom el az alkalmat, hogy adott eset-
ben más iskolát, de különösen annak tantermét, 
illetve tantermeit alaposan meg ne vizsgáljam. 
Határozottan kijelentem, hogy nagyon sok ér-
tékes észrevételt tehet az avatott szem. Általá-
nosságban röviden megjegyzem a követke-
zőket: 

A tanterem egy olyan tükör, melyről lesugár-
zik a tanító egyénisége. Benne minden, a maga 
némaságában is beszél a tanítóról. A négy fal 
által zárt szoba az oktatásnak s a nevelésnek 
egy világa, melynek belseje valót tár, mint a 
bonckés alá vett test. Sok az egyhangú, üres 
tanterem. Benne az érző tanítóiélek szinte cel-
lára ismer. Bizonyos, hogy ebben a környezet-
ben hiába keressük a gyermekszivek boldog-
ságra gerjesztő édes virágait. 

A szép, tartalmas, igazi tanterem oázis. Ér-
téke, bája első pillanatra átöleli az embert. 
Ilyen otthonban üdül a kebel. Kétségtelenül ne-
mes gyermckliliomok nyílnak itt, kik minden-
kor áldva áldják tanítójukat, iskolájukat. 

S mert a tanító tantermének ura, teremtsen 
abban hivatásához méltó lakosztályt. Még a sze-
rény, alacsony iskolaépület szobácskája is lehet 
becses és kedves, ha van urának — tanítójának 
— hasonló motívumokkal ékes esztétikája, 
melynek vonásait osztályára tűzze. Hazai tan-
termeink azonban általában kellő méretűek s 
így a kívánt célra alkalmasak. Nem lehet aka-
dály az anyagi fedezet hiánya sem, mert hiszen 
olcsó papírfélékből és cserepesnövényekből ma-
gunk is készíthetünk ügyes teremdíszt. Törek-
vésünkben azonban legfőbb díszünk legyen a 
nemzeti szín. A magyar népiskola ebben legyen 
leggazdagabb. Ezt a jellegzetes díszünket te-
mérdek ötletes formában felhasználhatjuk. Ta-
pasztalásból mondhatom, hogy nincs semmi 
más, mi annyira felemelő és impozáns, mint az 
ügyes nemzeti színezés. Az oktatás szakszerű 
szemléltetőanyaga tekintetében, ami kifüggesz-
tésre alkalmas, arra vonatkozólag nem lehet 
mindenkor pontos előírást adni. Sok függ a 
helyi viszonyoktól, sok a tanító megítélésétől. 
Végeredményben a kérdést az dönti el, miképen 
tud az osztályvezető, a tanterem ura hivatása 
magaslatára felemelkedni. 

Még csak azt említem meg, hogy ott, ahol 
több tantermes népiskola van, érdemes volna a 
tantermek egyéni díszítésében és beállításában 
versenyt rendezni. Hasznunkra lenne! 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak 882—4/1600—1930. VIII. f. számú kör-
rendelete az iskolánkívüli népművelés ügyvite-

léről. 
Valamennyi törvényhatósági Iskolánkívüli Nép-

művelési Bizottságnak. 
Az iskolánkíviili népművelés igazga tásá t legutóbb a 

31.251/19z6/VIII/a. számú rendeletemmel szabályoztam. 
Az időközben szerzett tapasz ta la tok alapján az eddigi 

el járás az ügyvitel egyszerűsítése érdekében módosításra 
szorul. Ezekre nézve tehá t a következőkben intézkedem: 

I. Altalános alapelvek. 
I . Az ikn. bizottságok munkatervüket eddig általá-

ban egy-egy tanévié szólóan készítették el, ha tá rozo t t abb 
célkitűzés nélkül. Az egymásra következő tanévek munka-
terve közt rendszerint nem volt semmi belső összefüggés 
ós tervszerű folytonosság. Addig, amíg az ikolánkívüli 
népművelési tevékenység elterjedtségének biztosítása vol t 
főfeladat, addig az az egy-egy évre szóló munkaterv 
megfelelhetett céljának. 

Ma már a népművelési tevékenység elterjedtsége ország-
szerte biztosí tot tnak tekinthető; feladatunk ma már nép-
művelésünk belső fejlesztése. Ez a feladat szükségessé 
teszi, hogy a népművelési tevékenység eredményességé-
nek fokozása és ha tá rozot t célkitűzések szolgálatába 
való ál l í thatása érdekében több évre szóló munkaterv 
készíttessék. Evégből a jövőben az iskolánkívüli nép-
művelés igazgatásában állandóan szem előtt kell t a r t an i 
azt az elvet, hogy a népművelési tevékenységben 3 éve» 
időszak veendő alapul. Ez az elv az t jelenti, hogy a 
bizottságok is a területükön mutatkozó népművelési szük-
ségletek kielégítésérc 3—3 évié szóló népművelési tervet 
készítsenek, amely tervnek egy-egy évi munkaterve magá-
ban is önálló ugyan, de a rákövetkező évek munkaterve 
az előző éviekkel belső összefüggésben van s azoknak foly-
t a t á sá t , kiegészítését-alkotja. (Pl. Az egyik bizottság az 
első 3 éves időszak a l a t t az analfabétizmus ellen valö 
küzdelmet, a hiányos iskolázás szembetűnő fogyatkozá-
sainak pótlását s a nemzeti érzés és öntudat ápolását 
és fejlesztését tűzi ki fe ladatának; akkor e hároméves-
időszak a la t t a bizottság egész területén erejét első-
sorban e föladat minél sikeresebb megoldására forditja; 
a következő hároméves időszakra pedig pl. az egészségi 
ismeretek terjesztését, a gazdasági tudás fejlesztését s s« 
szociális érzület nevelését tűzi ki főfeladatának s akkor 
erejét elsősorban erre a feladatra használ ja fel stb.) 

Ez az alapelv azonban jelenti még az t is, hogy a bi-
zot tság az ismeretterjesztő előadássorozatok s a nép-
művelési tanfolyamok munkatervében is érvényesíti ezt 
a ha t á rozo t t célkitűzést s nagyobb tervszerűséget és a 
népművelési előadássorozatok és tanfolyamok művelő-
anyagá t is három-három évre elosztot tan kívánja föl-
dolgoztatni, tehát a népművelési tevékenység a dióhéjban 
való ismeretnyujtás s az évről-évre való esetleges 
ismétlések helyett á t térhet a részletekbe és mélyebbre 
ható, három éven á t okszerűen egymásra építő nép-
művelő tevékenységre, miál ta l e tevékenység művelő ereje 
nagy mértékben fokozódik. Mindezek természetesen nem 
zár ják ki azt, hogy az időközben fölmerülő időszerű nép-
művelési szükségletek a 3 éves népművelési időszak kere-
tén belül is nem elégíthetők ki. 

• 

II. A népművelési terv s az évi munkaterv. 
A bizottságnak háromévenkint népművelési tervet kell 

készítenie, amely a bizottságnak a 3 éves népművelési 
időszakra szóló programmját foglal ja magában. Ez a 
népművelési terv vázolja a vármegye (törvényhatóságii 
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vároe) mostani műveltségi állapotát s ismertesse műve-
lődési szükségleteit (pl. í rás tudat lanság, a helyileg szük-
séges gazdasági tudás hiánya, egészségi dolgokban való 
nagymérvű tájékozatlanság, babonaság, a nemzeti élet 
fontos kérdései i ránt való közömbösség, a szociális inge-
rültség, nagyobbmérvű vallástalanság vagy erkölcsi el-
durvulás terjedése, kivándorlási láz, egyke stb. jelensé-
gek á l t a l t á m a s z t o t t művelődési szükségletek); jelölje 

meg kellő magyaráza t mellett a szükségletek kielégítésére 
azokat a tennivalókat, amelyeket e célból a b izot tság a 
hároméves népművelési időszak a l a t t képes és tervszerűen 
elvégezni törekszik. 

A bizottságnak a hároméves népművelési terv alapján 
tanévenkint évi munkatervet is kell készítenie. 

A tanévenkint készítendő évi munkaterv céljaira szol-
gál az eddigi tevékenységi kimutatás helyett a Munka-
terv című nyomtatvány, amelynek rovataiba az évi tevé-
kenység számszerű adatai t kell bejegyezni. Ez évi munka-
terv fölterjesztésekor a kísérő irat az évi munkaterv ada-
tainak magyaráza tá t , megvilágítását, indokolását is fog-
la l ja magában s a tervbe ve t t évi népművelési tevékeny-
ség pénzügyi ha tása i t is tüntesse fel, t. i. a vá rha tó be-
vételek s a munkaterv végrehaj tására szükséges költségek 
végösszegét. 

Mind a hároméves népművelési időszak népművelési ter-
vét, mind az egyes tanévek évi munkatervét a bizottság-
nak közgyűlésen kell tárgyalnia. 

Az évi munkatervet 2 példányban kell a V. K. M.-hez 
fölterjeszteni. Fölterjeszteni csak a közgyülésileg letár-
gyal t és jóváhagyot t terveket szabad. 

Mind a népművelési terv, mind pedig az évi munka-
terv fölterjesztésekor csatolni kell a közgyűlési jegyző-
könyvnek a megfelelő kivonatát s a népművelési terv, 
illetőleg az évi munkaterv elfogadásáról szóló közgyűlési 
ha tá roza to t . 

A hároméves népművelési időszak népművelési tervét 
a közgyűlés u t án haladéktalanul föl kell terjeszteni. 

Az évi munkaterv fölterjesztésének határideje az év 
december 10. napja. 

Az évi munkaterv kísérő i ra tának felzetén szembe-
tűnő helyen ezt a jelzést kell használni: . . . vármegye 
(vagy törvényhatósági város) ikn. b izot tságának . . . . 
évi munkaterve. 

III. A költségvetés. 
A költségvetést úgy kell egybeállítani, hogy abból 

t iszta , világos képet lehessen szerezni. 
A költségvetést polgári év szerint kell elkészíteni. 

A bizottság számadási éve tehá t január hó 1-étől decem-
ber hó 31-ig terjed. 

A bizottságok részéről most beterjesztet t költség-
vetések már az 1931-i naptár i évre fognak szólni. 

Minthogy a naptár i év szerint való számviteli eljárás 
két tanév ada ta i ra vonatkozik, azért az ada toka t egy-
mástól szembetűnően el kell választani mind a költség-
vetésben, mind pedig a számadásban. Legcélszerűbb ezt 
az elválasztást félévre szólóan megtenni. 

Az eddigi Számviteli Kimuta tás helyett a költségvetés 
elkészítésére a Költségvetés című nyomtatvány szolgál. 

A Költségvetés mindig 2 példányban terjesztendő föl. 
A fölterjesztés határideje ugyancsak az év december hó 
10. napja. 

A Költségvetést közgyűlésen kell tárgyaltatni s az 
csak közgyűlési elfogadás u t án terjeszthető fel hozzám. 

A Költségvetéshez mellékelni kell a következő ' i ra toka t : 
a) a bevételi rovat valamennyi tételének igazolását tar -

talmazó i ra toka t a törvényhatóság számvevősége ál tal 
kiállí tva Vagy hitelesítve; 

b) a kiadási rovat tételeihez részletes költségfelhasz-
nálási tervezetet, tételenkint való indokolással együ t t ; 

c) a költségvetés tárgyalásáról és elfogadásáról szóló 
közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatot és közgyűlési hatá-
rozatot. 

A kisérő iratban pontosan meg kell jelölni, hogy a 
költségvetés szerint a végösszegnek hány százaléka j u t : 

a) személyi kiadásokra (külön munkadíjak, segéd-
munkaerők díjai s tb . ) ; 

b) az ügyvitel költségeire (esetleges házbér, a hivatal i 
helyiségek fűtési, világítási, takar í tás i költségei; szerve-
zési, ellenőrzési és más kiszállások költségei; papír- és 
írószerekre való költségek; postai költségek stb.) ; 

c) a folyó népművelési tevékenység költségeire (előadói 
tiszteletdíjak, esetleges dologi segélyek stb.) É té te l 
adatainak az évi munkaterv adataival egyeznie kell; 

d) hasznos beszerzésekre előirányzott költségekre (a 
központ s a vidék részére könyvek, folyóiratok; köz-
könyvtárak, vetítőgépek, diapozitívek, filmek, rádió, g ra -
mofonok stb.) . 

A kísérő i ratban kell megjelölni az elkerülhetetlentií 
szükséges államsegély összegét is. 

A Költségvetés kísérő i ra tának felzetén szembetűn»-
helyen ez t a jelzést kell használni: . . . . vármegye (vagy 
t . h. j. város) ikn. bizot tságának évi költség-
vetése. 

IV. A népművelési helyi tervezetek, 

ezek felülvizsgálata, jóváhagyása. 
A népművelési helyi tervezetek felülvizsgálása s j ó v á -

hagyása körüli e l járás t a következőképen szabályozom. 
1. Az ismeretterjesztő előadási, az analfabéta-tan-

folyami és az elemi ismeretterjesztő tanfolyami terveze-
tek jóváhagyásának jogát a tek. Bizottság hatáskörébe 
utalom; e népművelési helyi tervezeteket tehát csupán-
csak akkor kell ide fölterjeszteni, amikor azok fölterjesz-
tésére a tek. Bizot tságot külön felhívom. 

A fent felsorolt tervezetek azonban felhívás nélkül is 
fölterjeszthetők abban az esetben, hogyha azoknak hoz-
zám való fölterjesztését a Bizottság valamely okból 
szükségesnek véli. 

Minden egyéb népművelési helyi tervezetet (általános-
ismeretterjesztő tanfolyamok, nyelvi tanfolyamok, ének-, 
zene-tanfolyamok, szülők iskolája címen szervezett nép-
művelési tanfolyamok tervezetei stb.) a tevékenység meg-
kezdése előt t legalább 3 héttel kell hozzám jóváhagyás 
végett fölterjeszteni. A helyi tervezeteket kellően föl-
szerelve s a bizot tság véleményével ellátva, „sürgős" jel-
zéssel kell fölterjeszteni. Kellően fel nem szerelt helyi ter-
vezeteket a tek. Bizottság ide ne terjesszen föl. 

Az ál ta lam jóváhagyandó népművelési helyi szerveze-
tek csoportosan is, egyenkint is felterjeszthetők. E helyi 
tervezeteknek a bizottság részéről való felülbírálása ée-
záradékolása a többi —- a bizot tság hatáskörébe tartozó-
— helyi tervezetéhez hasonlóan, az alább közölt módon-
történik. 

2. Az ismeretterjesztő előadások tervezeteinek felül-
vizsgálatánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

a) A tervezetek szabatosan legyenek kitöltve; a be-
jelentőíven legyen feltüntetve az előadások szabatos címe 
(azaz: necsak a tárgykör legyen feltüntetve, hanem m á r 
ap előadás címéből t ud j a meg az ember, hogy mi az elő-
adás t á rgya és t a r t a lma) ; az előadó neve és foglalkozása: 
az előadások helye és pontos ideje (hónap, nap, ó ra ) ; a 
kísérő műsor (ének, zene, szavalat , monológ, dialóg, föl-
olvasásra kerülő szépirodalmi mű stb. szerzője, a mű pon-
tos címe s az előadó neve). 

Vetített képes előadásoknál — a felelősség szempont-
jából — az előadás szövegének szerzőjét (kiadóját) 
meg kell nevezni. 

3. Az analfabéta- és elemi ismeretterjesztő tanfolyamok 
tervezeteinek felülbírálásánál a következőket kell szem 
előtt t a r t an i : 

a) A tervezetek szabatosan legyenek kitöltve ( tárgy-
és órateiv, órarend rovatai, stb.) és a kívánt mellékletek-
kel (tanmenetek) legyenek fölszerelve. 

b) A tanfolyam hallgatóinak hiteles névjegyzékét a 
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t anfo lyam megnyitása u t án legkésőbb 3 hét mulva kell 
a bizottsághoz beterjeszteni. 

c) Az analfabéta-tanfolyamok írás-olvasási tanmeneté-
nek valamennyi betű ( í ro t t és nyomta to t t , kis- és nagy-
be tű ) ismertetését magában kell foglalnia. 

Csakis ilyen tanmenet alapján hagyható jóvá a terve-
zet s engedélyezhető a tanfolyam. 

Az analfabéta-tanfolyamokon az elemi számolás fölvé-
tele ajánlatos, de nem kötelező. Ha a tervezetben a szá-
molás is szerepel, akkor az órák számarányára nézve 
a Népművelési Tájékozta tóban foglaltak az irányadók. 

Analfabéta-tanfolyamokon tankönyvül való használa t ra 
ezolgál az Országos Közművelődési Tanács kiadásában a 
Magyar Népművelés Könyvei közt megjelent: Quint— 
Drozdy: Az olvasás és írás könyve című mű, amelyet az 
Országos Közmfivefődési Tanács bocsát az ikn. bizot t -
eágok rendelkezésére. 

Az analfabéta-tanfolyamokon az oktató lehetőleg csak 
•egy-egy személy legyen; egy-egy tanfolyamon több ok-
t a t ó csupán kellően indokolt esetben t an í tha t . 

A tanfolyam vezetője s oktatója lehetőleg ugyanaz a 
személy legyen. 

d) Az elemi ismeretterjesztő tanfolyamok tanmeneteire 
nézve az az óhajom, hogy a törvényhatóság területén 
működő efemi ismeretterjesztő tanfofyamok számára a 
b izot tság — a hefyi szempontok és szükségletek kellő 
figyelembe vétele a l ap ján — kiváló gyakorlat i népműve-
lők bevonásával időnkint minta-tanmenetet dolgoztasson 
ki 6 a törvényhatóságok terüfetén ez szolgáljon elemi 
ismeretterjesztő tanfolyamok számára irányadóul. Az 
ilyen tanmeneteknek egy példánya betekintés és össze-
hasonlí tás végett ide fölterjesztendő. 

Az I. részben kifejezet t afapelvnek megfelelően három 
évfolyamú elemi ismeretterjesztő tanfolyamok is szer-
vezhetők, amelyek t e h á t ha tá rozo t t célkitűzés alapján 
a z elemi iskolázás hiányainak pót lására az eddigi egy év-
folyamú tanfolyamokkal ellentétben alkalmasabbak _s á l ta -
luk maradandóbb eredmények érhetők el. Több év-
folyamú tanfolyamoknál azonban valamennyi évfolyam 
tárgy- és óraterve és tanmenete előzetesen egyszerre ter-
jesztendő fel a törvényhatósági népművelési bizottsághoz. 

Az elemi ismeretterjesztő tanfolyamok tárgy- és óra-
tervének egyebeállítására nézve a Népművelési Tájékoz-
t a t ó b a n foglaltak az irányadók. 

Az elemi ismeretterjesztő tanfolyamokon segédkönyvül 
— addig, amíg e célra külön népművelési olvasókönyv 
nem készül — csupán a m. kir. vallás- ós közoktatás-
ügyi miniszter á l ta l elemi népiskolák részére engedélyezett 
IV., V. és VI. osztályos olvasókönyvek használhatók. 
A használni kívánt könyvek szerzőinek nevét és pontos 
címét s a miniszteri engedélyezés számát a tervezeten 
pontosan föl kell tün te tn i . 

Az elemi ismeietterjesztő tanfolyamokon az írás, fogal-
mazás és számolás számára szükség esetén s a lehetőség 
ezerint kezdő- és haladó csoportok is a lakí thatók. Külön 
csoportok a lakí thatók természetesen nők és férfiak részére 
is. E csoportok alakításánál azonban óvatosan kell 
ügyelni a felnőtt hallgatók érzékenységére. 

e) Az analfabéta-tanfolyamokon és az elemi ismeret-
ter jesztő tanfolyamokon a tanulók száma legalább 10 
legyen s legfeljebb 30 lehet. 

f ) 120 óránál nagyobb óraszámmal analfabéta tan-
folyamok s elemi ismeretterjesztő tanfolyamok nem ren-
dezhetők. 

4. Az ismeietterjesztő előadások, az analfabéta tan-
folyamok és az elemi ismeretterjesztő tanfolyamok terve-
zeteinek felülvizsgálását a bizottság célszerűségből úgy is 
végezheti, hogy erre a célra külön albizottságot létesít, 
vagy a tervezetek átvizsgálására a bizottság egyes tag-
jait kiküldi. 

A népművelési tervezetek közül csak azok fogadhatók 
el, amelyek az érvényben levő rendelkezéseknek, illetőleg 
a fenti követelményeknek minden tekintetben megfelelnek. 

5. A felülbírált és elfogadott tervezeteket a követ-
kező záradékkal kell ellátni: 

„A tervezet érkezet t : 
A tervbevett előadássorozat tanfolyam 

az érvényben lévő miniszteri rendeletekben foglalt ren-
delkezéseknek minden tekintetben megfelel. A tervezet 
jóváhagyást nyer t : " 

A fenti záradékot az ügyvezető elnök és a népművelési 
t i tkár együttesen í r ják alá. 

A népművelési tervezet elfogadásáról s jóváhagyásáról 
az illető helyi népművelési tevékenység (előadássorozat 
tanfolyam stb.) vezetőjének haladéktalanul írásbeli érte-
sítést kell küldeni, hogy a népművelési tevékenység a jóvá-
hagyot t tervezet a lapján haladéktalanul megindulhasson. 

A jóváhagyás nélkül tartott előadásokért előadói tisz-
teletdíj nem fizethető. 

Az el nem fogadott tervezeteket a szükségesnek vélt 
észrevételek, esetleg az átdolgozásra vonatkozó kívánal-
mak közlésével együt t haladéktalanul vissza kell küldeni 
s a tervezetek újból való fölterjeszésére záros határidőt 
kell adni azzal a figyelmeztetéssel, hogyha a tervezetet 
a záros határidőig nem terjesztik be, vagy a visszaküldött 
tervezet nincs szabályszerű módon kitöltve, fölszerelve, 
vagy egyéb okból , elfogadhatat lan, akkor a tervezeten 
jelzett népművelési tevékenységet a r ra a tanévre a köl t -
ségfelhasználási tervezetből a b izot tság törli. 

6. Egyéb népművelési tevékenység tervezeteire nézve 
(pl. ál talános ismeretterjesztő tanfolyamok, nyelvi t a n -
folyamok, ének-, zenetanfolyamok stb.) is a Népművelési 
Tájékoztatóban foglaltak veendők elsősorban irányadók-
nak. Kellő indokolással azonban a Népművelési Tájékoz-
tatóban foglaltaktól eltérő népművelési tevékenység is 
szervezhető előzetes jóváhagyásom, illetőleg engedélyem 
alapján. 

Hogyha az á l ta lam jóváhagyandó népművelési terveze-
tek jóváhagyása tárgyában a bejelentett népművelési 
tevékenység megkezdésének tervbevett időpontjáig a tek. 
Bizot tság tőlem nem kap intézkedést, akkor a nép-
művelési tevékenység engedélyezhető, de csak abban az 
esetben, hogyha a szóbanforgó népművelési tevékenység 
tervezetének jóváhagyását a tek. Bizottság hozzám való 
fölterjesztésében javasolta. 

V. Kimutatások a Bizottság által jóváhagyott 
népművelési tervezetekről. 

Arról a népművelési tevékenységről, amely a Bizot t -
ság ál tal jóváhagyot t tervezetek alapján folyik, hozzám 
minden év december hó 10-ig Tájékoztató Kimutatás ter-
jesztendő föl, még pedig külön: a) az ismeretterjesztő 
előadásokról, b) az analfatéta-tanfolyamokról és c) az 
elemi ismeretterjesztő tanfolyamokról. 

E kimutatásokat egyszerre s egy iktatószám alatt kell 
fölterjeszteni. 

E kimutatások a következő ada toka t tar ta lmazzák: 
a) az ismeretterjesztő előadásokra vonatkozóan elő-

adássorozatonkint: 1. a. község neve; 2. az engedélyezet 
előadások száma; 3. a helyi tervezet beérkezésének és 
jóváhagyásának ideje; 

b) az analfabéta-tanfolyamokra vonatkozóan t anfo lya-
monkint: 1. a község neve; a tanfolyam beira tkozot t 
hallgatóinak száma; 3. a tanfolyam óráinak összes száma 
és heti óraszáma; 4. a tanfolyam megnyitásának és be-
zárásának napja ; 5. a tervezet beérkezésének és jóvá-
hagyásának nap j a ; 

c) az elemi ismeretterjesztő tanfolyamokra vonatko-
zóan tanfolyamonkint : 1. a község neve; 2. a tanfolyam 
vezetőjének neve és foglalkozása; 3. az alőadók száma 
a tanfolyam vezetőjén kívül; 4. a tanfolyam beiratkozott 
hallgatóinak száma; 5. a tanfolyam óráinak összes száma 
és heti óraszáma; 6. a tanfolyam megnyitásának és be-
zárásának napja ; 7. a helyi tervezet beérkezésének és 
jóváhagyásának ideje. 
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A kimutatásokban foglal t ismeretterjesztő előadásokra, 
analfabéta- tanfolyamokra és elemi ismeretterjesztő tan-
folyamokra vonatkozóan összefoglaló öszesítés is készí-
tendő az alábbi szempontok szerint: 

1. Hány községben folyik népművelési tevékenység s 
hány községben nincs • népművelési tevékenység? 

2. Mennyi az összes száma: a) az ismeretterjesztő elő-
adásoknak, b) az analfabéta-tanfolyamoknak, c) az elemi 
ismeretterjesztő tanfolyamoknak? 

3. Mennyi az összes órák száma: a) az analfabéta-
tanfolyamokon, b) az elemi ismeretterjesztő tanfolya-
mokon? 

4. Mennyi a be i ra tkozot t hallgatók száma: a) az an-
alfabéta-tanfolyamokon, b) az elemi ismeretterjesztő 
tanfolyamokon? 

5. Mennyi előadói t iszteletdíjat tizet a Bizottság elő-
adásonként (óránként) : a) az ismeretterjesztő előadá-
sokért, b) az analfabéta-tanfolyamokon t a r t o t t órákért, 
c) az elemi ismeretterjesztő tanfolyamokon t a r t o t t 
órákért? 

Az időközben megszűnő népművelési tevékenységről a 
helyi vezetők egy héten belül a tek. Bizot tságot értesí-
teni tar toznak; a tek. Bizottság pedig a területén idő-
közben megszűnt népművelési tevékenységről kimutatás-
szemen minden év január 31-éig tegyen nekem jelentést, 
amelyben a megszűnés okát is közölni kell. 

VI. Az évi beszámoló. 

A beszámoló a- b izo t t ság évi működéséről a következő 
szempontok szerint adjon tá jékozta tás t : 

1. Az év története, a) A bizottság életében tör tént 
nevezetesebb mozzanatok. (Közgyűlések, egyéb bizottsági 
gyűlések; fontosabb elvi jelentőségű ha tá roza tok , javas-
latok, kezdeményezések stb.) b) A Bizottsághoz érkezett 
fontosabb miniszteri rendeletek, leiratok, más hatóságok 
vagy intézmények részéről való megkeresések stb. c) A Bi-
zo t t ság ügyvitele ( s ta t isz t ikai adatok). 

2. A Bizottság vezetősége, a Bizottság tagjai: 
A Bizot tság elnöke, ügyvezető elnöke, a népművelési 

t i tkár , a) a V. K. M. á l t a l kinevezett bizottsági tagok, 
b) hivatalból való bizottsági tagok, c) a Bizottság ál tal 
vá lasz to t t tagok, d) egyesületek, intézmények, érdekkép-
viseletek által k iküldöt t bizottsági tagok. 

A Bizot tság kebelében létesített albizottságok, vagy 
külön bizottságok t ag ja i . 

A Bizot tság számvevősége. 
A Bizottság irodai személyzete. 
3. A Bizotság területén folyt népművelési tevékenység 

ismertetése: a) Ismeretterjesztő előadások, b) Analfabéta-
tanfolyamok. c) Elemi ismeretterjesztő tanfolyamok, d) Ál-
ta lános ismeretterjesztő tanfolyamok, e) Egyéb nép-
művelési tanfolyamok, f ) Műkedvelői előadások, g) Ének-, 
zene (gramofon-zene, hangversenyek, dalosversenyek, ének -
és zenekarok stb.). h) Rádió (közrádió), i) Népkönyv-
tárak. (Községi közkönyvtárak, könyvtárak, naptárak s 
egyéb népi sajtótermékek. Ponyva- és szenny irodalom elleni 
küzdelem.) j) Tanulmányi kirándulások, k) Hazafias és 
népünnepek; egyéb szórakoztató jellegű népművelési alkal-
mak. I) Oktatófilmmel való előadások; mozielőadások a 
népművelés szempontjából, m) Népház (kultúrház), n) Nép-
művelési előadók, o) Népművelési előadóképzés, nép-
művelési értekezletek, szaktanácskozmánvok. p) Esetleges 
egyéb népművelési tevékenység (pl. mesedélutánok, gyer-
mekfoglalkoztatás, gyermekszórakoztatás, tánctanfolya-
mok, stb.). r) If júsági és legényegyesületek, s) Közműve-
lődési egyesületek, olvasókörök, t) Az értelmiség iészére 
való művelő alkalmak s intézmények, u) A Bizottság évi 
működésének összefoglaló jellemzése. (A Bizottság évi 
tevékenysége adatainak egybevetése a Munkaterv ada-
taival, a múlt évi beszámoló adataival, az előző évek 
(3 évre visszamenően) évi beszámolóinak adataival.) 

v) A Munkatervben fölvett, de elmaradt, vagy időköz-
ben megszűnt népművelési tevékenység adatai . 

4. A Bizottságnak a népművelési tevékenység megszer-
vezésével és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenysége; a nép-
mütelési felügyelet. (Kiszállások, ezek száma; kik végez-
tek kiszállásokat, mely községekbe, mily célból s hány 
ízben? Mely községekbe tör tént kiszállás több ízben az 
év folyamán s mi okból; mely községekbe nem volt ki-
szállás az év folyamán s miért nem? A helyi'felügyelet. 
Az analfabéta-tanfolyamok záró-vizsgáinak elnökei.) 

5. A Bizottság anyagi ügyeiről való beszámoló. A költ-
ségvetés és a számadás főbb adatainak közlése, egybe-
vetése s megvilágítása; államsegély; esetleges megtakarí-
tások. Ebben a részben kell megjelölni azt , hogy a ki-
f izetet t költségeknek hány százaléka j u t o t t : a) személyi 
kiadásokra, b) az ügyvitel költségeire, c) a folyó nép-
művelési tevékenység költségeire, d) hasznos beszerzésekre. 
(Lásd a költségvetésről szóló résznek idevágó pont jai t . ) 

6. A Bizottság leltárának gyarapodása. 
7. A Bizottság beszámolója a községek népművelési 

tevékenységének vezetői részéről a Bizottsághoz intézett 
kívánalmakról. (A helyi vezetők beszámoló jelentésében 
foglalt kívánalmaknak, javaslatoknak stb. összefoglalása.) 

A fentiek a lapján készített évi beszámoló jelentéshez a 
Beszámoló című nyomta tványt — rovataiba bejegyzett 
számszerű adatokkal kitöltve — 2 példányban kell 
csatolni. 

A beszámoló jelentéshez ezenkívül más i ra to t csatolni 
nem kell. 

A Bizottsághoz a népművelési tevékenység vezetőitől 
küldött eredeti beszámoló jelentéseket azonban időnkint 
betekintés és felülvizsgálás végett be fogom kémi. 

Az évi beszámoló fölterjesztésének határideje az év 
július hó 31. napja. 

Az évi beszámoló kísérő i ra tának felzotén szembetűnő 
helyen ezt a jelzést kell használni: vm. (vagy 
t. h. j. város) ikn. bizottságának . . . . évi beszámolója. 

A hároméves népművelési időszak lejártával a nép-
művelési tervvel való egybevetés a lapján a hároméves nép-
művelési időszak a l a t t elért eredményekről és szerzett ta-
pasztalatokról — a szükséges stat iszt ikai adatokkal 
megvilágítva — szintén be kell számolni az illető évi 
Beszámolóban. 

VII. A számadás. 
K-i ikn. bizottságok számadási éve — hogy a törvény-

hatóságok számadási rendjével összhangban legyen — a 
jövőben, tehát már az 1931. évtől kezdve, az év január 
hó 1-étől december hó 31-ig t a r t , vagyis egy teljes nap-
tá r i évet foglal magában. Valamennyi számadási nyilván-
t a r t á s t tehát — már 1931. évi január hó 1- től kezdő-
dően — ennek megfelelően kell vezetni. Az évi számadás 
fölterjesztésének határideje legkésőbb a következő év 
január hó 31. napja. 

A számadás a következő iratokból ál l : a) Zárószám-
adás. (Az ily című rovatos nyomtatványnak megfelelő 
számszerű adatokkal való kitöltése.) b) A pénztári napló 
hiteles másolata (a törvényhatóság számvevősége ál tal 
hitelesítve), c) A leltári naplókivonat az évi gyarapo-
dásról. 

(A zárószámadás, a pénztári napló másolata s a lel-
tár i naplókivonat a számadási év lezárása után 2 azonos 
példányban állítandó ki s a vonatkozó összes okmányok-
kal együtt azonnal beterjesztendő a helyi törvényhatóság 
mellett működő számvevőséghez számszerű felülvizsgálás 
végett. 

A számvevőség a megej te t t vizsgálat u tán a zárószám-
adásnak, a pénztári naplómásolatnak s a leltári napló-
kivonatnak első példányát és az összes okmányokat irat-
tárában elhelyezi, a másodpéldányokat pedig részletes 
felülvizsgálati záradékkal ellátva, a bizottságnak vissza-
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küldi. Ide csupán a záradékkal ellátott másodpéldányok 
terjesztendők fel. 

A pénztári napló vitelénél gondosan kell ügyelni arra, 
liogy az egyes tételek minden irányban tá jékozta tó rész-
letességgel vezettessenek be, hogy a számadások itteni 
érdemi felülbírálata a vonatkozó okmányok nélkül is, 
minden nehézség nélkül eszközölhető legyen. (Pl. „Vissza-
fizetett előadói díj" helyet t : „Kovács Gábor újfalusi ref. 
lelkész a részére megküldött s a 132. té te l a l a t t kiadás-
ként elszámolt előadói d í j á t felajánlja a Bizottság cél-
ja i ra ." Vagy „Adomány" helyett „A Gazdasági Taka-
rék és Népbank adománya", — vagy „Péntek Ferenc elő-
adói d í j a" helyett „Péntek Ferenc felsőszállási állami 
taní tó részére X ismeretterjesztő előadás után á Y 
pengő", — vagy „Becsey Zoltán t i t ká rnak" helyett „Be-
csey Zoltán t i tkár budapesti hivatalos ú t j ának költsé-
geire a 888.888/888. számú min. rend.alapján", — vagy 
„Takács Antalnak" helyett „Takács An ta l asztalosmester-
nek 1 drb szekrényért és 2 drb i ra tá i lványér t" — stb., 
stb. 

d) A kísérő irat, amely a Bizottságnak a számadás 
megvilágítására vonatkozó közléseit ta r ta lmazza . 

e) Részletes költségfelhasználási kimutatás, a költség-
vetés mellékletét képező részletes költsógfelhasználási 
tervezettel öszehasonlítva, az eltéréseknek tételenként 
való indokolásával. 

A számadás kísérő iratának felzetén szembetűnő helyen 
ezt a jelzést kell használni : vm. (vagy t . h. j. 
város) ikn. bizottságának . . . . évi számadása. 

A naptári számadási étre való áttérés folytán az 1930. 
évi július hó 1-től december hó 31-ig terjedő félév külön 
számadási időszaknak veendő. Ennek a félévnek vala-
mennyi bevételéről ós kiadásáról összeállított számadás 
1931. évi január hó 31-ig fölterjesztendő. A számadások 
miként való egybeállítására és fölterjesztésére vonatkozó 
fenti rendelkezések már e félévi számadásnál is figye-
lembe veendők. 

' VIII. Vegyes rendelkezések. 

Utasí tom a t,ek. Bizot tságot , hogy e rendeletemben em-
lítetf fölterjesztések, kimutatások, lelkiismeretes, pontos 
és világos elkészítésére nagy gondot fordítson s a meg-
szabot t határidőket pontosan t a r t sa meg. 

Tfa a Bizottság valamely megszabott ha tár időt bármi 
okból nem tudna megtar tani , akkor a z t külön fölter-
jesztésben a megállapított határidő napjáig indokolni 
tartozik. 

A kimutatások kitöltéséért, adata iknak esetleges hely-
telenségéért és megbízhatat lanságáért , a határidők indo-
kolatlan elmulasztásáért a felelősségrevonást a népműve-
lési t i tkárral , illetőleg az ügyvezető elnökkel szemben 
esetenként alkalmazni fogom. 

E rendeletemben emlí tet t Munkaterv, Költségvetés, Be-
számoló, Zárószámadás számára ú j nyomtatványminták 
(illetőleg megfelelő űrlapok) készíttetéséről gondoskodni 
fogok. Addig azonban, amíg az eddigi nyomtatvány-
mintákból, űrlapokból a készlet t a r t , ezek haszná-
landók fel oly módon, hogy az év (tanév) elején a 
tevékenységi k imutatásnak munkatervi része töltendő ki, 
a számviteli k imutatásnak pedig a költségvetési része; 
az év (tanév) végén pedig a tevékenységi kimutatásnak 
csupán beszámoló része külön nyomtatványlapokon, a 
Kzámviteli kimutatásnak csupán zárószámadási része 
megfelelően kitöltve szintén külön nyomtatványlapon ter-
jesztendő fel, tehát a régi nyomtatványminták használata 
közben is a munkaterv, illetőleg beszámoló és a költség-
vetés, illetőleg a zárószámadás mindig különválasztandó 
egymástól, az eddigi el járástól eltérően. 

Budapest, 1930. évi december hó 20-án. 

Dr. gróf Klebelsberg Kuno s. k. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
010—2/8—1931. ein. sz. rendelete az 1931. évre 
szóló kedvezményes köztisztviselői vasúti me-
netjegy váltására jogosító arcképes igazolvá-

nyok tárgyában. 

1 . 

Az állami, törvényhatósági stb. alkalmazot-
takat, nyugdíjasokat és ezek családtagjait meg-
illető és az 1931. évre szóló vasúti arcképes 
igazolványok kiállítása ügyében kibocsátott 
1930. évi 010—2/115. elli. sz. rendeletem kiegészí-
téseképen közlöm, hogy a vasúti arcképes iga-
zolványok után fizetendő kiállítási illeték és 
térítési összeg csak a budapesti államvasúti 
üzletvezetőséghez tartozó alkalmazottak után 
fizetendő a budapesti üzletvezetőségnek a ren-
deletben megjelölt csekkszámlája javára, egyéb-
ként azonban ez az összeg mindenkor az érde-
kelt alkalmazott lakóhelye szerint területileg 
illetékes MÁV üzletvezetőség csekkszámlája ja-
vára fizetendő be. 

2. 

Főtisztelndő egyházi Főhatóságnak. 
A kedvezményes köztisztviselői vasúti menet-

jegy váltására jogosító arcképes igazolványok 
tárgyában kiadott rendeletem szíves tudomás és 
esetleges további eljárás végett, van szerencsém 
tisztelettel közölni. 

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

az 1926. évi VII. t.-c. 6. Vának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Füzy Gyula, pápa-
derecskei róm. kath. tanítót az urkuti róm. 
kath. elemi népiskola II . számú állására rendes 
tanítóvá kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Hlinka Géza amerikai lakosnak a salgótarjáni 
acélgyári társulati elemi iskola szegénysorsú 
növendékei támogatására évről-évre adományo-
zott összegekért; — a Salgótarjáni Acélgyári 
Gyermeksegélyző Nőegyletnek a salgótarjáni 
és salgóbányai acélgyári elemi iskolák szegény-
sorsú tanulóinak áldozatkész támogatásáért; — 
a Tóvárosi Magyar Asztaltársaságnak az ottani 
elemi iskola szegény és árva tanulóinak jutta-
tott 4000 pengő értékű karácsonyi ajándékáért; 
—« a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. igazgató-
ságának, valamint giáki Huszth Aladár m. kir. 
bányatanácsos, a Salgótarjáni Kőszénbánya 
R.-T. nagymányoki telepe bányaigazgatójának 
és nejének a nagymányoki bányatelepen lévő 
bányatársulati iskola növendékeinek juttatott 
4000 pengő értékű ajándékért és a Rimamu-
rányi-Salgótarjáni Vasmű R.-T. vezérigazgató-
ságának a salgótarjáni acélgyári és salgó-
bányai iskolák szegénysorsú tanulóinak jutta-
tott hathatós támogatásért őszinte elismerését 
ós köszönetét nyilvánította. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Magyar népművelés. — Sülé Dénes: Vigyázzunk 
az őrhelyeken. — Fitos Vilmos dr.: Kétféle nyelv. 

Vadász Zoltán: „Gondoltam egy számot!" — 
Éber Rezső: Természettan és vegytani gyakor-
latok a népiskolában. — Dr. Boldis Dezső: A 
nyilvános énekóra. — A tanterv végrehajtása. 
Elméleti fejtegetések ós gyakorlati tanítások. 
Klepeisz Jenő: A mohácsi vész. — A hazai és a 
külföldi tanügyi lapokból. A tanítást helyette-
sítő eljárások. —• Az egyensúly. — Gyermekek 
téves cselekményei. — A magasabb pedagógiai 
szakképzés Belgiumban — olasz megvilágítás-
ban. —• Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesü-
leti élet. Magyar Pedagógiai Társaság. — 
Hírek. Klebelsberg gróf kitüntetése. — Klebels-
berg kultuszminiszter a magyar városok és fal-
vak életéről. — Tanítók tanácsadója. A csekély 
létszámú iskolák megszüntetése. —Hivatalos rész. 

— Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet dr. Gyürky Tibor: Védekezzünk az 

influenza ellen. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N 
Szerkesz tők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A (1ADÁCSI ág. liitv. ev. leányegyházközség lemon-

dás folytán megüresedett levita-kántortanítói állásra a 
pályázatot megújí t ja . Fizetése: rozs 28 mm, búza 7 mm, 
kukorica 14 mm, bor ti hl., készpénz 138 I ' , bab 80 kg, 
16 m2 fa, 8 m. hold föld, 4 holdnak foga tmunkájá t a 
gyülekezet végzi. Értékegység: 67. Csak németül tudók 
pályázzanak. Pályázat i ha tár idő 20 nap. Kellően felszerelt 
kérvények ev. lelkészi hivatalhoz, Somogydöröcskére in-
tézendők. S tark Lénárd, gondnok. (45.) 

A TÓSOKI református leányegyházközség kántor tan í tó i 
állására pá lyázato t hirdet. Fizetés: 1. 137 papírkorona 
44 fillér pénz, 2. t iszta rozs 1,012 kg, 3. t iszta búza 33b 
kg, 4. cser-, bükk- vagy gyertyán-hasábtüzifa, 22-76 ürm., 
hazaszállítva, felvágva, 5. széna 1344 kg, 6. csutás ten-
geri 9-22 hektoliter, 7. szalma egy szekérrel, 8. bab 61-5 
liter, 9. 30 liter kendermagvetés a tanító magvával, 
10. két kert, az egyik káposz t á t termő, 11. 9920 D-öl 
szántóföld, 12, Polgári községtől ismétlőkért 31 ar. K 
50 till. Stóla egyházkerületi rendelés szerint. Értékegy-
ség 35. Államsegély, melyért az egyházközség felelősséget 
nem vállal. Jegyzet : Az egyházközségi jegyző-, számadó-, 
magtári könyvek stb. vezetéséért 209 ar. K 44 fill., 308 
kg rozs, 144 kg búza mellékjövedelemre számíthat . Há-
romszobás szép, ú j lakás. Állás azonnal, de legkésőbb 
folyó évi szept. l - re elfoglalandó. Kötelesség: a z isten-
tiszteletek, kántori teendők s tanterv szeiinti tanítói 
munka végzése, belmisszióban segédkezés. Pá lyáza t i kérvé-
nyek e hirdetmény megjelenésétől számított 20 nap a la t t 
a pápai református egyházmegye esperesi hivatalához 
küldendők: Nagypiri t , postafiók Roba (Veszprém ni.). 
Anyaegyház: Ajka. Iskolaszék. (43.) 

A P ILISSZÁNTÓI r. k. iskolaszék a megüresedett 
kán tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: két-
szobás lakás, konyha, előszoba, kamra, istálló, pince. 277 
• -öl kert, 3 kat. hold, 1178 D-öl szántóföld, 318 D-öl 
rét. Hívektől 12 pozsonyi mérő rozs, párbér, volt úr-
béresektől 2 m:! fa, 2 fuvar természetben, évi 60 pengő 
földmunkaváltság, a kezdő tanítói fizetés 80%-a a pol 
gári községtől, 9 értékegység levonásával a törvényes ál 
lamsegély és stóla. Kötelessége díjlevél szerint. Tótul I»1 

szelők előnyben. Választás febr. 16-án. Iskolaszék. (38.) 

A SZABOLCSVERESMARTI református iskolaszék 
az újonnan szervezett I I . tanítói á l lásra pályázatot hir-
det. Javadalom az egyháztól 10%, többi államsegély, 
lakás, esetleg lakbér és kertilletmény. Kötelessége kántor-
t an í tó akadályoztatása esetén annak helyettesítése és lel-
késznek belmissziói munkákban való segédkezés is. Sze-
mélyes megjelenés és énekpróba előnyös. Kérvények vá-
laszbélyeggel a lap megjelenésétől 15 napig. Lelkészi hi-
va t a l Szabolcsveresmart, posta: Döge címre küldendők. 
Választás után állás azonnal elfoglalandó. (39.) 

Az ÓCSAI ref. iskolaszék e lap jan. 16-i számába pá-
lyáza to t hirdet taní tó i állásra. Pá lyáza t i határidő 
nyomdahiba folytán téves. Pályázat i határidő e lap meg-
jelenésétől számítot t 8 nap. (47.) 

KECSKEMÉT th. város közs. iskolaszéke pályázatot 
hirdet febr. 20-i határidővel az elhalálozás folytán meg-
üresedett katonatelepi I. sz. és a lemondás folytán meg-
üresedett Helvéciatelep I. sz. állásra és az esetleges át-
helyezések folytán megüresedő állásokra. Az állások le-
töltésének engedélyezését az iskolaszék a minisztériumtól 
kérte. A választás az engedélyrendelet leérkezte után azon-
nal megtörténik. Képesítet t leventeoktatók előnyben. A 
helvéciatelepi állásnál r. k. kántori képesítés is kívánatos. 
Kérvények a fenti határidőig dr. Nyúl T ó t h Pál városi 
tanácsnok, ikolaszéki elnök címére küldendők a következő 
mellékletekkel: születési anyakönyvi kivonat,, illetőségi 
bizonyítvány, oklevél, működési bizonyítványok, újkeletíí 
tisztiorvosi bizonyítvány, kommunizmus a la t t i magatar-
t á s t igazoló bizonyítvány. (50.) 

A KISNÁNAI (u. p. : Domoszló, Heves m.) r. k. egy-
ház tanács pályázatot hirdet IV. férfitanítói állásra. Fize-
tés, lakbér, kertilletmény törvényszerű. Kötelességei díj-
levél szerint. B-listások, kán torságban jár tasak, levente -
okta tók előnyben. Állást V. K. M. töl t i be, mely azon-
nal elfoglalandó. Pá lyáza tok plébánia-hivatalhoz kül-
dendők. (46.) 

HEGEDŰ, HARMONIUM, 
TÁROGATÓ, CIMBALOM, 
GRAMMOFON, RÁDIÓ 

és az összes 
hangszerek 
l eg jobbak 
csakis itt a 
gyá rban 
kapha tók . 

Kitüntetve a világ 
összes államaiban I 

Művésziesen tavit! 
Legjobb húrokat készít1 
Egyedüli hangszergyár az országban. 

T ö b b g y á r n i n c s . 

M O G Y O R O S S Y GYULA 
R u d a p e w t V I I I . R á k ó c x l . u t 71 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 107<, engedni, v. jut. 
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A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ref. egyház presbitériuma pá-
l y á z t a t ó i hirdet a Rét I. Bársony iskolánál levő 42. sz. 
á tválasztás folytán megüresedett egy rendes férfitanítói 
állásra. Javadalom: törvényszerű illetmény szolgálati idő 
szerint a V. K. M. beosztása alapján megfelelő állami 
fizetési osztálynak megfelelő díjazás, melyből a minden-
kori kezdőfizetés 70%-á t az egyház pénztára, a többit az 
állam folyósítja. Természetbeni lakás és 1200 D-ol föld 
használata. Kötelesség: I—VI. o. vegyes osztat lan iskola 
vezetése, tanítésa a t iszántúl i ref. egyházkerület tanterve 
szerint, belmissziói munkákban segédkezés, vasárnapon-
ként az iskolában t a r t o t t istentiszteleteken az éneklés ve-
zetése, a réti róm. kath. iskolában levő ref. vallású növen-
dékek vallásos oktatása. Pá lyáza t i határ idő: 1931 márc. 1. 
Az állás megválasztás u t án azonnal elfoglalandó. Csak 
ref. vallású okleveles férti tanítók pályázhatnak. B-listások 
előnyben részesülnek. Kellően felszerelt pályázat i kérvé-
nyek Sóvágó Gábor ref. lelkész, iskolaszéki elnök címére 
Hajdúböszörménybe küldendők. (49.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

CSERÉLNE két tanerős állami iskolától mindkét tan-
erő külön-külön. Ezen hely taní tópárnak, vagy leendő 
párnak kiválóan alkalmas. Szép lakás. Levélcím: Gás-
pár Pál, Rákospalota, Zápolya-utca 48. (36) 

CSERÉLNE két tanerős iskolától állami taní tó osztott 
iskolához nagyközségbe. Levélben bővebbet. Levélcím. 
Gáspár Pál, Rákospalota, Zápolya-utca 48. (37) 

Használ t STRAPAHARMÓNIUMOT keres Egyházköz-
ség Balatonalmádi (35.) 

Tanító-házaspár B U D A P E S T H E Z KÖZELI kilenc tan-
erős állami iskolától cserél két-három tanerős iskolához. 
Bakonyiak előnyben. Választ „Nyugalom" jeligére a ki-
adóhivatalba. (41.) 

CSERÉLEK, férfival is, Pest megyéből, 16.000 lakosú 
járási székhelyről. Fővonal. Budapesttől 2 órányira. Hely-
ben fiú-, leánypolgári. Közelben fiú-, leánygimnázium, 
hová diákvonat jár. Olcsó megélhetés. Tanítónő. (40.) 

O R G O N A. 
Templomi , művész i , zenekari, k á n t o r t a n í t ó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban . — Ór iás i választék. 

Részlet . — Jótá l lás 

S t e r n b e r g 
királyi u d v a r i h a n g s z e r g y á r 

Budapest VI I , Rákóczi-út 60. sz. 

HELYETTESNEK ajánlkozik menekült tanítónő, 
a kiadóhivatalban. (42.) 

Cím 

MŰKEDVELŐKNEK, L E V E N T É K N E K az előadási 
engedélyt ingyen küldöm, ha tőlem rendelik a következő 
nagyhatású vígszínműveket: Hervadt rózsa., új egyfelvo-
násos (1-20, Nyíló rózsa (1-80), Űri szokás (1-80), 
Kossuth Lajos azt izente, (március 15 re), (1'60), A 
korcsma, 3 felv., ú j (1"80), Kis király, 5 felv., (2"—). 
Zene 1 P. Az árak előre elküldendők a szerző, K. Papp 
Jánoshoz, Kaposvár, Tallián-u. 35. (48.) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

A Z O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrerdú ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓSsUTCA 16. SZÁM. 

R E F O R 1 R U H Á Z A T I R E S Z V E I S I T A R S A S A C } 
UIinAFEST VI, VILMOS CSÁSZÍK ÍIT 5. TKLEFOI: AIIT. I30 -Ö6 . 

ÉRTESÍTÉS! Van szerencsénk i. t. v e v ő i n k szíves tudomásá ra hozni , hogy téli árucikkeinket 
r endk ívü l nagy készle tünkre va ló tekintet tel a karácsonyi és ú jév i ü n n e p e k után is 

M É L Y E X L E S Z Á L L Í T O T T Á l l A 14 O fl 

árus í t juk . — Olcsó téli k iá rus í tásunk 1931. évi március h ó Lig tart. 

Állandó dús választékunk v a n : 

kész nő i , férfis és g y e r m e k k a b á t o k b a n , ö l t ö n y ö k b e n , szövet;, selyems, vászon», 
kö tö t t s és s zövö t t á rukban , p a p l a n o k b a n , f e h é r n e m ű e k b e n stb. stb. 

KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! 
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HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
és alkatrészei, hangve r senyhúrok , mű= 
vészhegedűsépítés, csere, vétel, művészi 
javítások. Művészek és t aná r urak be= 
vásárló helye. Rákóczistárogató saját talás 
mány. Ó v a k o d j u n k á lgyárosok által küls 
f ö l d ö n készíttetett u tánza tok tó l . Csers 
készzenekarok felszerelése j u t á n y o s á n 

saját gyári áron. 
Ár jegyzéke t b á r m e l y hangsze r rő l d í j t a l anu l kü ld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T II, 
Lánchídsu. 5. (Budán). 

Az egyedüli hangszergyár az országban 
Több gyár nincs! 

STOWASSER 

Igen tisztelt t an i tó ívevőimmel k ö z l ö m , hogy sajá t gyá r tmánvú 

S í t B Ú T O R A L B U M O T 
bocsá j tok d í jmentesen 30 nap i megtek in tés re r ende lkezésükre és ké= 
rem esetleges bútorszükségle te ik beszerzésénél cégemet felkeresni 
sz íveskedjenek, mely a lka lommal úgy ár . min t m i n ő s é g tekinte tében 
ki fogom érdemelni becses mege lég désüke t . MÜLLER LAJOS bútor« 
gyáros , Budapest, VII., Dohányu tca 37. szám. — Telefon 373—18. 

M A R X £ § H E R E I 
T A S S Z E K G Y Á K A 

Budapest VI, Bulcsú=u. 7. T.: A. 9 3 5 - 8 6 és 9 5 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi , mértani és földraizi 
eszközöket . Vetí tőgépeket , mérték» 
gyűj teményeke t , számológépeket . — 
Szemlél tetőgépek nagy választékban. 

Üj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küIdjük. 

A cég fennáll 31 év óta. 

Az ország legfej le t tebb tanszergyára. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú to rá ruháza . — Kény eb 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohányntca 30. Telefon: J. 419-04 . 

MÁRCIUS 15-RE írt tizenegyféle hazafias színjáté-
kából kiválasztásra is küld CSITE KÁROLY (Körmend) 
annak, aki legalább 2 pengő árát vásárol s a meg nem 
t a r t o t t darabokat egy héten belül visszaküldi. (44.) 

ROSSZUL H A L L ? — Használjon Siemens Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villamos 
készülékkel természetesen, tisztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyotthalló — vételkényszer nélküf — szakszerűen kipró-
bá lha t ja Magyar Siemens-Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 és 237—04. — Kérjen 'ismertetőfüzetet. Díjmen-
tesen megküldik. 

MAGYÁBORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítítják elsőrangú áruim 
jóságát, tar tósságát , olcsóságát. ZONGORÁK, HAR-
MÓNIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas vá-
lasztékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel 
és ajánlat tal szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MóNlUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, ju tá -
nyos részletfizetési feltételek mellett, ú j és használt álla 
pótban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY', a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Dalgyűjtemény I — I I 
füzet el. isk. I—II . oszt. számára. Hazafias dalok, I — I I . 
füzet, két- és háromszólamú kiadásban. Gyermekdalok, 
I—II. füzet, óvodák részére. Négyszólamú férfikarok, 
I—IV. füzet. Egy-egy füzet ára 4 pengő. Megrendelhető 
a pénz előzetes beküldése mellett a szerzőnél, Pesterzsébet, 
Vas Gereben utca 11. (140.) 

VÁRADI MIKLÓS 
müorgonaépítő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Átalakításokat, 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
6zíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
géperőre berendezett mííorgona-építo 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapes t mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól G villamossal. 

Készí tek p n e u m a t i k u s é s e lek-
tromos r e n d s z e r ű o rgonáka t bé r -
milyen n a g y s á g b a n é s k iv i t e lben . 
Úgyszintén m o d e r n g é p e z e t e s 
o rgonáka t , m i n d e n n e m ű o r g o n a -
sípokat . — Vál la lok j a v í t á s o k a t , 
átépítést» t iszt í tás t , h a n g o l á s t és 
o rgonák j ó k a r b a n t a r t á s á t . Tervek-
kel és kö l t ségve tésse l készségge l 
szo lgá lok . Kis o rgonák r a k t á r a . 

Alapíttatott 1920-ban 

O R G O N A S Z É L P Ö R G E T T Y Ű 

„VENTUS" 
P ó t o l j a az emberi« 
e r ő hajtotta fújtatót . 

Legjobb német elektro-venti* 
lator o r g o n á k számára . 

Gyártja: AUG. LAUKHUFF 
W e i k e r s h e i m (Wt tbg ) . 

Megrendelhető 
az összes 

orgonaépítőknél. 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandotte;törzsek tisztavérbeni törzs» 
könyvezö tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett, elsőrendű, tiszta vérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
állománya minden fertőző betegségtől mentes, edzett, 
erőteljes, egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 
Budapest , 10 számú pos tah iva ta l , X, Füzér -u tca 11. szám. 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 

10 évi Írásbeli jótállás. Kényelmes részletf izetés 

RIEGER OTTÓ 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S Z I G L I G E T I U T C A 29. 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n Z 6 3 - 4 S . 

ÚJ. 
O R G O N A K A T , 
valamint homlokzat-
sípok szállítását szaks 
szerű művészi kivitel* 
ben, és orgonajavítás 
sokat mérsékelt árban 

elvállalunk. 

a q p o f t a o a a a o e e e e e e e e e o o o o o o q o o o o o o o 

íj ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgonás és harmóniumgyár 

részvénytársaság 
P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

BUDAPEST 
VI, Frange, 
pánmtea 77. 
r.! Aut.9n.sj AKNiJ B K t « >Be 

luméóf JUTOTWIÁN BÍBOROS Hü»' 
fiCONÁBS RÓBERT APAti'Ufa*  

»IWWA FERENC r őra.««« 
o».sn>ícz j enó poi.owwf»-*» ««sczet. jen6 keotomt»»*»«** "•KXAHUjt,» BOYHÁTK«7.6«B B Ä K  

tórKcs-róvÁBoSKl»««™!; 1 H&OtATKiSMrcGaÓL. KÉSl(Jl:'Hl*ÍZí 

harang- és ércöntöde, harangfe lszere lés és haranglabgyar 
(Budapest-belvárosi lőplébániastemplom részére készített 2400 kg 
,,Polgármester»harang", melyet 1928 november 25»én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel* az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes» 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél ! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek! 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfié 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A legmodern bb gyártmány, leg« 
kitűnőbb kivitel! Gravitációs köz* 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabá yozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amalith asztbesztpala 
belső burkolattal. Nem vetemedik, 
kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatat* 
lan! Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat alatt! 

Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest 
Gyár: X., Gyömrőisút 76—78. 

Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmánsutca 18. 
Telefon: 197-08. 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y árak ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII , Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 3. számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I NÉPMŰVELÉS 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű s időszerű kér* 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükségesnek 
mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szives figyelmébe: 
1. Necsak szép előadások tartására törekedjünk; előadásunk elsősorban könnyen 

érthető és okulást adó legyen. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitogtatást kerüljük. 
3. Előadásunk egyszerű, könnyen áttekinthető s közvetlen legyen, inkább társalgáshoz 

és megbeszéléshez hasonlítson. 

Í É D E K E Z Z Í I I K A Z I N F L U E N Z A E X J J E N 
írta : Dr. GYÜRKY TIBOR székesfővárosi kerületi tiszti orvos. 

Külföldről érkező hírek szerint az influenza 
több helyen ismét járványszerűen lépett fel. 
Az 1918/19. években dúló járvány, majd az en-
nek utóhullámaként jelentkező 1920. évi jár-
vány is oly nagy pusztítást végzett soraink-
ban, hogy annak emléke elmoshatatlan a ma 
élő nemzedék lelkében. A járványt akkor spa-
nyolnátha-járványnak nevezték, mert a beteg-
ség az európai földrészen Spanyolországban 
lépett fel először. 

Most azt a hírt kapjuk, hogy a velünk szom-
szédos Bécsben rendkívül nagy számban for-
dulnak elő ismét megbetegedések, de eddig 
még halálozás nélkül. Berlinben, mellyel szin-
tén sűrű idegenforgalmi éritkezésben vagyunk, 
halálozások is fordultak már elő. 

Érthető, hogy ezek a körülmények felkeltik 
figyelmünket. 

Az influenzajárványról azt szokták mondani, 
hogy a rendes közlekedési eszközök sebességé-
vel terjed tovább, s így azon országok felől 
fenyeget a veszély leginkább, amelyekkel leg-
sűrűbb érintkezésben vagyunk. Ám ha vala-
mely veszély ellen védekezni akarunk, ismer-
nünk kell magát a veszélyt, amellyel szemben 
állunk. 

Mi hát az influenza? Fertőző betegség. Tud-
juk, hogy fertőző betegségeknek az olyan be-

tegségeket nevezzük, melyek a beteg egyénről 
az egészségesre átvihetők. Az átvitel vagy 
közvetlenül történik, vagy a beteg váladékai-
nak, ruházatának, használati tárgyainak, eset-
leg férgeknek: bolhának, poloskának, legyek-
nek stb. közvetítésével. Ezen betegségeket u. i. 
apró kis élő lények (baktériumok) okozzák. 
A baktériumok közül azok, amelyek főleg a 
beteg légzőszerveiben telepednek meg, a beteg-
köhögése, tüsszentése, hangosabb beszéde alkal-
mával onnan kijutnak és esetleg mindjárt egy 
egészséges ember száj-, orr-, nyálkahártyájára 
kerülnek. Máskor ezen baktériumok a beteg-
ruhájára vagy valamely tárgyra hullanak, s 
ezeknek megérintésével az egészséges ember 
saját kezével viheti őket nyálkahártyáira. Is-
mét máskor a beteg szájával, orrával érintke-
zésbe jutott tárgyak (evőeszközök, poharak, 
zsebkendők) használata vagy érintése nyújt 
alkalmat a fertőző anyagok átvitelére. De a 
betegből az említett módon kijutott baktériu-
mok egyideig a levegőben lebegni is képesek, 
főleg apró porrészecskékhez tapadva, és az 
egészséges egyén így lélekzi be azokat. Az 
influenzát okozó baktériumok szintén a be-
teg ember légzőszerveiben ütik fel főleg tanyá-
jukat és így a fent leírt módon kerülhetnek a 
beteg ember szervezetéből az egészségesébe. 
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Ha egészséges emberbe betegség-olcozó bak-

tériumok jutnak, azt mondjuk, hogy az il-
lető egyén megfertőződött (inficiálódott). A 
fertőződés korántsem jelenti azt, hogy az illető 
egyénnek most már okvetlen meg kell beteged-
nie. Hogy a megbetegedés bekövetkezik-e vagy 
sem, az több tényezőtől fiigg. Függ elsősorban 
az egyén erőbeli állapota és a fertőzés ereje 
közötti aránytól. Ha erős, egészséges ember 
szervezetébe csak kevés számú baktérium jut, 
avagy a bejutott baktériumok nem bírnak elég 
életerővel, akkor a megbetegedés nem fog bekö-
vetkezni. A baktériumok hamarosan elpusztul-
hatnak, avagy pedig hosszabb időn keresztül is 
elélősködhetnek az illető egyénben, aki ily 
módon úgynevezett bacillushordozóvá válik. 

Az egyén ellenállóképességének erejétől és a 
bejutott baktériumok tömegétől és erejétől, 
esetleg a fertőződés többszöri megújulásától 
függ a betegség enyhébb vagy súlyosabb le-
fogása is. 

Az influenzának könnyebb-súlyosabb alakjai 
állandóan előfordulnak nálunk is elszórtan. 

Miként lesz a szórványosan előforduló beteg-
ségekből járvány1? Említettük, hogy egyes 
egyének a betegségokozó baktériumokat liosz-
szasan magukban hordhatják anélkül, hogy 
megbetegednének. Ezen baktériumok életereje 
lassan annyira csökkenhet, hogy más egyénre 
át jutva sem kérések betegséget előidézni. 
Időnkint ezek a baktériumok — ma még isme-
retlen körülmények folytán — erejükben nyer-
nek. Lehetséges, hogy az emberek ellenállóké-
pességének csökkenése szerzi meg számukra a 
kedvező körülményt a megerősödésre. Általá-
ban tudjuk, hogy a meghűlések, az időjárás 
viszontagságai csökkentik az ellenállóképes-
séget, tehát fokozzák az érzékenységet a 
megbetegedéssel szemben. Kezdetben enyhe for-
májú megbetegedések szoktak előfordulni s 
csak mikor már a baktériumok több egyénen 
átmennek, nyernek erejükben annyira, hogy a 
járvány szélesebb lefolyást vesz, esetleg súlyo-
sabb megbetegedésekhez is vezet. Az, hogy a 
baktériumok így emberről-emberre átmenve, 
erejükben nyernek, magyarázza meg azon meg-
figyelést egyéb okok mellett is, hogy a tömeg-
szállások lakói között inkább fordulnak elő sú-
lyosabb megbetegedések, ami viszont arra kész-
tet, hogy járványok idején különösen ezek felé 
fordítsuk figyelmünket. 

A baktériumok az emberi szervezetbe be-
jutva, nem azonnal teszik beteggé az embert, 
hanem időre van szükség, amig a betegség ki-
fejlődhetik. Azt az időt, amelyik a baktériu-
mok bejutása és a megbetegelés között eltelik, 
lappangási időnek nevezzük. A lappangási idő 
egyes fertőző betegségeknél csak rövid na-
pokra, míg másoknál hosszú hetekre terjed. A 
lappangási idő alatt egyes betegségeknél az 
egyén látszólag teljesen egészséges marad, s 
így a betegségi tünetek hirtelen lépnek fel, míg 
másoknál már a lappangási időben mutatkoz-
nak kisebb kellemetlenségek. Mindkét esetben 
már a lappangási időben lévő egyének kiküszö-
bölnek magukból baktériumokat és így egész-
ségeseket meg is fertőzhetnek. 

Az influenza lappangási ideje nem igen ter-
jed egy-két napon túl. Ha figyelembe vesszük 
ezen rövid lappangási időt és ismerjük azt a 
megfigyelési eredményt is, hogy influenzával 
szemben igen kevés ember teljesen érzéketlen 
(immúnis), ellenben igen nagy számban van-
nak olyanok, akik csak nagyon gyenge mér-
tékben betegszenek meg s így ágynak nem 
dőlve, mint fertőző források, embertársaik kö-
zött járnak, — meg fogjuk érteni, hogy miért 
terjed az influenzajárvány oly rendkívül gyor-
san és miért támad meg olyan nagytömegű em-
bert, mint semmi más fertőző megbetegedés 
sem. 

A járványok az egyes községekben vagy 
úgy lépnek fel, hogy ott keletkeznek, vagy úgy, 
hogy oda behordoztatnak. Mennél nagyobb va-
lamelyik község lakosainak a száma, annál 
több lesz közöttük a baktériumokat magában 
hordó egyén: bacillusgazda, no meg az egész 
enyhe, észre sem vett fokú megbetegedésben, 
ú. n. lappangó fertőzésben szenvedő egyén. 

Az egyes országok fővárosai között szükség-
szerűleg fennálló sűrű érintkezés magyarázza 
meg a járványoknak egyik fővárosból a má-
sikba és így egyik országból a másikba való 
átültetését. Lehetséges, hogy ma valaki Ber-
linben megfertőződik és holnap már nálunk 
szórja szét maga is a fertőző baktériumokat. 

influenzabetegség és járvány keletkezésé-
ről és terjedéséről így képet alkotva, kérdés, 
hogyan védekezzünk) ellene? A lakosság meg-
védése a fertőző betegségektől hatósági fel-
adat. Ám lehet-e bármily hatósági intézkedés-
sel gátat vetni egy ilyen gyorsan terjedő és 
annyi látszólag egészséges ember által terjesz-
tett betegség elterjedésének? Mai tudásunk és 
rendelkezésre álló eszközeink mellett a ható-
ság nem sokat tehet. Legfőbb feladatát a bete-
gek elhelyezése teszi. Főleg a zsúfolt laká-
sokból kell kiemelni a betegeket. Ezenkívül a 
nyilvános helyek, közterületek fokozott tiszta-
ságával, a nyilvános épületek, közlekedési esz 
közök zsúfoltságának megakadályozásával és 
gyakori szellőztetéssel lehet a járvány terjedé-
sének kedvező körülményű mennyiségét csök-
kenteni. A baktériumoknak ugyanis — mint 
minden élő lénynek — bizonyos életföltételekre 
van szükségük, hogy élni és elszaporodni tud-
janak. Piszkos, szellőzetlen, napfénytelen, leve-
gőtlen lakások és más ilyen helyiségek alkot-
ják a számukra kedvező környezetet. Az in-
fluenza baktériumai, a tapasztalat szerint, nem 
nagyon ellenállóképesek. Szabad levegőn hama-
rosan elpusztulnak. A fertőzés forrása legna-
gyobbrészt maga a beteg ember. Köhögése, tiisz-
szentése, hangosabb beszédje alkalmával kb. egy 
méternyi távolságra szórja magából a bakté-
riumokat s így az ezen belül való tartózkodás 
adja meg leginkább a fertőződés lehetőségét. 
A zsúfoltság megszüntetésével kevesbítjük az 
alkalmát annak, hogy az emberek ily közel ke-
rüljenek egymáshoz. Miután pedig a baktériu-
mok a levegőben apró porrészecskékhez tapadva 
szoktak lebegni, fokozott tisztasággal a por-
képződést igyekezzünk kisebbíteni és így a bak-
tériumoknak a levegőben való megmaradását 
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megnehezíteni. Gyakori szellőzéssel úgy a leve-
gőben lebegő, mint a tárgyakhoz tapadt bakté-
riumok életképességét csökkentjük, esetleg azo-
kat elpusztítjuk. Az iskolákban különösen 
szükség van fokozott tisztaságra, valamint a 
tantermek gyakori kiadós szellőztetésére. Nát-
hás, köhögős tanulókat az iskolától föltétlenül 
távol kell tartani. 

A hatóság ezenkívül kell, hogy gondoskodjék 
a betegségben elhaltak, tehát föltehetőleg élet-
erősebb baktériumokat ürítők betegszobájának 
fertőtlenítéséről. Enyhébb esetekben az alapos 
nagytakarítás és kiszellőztetés pótolja a fer-
tőtlenítést. A hatóság feladata az is, hogy a la-
kosságot a hatásosabb védekezési módra: az 
egyéni védekezésre kitanítsa. 

Az egyéni védekezés úgy az egészséges em-
bernek, mint a már megbetegedettnek feladata. 
Mondottuk, hogy a megbetegedés létrejötte két 
tényezőnek, a baktériumok tömegének és élet-
képességének, valamint az egyén ellenállóké-
pességének arányától függ. Az egészség meg-
óvása, a jó erőbeli állapot fokozása a védeke-
zés legfőbb faktora. Ennek elérése érdekében 
fokozottabb gondot kell fordítani mindarra, 
amit a közegészségtan tanít. Tisztaság, otthon 
gyakori kiadós szellőztetés, szabadban való tar-
tózkodás, napfény keresése alkalmasak az erő-
beli állapot javítására. Kerülendők az ellenálló-
képességet lefokozó meghűlések, éjszakai mula-
tozások. mindenfajta túlerőltetés. Csökkenti az 
ellenállóképességet a betegségtől való túlzott 
félelem is. 

Az ellenállóképességet növelő tényezők ki-
használása és az azt csökkentők kikerülése mel-
lett a lehetőségig kerülni kell a fertőződési al-
kalmakat is. Betegeknek csupán udvariassági 
látogatása, járványos betegségről lévén szó, 
semmi esetre sem indokolt, mert legközvetle-
nebb lehetőségét adja a megbetegedésnek. 
Mindazoknak a helyeknek a kerülésével, ahol 
emberek nagyobb számmal jönnek össze: gyű-
lések, színházak, mozik, villanyosok, autóbu-
szok stb., továbbá gyakori kézmosással, — fő-
leg az otthonba való visszatéréskor, valamint 
étkezések előtt — csökkentjük a fertőződési le-
hetőségeket. 

Az influenza rendszerint a meghűléses beteg-
ségekre hajlamos, vagy már más betegségben 
szenvedő egyéneket szokta súlyosabban meg-
támadni, ezek tehát nagy gondossággal kerül-
jék a fertőződést. Ilyen gyermekeknek az isko-
lától való távoltartása is indokolt. 

Az influenza ellen megóvó szer nincs. A to-
roköblítések inkább mint tisztasági rendszabá-
lyok bírnak jelentőséggel. Erősebb fertőtlenítő 
szerek használata a nyálkahártya roncsolása 
folytán nyitott kaput teremthet a baktériumok 
behatolása számára. 

Az influenzás betegeket a lehetőségig külö-
nítsük el, ha ez nem lehetséges és kórházba-
szállításra mód van, szállítsuk kórházba. A be-
tegek ápolói lehetőleg kerüljék, hogy ápolás 
közben a betegek reájuk köhögjenek, tüsszent-
senek. A betegek használati tárgyait, főleg 
zsebkendőjét, asztalkendőjét, ágyneműjét má-
sok ne használják. Evőeszközeiket meleg víz-

ben jól le kell mosni és alaposan leöblíteni. A 
gyakori kézmosás a betegápoló részére elenged-
hetetlen. A betegszoba gyakori szellőzése úgy 
a. betegnek, mint ápolójának érdekében van. 
Érzékenyebb egyének, ha beteggel kénytelenek 
foglalkozni, különösen súlyosabb eseteknél, jól 
teszik, ha a betegágynál szájuk és orruk elé 
kis kendőt kötnek, szemüket pedig szemüveg-
gel védve igyekszenek a közvetlen fertőzést ki-
kerülni. 

A megbetegedett embernek, bármily csekély-
fokú is legyen a betegsége, kötelessége ember-
társai iránt mindent megtenni, hogy betegségét 
tovább ne terjessze. Tüsszögő. köhögő egyének 
ne menjenek olyan helyre, ahol nagyobb tömeg 
szokott összejönni. Embertársaikkal való érint-
kezésüket a legszükségesebbre korlátozzák. Ha 
embertársaik között megjelenni kénytelenek, 
köhögéskor, tüsszögéskor úgy tartsák zsebken 
dőjüket orruk és szájuk elé, hogy a száj és to-
rok váladékának és ezzel együtt a baktériumok-
nak szerteszóródását megakadályozzák. 

Az egyéni védekezés feladata nemcsak a meg-
betegedés kikerülésére való törekvés, hanem a 
már megtörtént megbetegedés esetén a súlyo-
sabb szövődmények kikerülése is. A tipikus 
influenza hirtelen magasra szökő lázzal, hát-
és derékfájással, rossz közérzettel, valamint 
nagyfokú étvágytalansággal kezdődik. A láz 
néhány napig eltart, majd lassan leesik s ezzel 
egyidejűleg múlnak a többi tünetek is. Néha 
ehhez nátha, köhögés, szemkötőhártyahurut is 
társul. Az orrból és a garatból a hurut 
lehúzódhatik a hörgőkbe is. Néha a betegség 
elején, máskor csak később, tüdőgyulladás 
vagy más szövődmény fejlődhetik ki. Egyes 
esetekben a leláztalanodás csak néhány na-
pig tart, azután a hőmérsék ismét emelke-
dik és valamelyes szövődmény lép fel. Ismét 
más esetekben a lázas állapot megint csak egy-
két napig tart és azután végleg gyógyulás kö-
vetkezik be. Sokszor a betegség az emésztőszer-
vek bántalmazottságával kezdődik és csak a 
később fellépő hurutos tünetek árulják el az 
influenzát. Vannak esetek, mikor főleg ideges 
tünetekben, máskor reumatikus betegségek stb. 
formájában mutatkozik az influenza. 

Fellépésének ez a nagy változatossága mu-
tatja, hogy pusztán a laikusoknak is feltűnő 
tünetekből nem lehet az influenza fennállását 
vagy fenn nem állását megállapítani. Ugyan 
csak nem lehet tisztán a láz foka szerint a be-
tegség súlyosságát megítélni, hanem csak gon 
dos orvosi vizsgálattal dönthető el, hogy az 
esetlegesen elhúzódó magas láz ellenére sem 
mutatkozik szövődmény és így sima lefolyás 
remélhető. Még a visszatérő magas láz sem 
jelenti mindig a szövődmények felléptét. Más 
esetekben, aránylag csekély láz mellett és a 
többi tünetek szelíd formája mellett is talál-
hat az orvosi vizsgálat olyan tüneteket, ame-
lyek arra utalnak, hogy szövődmény van ki-
alakulóban és így célszerű eljárással a szövőd-
mény kifejlődése megakadályozható vagy leg-
alább enyhébb formára csökkenthető lesz. 

A betegnek a betegség idején való maga-
tartását természetesen kezelőorvosának kell 
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irányítani. Itt csak általános irányelveket 
akarunk nyújtani, tudva azt, hogy sokan 
különféle okoknál fogva még ma sem hív-
nak a beteghez idejekorán orvost. Vannak 
talán még olyan helyek is, ahol, főleg jár-
vány idején, orvost kapni szinte lehetetlenség. 
Mindenekelőtt, még aránylag enyhe megbete-
gedés esetén is, tanácsos ágyba feküdni. A ta-
pasztalat mutatja, hogyha a betegek kezdetben 
nem hanyagolják el betegségüket, akkor álta-
lában könnyebb a lefolyás és egy-kétnapi ágy-
banfekvéssel esetleg kikerülhető a hetekig 
tartó betegség. Általánosan használatosak hu-
rutos megbetegedéseknél orvos nélkül is az 
aszpirin, valamint a nem aszpirin nevű, de azzal 
összetételben egyező lázcsillapítószerek. Igazán 
enyhén jelentkező eseteknél, vagy akkor, ha 
orvos látogatása leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik, ez nem is kifogásolható. Óva kell azon-
ban intenünk mindenkit attól, hogy ezen szerek 
gyógyító hatásában bízva, az idejekorán való 
orvoshívást elmulassza, avagy ezen szerek szer-
telen fogyasztásával szívét kifárassza. Ha a 
legenyhébbnek mutatkozó influenzamegbetege-
désnél is valaki szúrást érez a tüdejében, bor-
dái között, erősen f á j a feje, a füle, avagy a 
hasában érez fájdalmakat, el ne mulassza azon-
nal orvost hívni, hogy idejekorán való beavat-
kozással későbbi kellemetlenségeknek elejét 
vegye. És ez vonatkozik nemcsak a betegség 
fennállásának az idejére, hanem a betegséget 
követő — influenzánál sokszor nagyon elhú-
zódó — üdülési (reconvalescens) szakra is. 
Influenza után, még ha a legenyhébb formák 
között zajlott is le, a lábbadozók nagyon gyen-
gének érzik magukat, bágyadtak, étvágytala-
nok. Utóbetegségek, mint középfülgyulladás, az 
orr melléküregeinek gyulladása, vesebajok, 
idegfájdalmak, sokszor már napokkal a leláz-
talanodás után lépnek fel. Ezért a beteget 
még ebben az időszakban is figyelemmel kell 
kísérni. Nem tanácsos mindjárt a: leláztalano--
dást követő nap<fh az ágyból felkelni, hanem 
egy-két napot Iáztál an ul ágyban kell tölteni, 
azután ismét egy-két napig a szobát őrizni és 
csuk fokozatosan szabad visszatérni a. minden-
napi élethez. Ezzel kerüljük ki legkönnyebben 
visszaesések bekövetkeztét is. Az influenza ki-
állása után egyesek nem láztalanodnak le tel-
jesen, hanem apró hőemelkedések maradnak 
náluk vissza. Máskor néhánynapi láztalan álla-
pot után lépnek föl hőemelkedések. Ez a hő-
emelkedés sokszor hetekig fennáll anélkül, 
hogy az illetőnek kárára volna. Miután azonban 
az influenza megmozgathat más természetű, 
mái- megnyugodott betegségeket, föltétlenül 

szükséges szoi'gos orvosi vizsgálattal utána 
nézni, vájjon a hőemelkedéseknek nincs-e kü-
lönleges okuk. 

Említettük feljebb, hogy egyes egyének bi-
zonyos fertőző betegségekkel szemben már szü-
letésüktől fogva védettek vagy a betegség ki-
állásával megszerzik a védettséget. Az in-
fluenza kiállása, sajnos, legföljebb nagyon rö-
vid időre nyújt mentességet, úgyhogy elhú-
zódó járványok esetén egyes egyének kétszer is 
megbetegedhetnek. Inkább a többszöri apró 
fertőzések nyújtanak talán mentességet. De ha 
mentességet nem is nyújt az influenza kiállása, 
az újra megkapott betegség lefolyását köny-
nyebbé teszi. 

Az influenzajárványok igen nagy változatos-
ságot mutatnak úgy fellépési idejükben, mint 
pusztító voltukban, mind pedig abban, hogy 
nőket vagy férfiakat, fiatalokat, öregeket 
támadnak-e meg nagyobb számmal. Fellé-
pési idejüket illetőleg, Hirsch szerint, 125 
járvány közül 50 a téli hónapokban tört ki. 
35 tavasszal, 16 nyáron és 24 ősszel. Mini hogy 
eszerint a járványok kitörésének kétharmad-
része a téli és tavaszi hónapokra esik, mikor az 
emberek ellenállóképessége az őszi és téli rö-
videbb napfénytartam, továbbá állandóbb zárt-
helyiségekben való tartózkodás folytán már le-
gyengült, látható, hogy ellenállóképességünk 
növelését tekinthetjük védekezésünk legértéke-
sebb fegyverének. Érdekes többeknek az a meg-
figyelése, hogy a nagyobb számú megbetegedé-
sek nem az esős, nedves napokon következtek 
be, amelyek pedig köztudomás szerint a meg-
hűléseknek kedveznek, hanem éppen a száraz 
napoken. Talán a száraz napok fokozott por-
képződésével lehet ezt megmagyarázni. 

Amíg az 1918/19-es és 1920-as járványok leg-
nagyobbrészt a 20—30 évek között lévő erőteljes 
fiatalemberek köziil szedték nagyszámban ál-
dozataikat, addig az azóta fellépett kisebb ki-
terjedésű járványok, valamint az 1929-es nagy-
kiterjedésű járvány is majdnem kizárólag az 
öreg és más betegségben szenvedő egyéneket 
pusztította el. A hajlamosság általában minden 
korban fennáll; még leginkább védett a cse-
csemőkor. Az 1918/19. és az 1920. évi járványok-
ban nagyobb számmal betegedtek meg a nők, 
mint a férfiak. 1929-ben egyforma számmal 
mind a két nem. 

Ma még kevés a fegyvei ünk, amelyekkel az 
influenza ellen küzdhetünk. De a rohamosan 
fejlődő orvostudomány talán hamarosan ád 
majd a kezünkbe valamilyen értékes védő-
anyagot. 

! 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
A L fill., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként. Ozleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/2 old. 85 P, >/< old. 50 P, '/» old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

A M A G Y A R T A N Í T Ó K . 
Í R T A : H E K C Z E 6 F E R E H C . 

A Falu jegyzőjét Eötvös József báró — 
miközben a nagy magyar Alföldet aposz-
trofálja — ily szavakkal fejezi be: 

„ . . . A gaz maga, amely határodon oly 
dúsan felnő, hirdeti termékenységedet, s 
szívem mondja, közéig az idő, hol virulni 
fogsz. Virulni te szép rónaságunk, s virulni 
a nép, mely egy ezred óta síkodat lakja. 
Boldog, ki e napot elérheti! Boldog, ki leg-
alább azon öntudattal vigasztalja magát, 
hogy minden tehetségével e szebb idő elő-
készítésén dolgozott." 

Ezek a regényíró szavai. 
Ha ma élne Eötvös báró, vájjon kikre 

gondolna, miközben újból leírná ezeket a 
szavakat? Vájjon kiket nevezne boldogok-
nak, mert megadatott nekik, hogy minden 
tehetségükkel szebb idők előkészítésén dol-
gozzanak! 

Ha. nem vagyok fatalista, akkor azt kell 
hinnem: a nemzet a jobb jövő föltételeit 
magában hordja, értelmi és erkölcsi tulaj-
donságok formájában. Külső erők döntő 
módon befolynak sorsának alakulására, de 
elsősorban a nemzet egyéniségén fordul, 
hogyan tudja a neki kedvező történelmi 
áramokat kihasználni, mennyiben tudja a 
kívülről rázuhant katasztrófákat kivédeni, 
romboló hatásukat orvosolni. 

Azt mondhatjuk tehát: a nemzeti jövő 
azok kezében van, akik befolyással vannak 
a nép értelmi és erkölcsi egyéniségének ki-
alakulására. A népnevelők kezében. I t t ne 
gondoljunk a hivatásos nevelőkre, hanem 
az egész nemzeti értelmiségre. Bizonyos 

mértékben az értelmiség csinálja a történel-
met, azzal, hogy lelki tartalmat ad a töme-
gek életének. Minden iskolázott ember, jó 
vagy rossz nevelő hatással van a népre 
akkor is, ha foglalkozik vele, de akkor is, 
ha nem foglalkozik vele. 

A népnevelés leghatásosabb eszközei 
persze a politikus, az újságíró, a költő, a 
lelkész és — akit elsőnek kellett'volna em-
lítenem: a tanító kezében vannak. Ha va-
lakire, úgy ma a tanítóra vonatkoznak Eöt-
vös szavai: boldog, hogy minden tehetségé-
vel a szebb idő előkészítésén dolgozik. De 
azzal tisztában kell lennünk: a rendelkezé-
sére álló nevelőeszközök magukban gyön-
gék arra, hogy szembeszálljanak a romlott 
értelmiségből kiáradó energiákkal; sőt arra 
is gyöngék, hogy egymagukban elvégezzék 
azt a népnevelői munkát, amelyet az értel-
miség önzésből, vagy közömbösségből nem 
akar vállalni. Ha üyen helyzetbe jut a ta-
nító, akkor hivatásának mártírja. 

Azt hiszem, a tanító a nép lelkében gyak-
ran bukkan rá a költő nyomára, ők ketten 
egy cél felé haladnak és módjukban van, , 
hogy irányítsák és gyámolítsák egymást 
vándorútjukon. 

A mai népnevelés és a mai nemzeti köl-
tészet már azért is közeli atyafiak, mert 
egyszerre születtek, egy közös oroszlánbar-
langban: a reformkorszak tavaszán. Ez 
volt a magyar értelmiség hőskora. Kossuth, 
Széchenyi, Wesselényi, Eötvös, Deák Fe-
renc az egyik, — Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Jókai a másik oldalon. A lángelmék-
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nek olyan felvonulása, amelyhez foghatót 
világbíró nemzetek ezeréves életükben egy-
szer-egyszer ha láttak. 

Érdekes és a civilizáció szövőszékének 
munkájába bevilágító adat, hogy egy-egy 
jelentéktelen eseménynek mily sorsdöntő 
kihatása lehet. Két fiatal magyar főúr kül-
földi útra indul: Széchenyi István gróf és 
Eötvös József báró. Más úrfiak is megtet-
ték már, még pedig egész rajokban, az 
ilyen kirándulásokban azonban általában 
nem volt köszönet, cserében a körmöci ara-
nyakért, amiket Bécsben, Párizsban, Lon-
donban eldobáltak, idétlen idegen imádás-
nál és a hazai viszonyok megvetésénél egye-
bet nem igen hoztak vissza. Petőfi Sándor 
tüskés korbáccsal vágott végig a külföld 
magyarjain. 

Két magyar azonban olyan vásárfiát ho-
zott idegenből, amely megbékíthette a költő 
haragos lelkét is. Ha szellemi és anyagi 
közéletünkből ki akarnók nyesni mindazt, 
aminek magját külföldről hozták Széchenyi 
és Eötvös, akkor nem ismernénk rá ha-
zánkra, sem fővárosunkra, de még a palo-
tára sem, amelyben összegyűltünk. 

Mind a ketten rögtön megértették, hogy 
a népnevelés az archimédesi pont, amely-
ről ki lehet mozdítani a tunya magyar gló-
buszt. Széchenyi így ír a Kelet népe-ben: 

„ . . . a nevelési tárgy mutatkozik a nem-
zeti sakkjáték azon vonásának, melynek 
józan logika szerint minden más vonást alá 
kell rendelni." 

Ugyanott van egy szubtilis megállapítása 
régi nevelési rendszerünk fonák voltáról, 
amely ma is az igazság erejével hat: 

„ . . . ha csalni nem akarjuk magunkat — 
írja Széchenyi •—, sehol sincs annyi sokat 
tanult és mégis annyi hasznavehetetlen em-
ber, mint nálunk." 

Ö különbséget tesz az egyéni és a nem-
zetnevelés közt; lehet valaki tanult, sőt tu-
dós férfi, aki amellett a köz szempontjából 
semmire se való. 

Foglalkozott a tervvel, hogy kidolgozza 
az egységes nemzetnevelés programmját, 
száz más dolga mellett azonban ez az egy 
félbemaradt, vérmérséklete szerint ő nem 
is volt az elméleti rendszerek építőmestere, 
a teória neki csak segédeszköz, hogy meg-
alapozza vele reális alkotásait, de őt a 
szemmel látható és kézzel megfogható ered-
mények vonzották, amelyek palotasorok, 
hidak, országutak, gőzhajók, gyárak, mo-
csarakból kiszárított szántóföldek, fölhal-
mozott áruhegyek és dolgozó embertömegek 
alakjában jelentkeznek. 

Az intuitiv Széchenyi mellett ott volt 
Eötvös, a filozófus. Széchenyi az ösztönei-

vel mindent megérzett, Eötvös a logikájá-
val mindent kiderített. Az ő emlékét övezi 
a sohasem hervadó babér, amely az első 
magyar kultúrembert megilleti. Mert Eöt-
vös József báróval eddig sohasem látott 
alakjában, mint kultúrember lép a magyar 
a világ elé. Tulajdonképen ő az első mo-
dern magyar ember. 

Eötvös nemzetnevelő hatását fokozza, 
hogy míg Széchenyi István lángeszű kivé-
telként hat az utókorra, addig Eötvös Jó-
zsef egy általánosan kötelező gondolkodási 
és cselekvési módszer kezdeményezője. Amit 
ő nyugati útjáról hazahozott, az nem az 
európai művelődés kovásza, hanem maga 
Európa. Minden szó, minden betű, amely 
Etövöstől a politikustól, a filozófustól, a 
költőtől ered: az európai infiltráció egy 
újabb momentuma. 

Széchenyi, mint miniszter, csakis gazda-
sági tárcát vállalhatott, Eötvös csakis kul-
tusztárcát. Második minisztersége idején 
alkotta meg élete legfontosabb művét: a 
népiskolai törvényt. A törvény kimondta 
az iskolakényszert és midőn az országgyű-
lés megszavazta, Magyarország elégette 
maga mögött az utolsó ázsiai hajókat. 

Mint Herakles Görögországot heraklidák-
kal, úgy Eötvös József Magyarországot ta-
nárokkaI és tanítókkal népesítette be. A 
mai magyar iskola minden gyökérszála 
Eötvös földjében él és mi minden szerény-
ségünk mellett sem zárkózhatunk el annak 
felismerése elől, hogy a német birodalmi 
iskolarendszer mellett a magyar a legjobb. 
Ez azt jelenti, hogy a tanult magyar em-
ber a világ szellemi elitjének tagja. 

De midőn ma Eötvös emlékét ünnepel-
jük, nem szabad szemet húnynunk a fekete 
veszedelmek előtt, amelyek kulurális veté-
sünket és vele Eötvös József élete munká-
ját fenyegetik. Ezek a pusztító erők nem 
magyar földről indulnak ki, hanem ará-
nyaikban kozmikus természetűek és a fehér 
fajok művelődésének eddigi eredményeit 
veszélyeztetik. Eötvös József elhozta ne-
künk magyaroknak Európa szellemét, de 
ősi hazájában időközben megromlott ez a 
szellem. Nem a tőkeellenes mozgalmakra 
gondolok, mert hitem szerint a kapitalista 
Nyugat éppoly kíméletlenül ostorozza az 
európai civilizációt a szakadék felé, mint 
az antikapitalista Kelet. Az emberiség kul-
turális válságát ne is tulajdonítsuk a világ-
háborúnak, a háború maga csak betegségi 
tünete, facies hippocraticája, a régen folyó 
bomlásnak. 

A bajok oka nyilvánvaló: az emberiség 
csak szellemi téren kereste a haladást, er-
kölcsi téren visszamaradt a középkori bar-
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bárságban. Mit gondoljunk egy civilizáció-
ról, amely 1900 esztendővel a felebaráti 
szeretet vallásának megalapítása után, még 
az emberi élet sérthetetlenségét sem volt 
képes biztosítani? Hogyan legyünk büsz-
kék korunk technikai haladására, ha ez a 
haladás a lángész munkájának legcsodásabb 

visel. Európa azonban abbahagyta ezt a 
lelki harcot, az eredmény a világháború 
lett, amelyről a hindu Mahatma Gandhi 
azt mondhatta: 

„Láttuk a fehér fajokat, amint újból 
négykézlábra ereszkedtek!" 

Eötvös József báró Európába akarta ve-

Herczeg Ferenc a magyar tanítók körében. 
Balról jobbra Sólyom János alelnök, Herczeg Ferenc, Rákos István királyi tanácsos, elnök, 

Sajó Sándor, Keresztes Vendel alelnök. 

alkotásait a tömeges emberölés eszközeiben 
lá t ja! ^ _ 

A mai európai ember tulaj donképen ana-
kronisztikus szörnyszülött: agyvelejével a 
jelenkorban, erkölcsi érzületével a népván-
dorlás korában él. Embertársainak szenve-
dése nem érinti jobban, mint érintette Dsin-
giz khánt, — de van valami szörnyű fö-
lény a mongol khán fölött, repülőgépen jár 
és mérges gázokat gyárt. 

Egy if jú orosz könyvében olvastam eze-
ket a sorokat: 

„Az igazi oka mindannak, ami most tör-
ténik: az európai emberiségben, a keresz-
ténység elsorvadásával, kolosszális üressé-
gek támadtak és ezekben a lelki barlangok-
ban most minden összeomlik." 

Az embernek vérengző az alaptermészete; 
a fa j őstörténete testvérgyilkossággal kez-
dődik. De mire való a polgárosodás, ha 
nem arra, hogy két lábra állítsa a négy-
lábút, hogy megfékezze és megszelídítse a 
fenevadat? A civilizáció lényege: a harc, 
amelyet az ember saját állati ösztönei ellen 

zérelni keleti nemzetét, az ő vágyainak 
ideális földrésze azonban ma már csak a 
képzeletben van meg, a geográfiai Európá-
ról lehámlott mindaz, amit a reformkor-
szak magyarsága oly bűvös és vonzó fény-
ben látott. Európa megtagadta mindenek-
előtt a kultúrnemzetek szolidaritását éŝ  ez-
zel megszűnt Európa lenni. Mi európai 
testvérek akartunk lenni az európai testvé-
rek közt, ha azonban a Nyugat lemond ön-
magáról, akkor mi magyarok nem tartha-
tunk ki a feladott pozícióban, mint a künn-
felejtett őrszem. 

Hiszen mi csak kis mennyiséget jelen-
tünk az úgynevezett kultúrviláq számadás-
könyvében, mi akarva sem tudnánk be-
folyást nyerni az emberiség jövőjére. A 
legtöbb, amit tehetünk: ha együtt igyek-
szünk tartani ezt az „árva keleti ra j t" a 
kozmikus katasztrófák tombolása idején. 
Ez pedig csakis a nemzeti szolidaritás gon-
dolatának elmélyítésével lehetséges. Meg 
kell tanulnunk, hogy a haza nem a hegy és 
völgy, hanem a magyar emberek összesége. 
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Szeretni a hazát nem a földben, hanem az 
emberekben. Tanu l juk meg, hogy kulturá-
lis alkotó és megváltó erő csak a szeretet-
ben van. A gyűlölet: gyöngeség — bar-
bárság. 

A népnevelés ideálja ma nem lehet más, 
mint egy ú j magyar nemzedék fölnevelése, 
amely nemcsak gondolkozni, de érezni is 
tud, testvérként érezni minden magyar, fele-
barátként érezni minden embertárs iránt. 

Hitem szerint ez az a súlyos és nagy-

szerű munka, a népnevelő és nemzetmentő 
munkája , amely a magyar értelmiségre, 
elsősorban a magyar tanítóságra vár, ha 
hű akar maradni szellemi atyjának, Eötvös 
József bárónak hagyományaihoz. É s ben-
nünk, nem-pedagógusokban, akik szeretet-
tel figyelünk a tanítóság minden megmoz-
dulására, él a vigasztaló tudat, hogy bár a 
heraklidák nem voltak mindig méltóak 
Herakleszliez, a magyar tanítók sohasem 
voltak méltatlanok Eötvös Józsefhez. 

A L Á I G É I I Z É S A Z I S K 

Száz esztendővel ezelőtt egy geometriai munka 
jelent meg azzal az igénnyel, hogy megkorri-
gálja évezredek felfogását olyan szakmában, 
melyet exaktnak szokás nevezni. A munka 
szerzője Bolyai János. Ez a lángeszű magyar 
az emberi értelemnek ritka erőpróbáját állta ki 
az euklidikus geometria rendszerének megdön-
getésével. Az izomerő ért el hasonló teljesít-
ményt, mikor Botond egyetlen csapással át-
ütötte a bizánci érckaput. Bolyai János a geo-
metria Botondja. 

A híres verekedő, a rettegett párbajhős, aki 
a kardpengével olyan káprázatosan hegedül, 
mint a vonóval, Euklidessel is párbajt vív és 
az évezredeken át győzhetetlen nagy ellenfél 
végül megadja magát. 

Rettentő küzdelem ez, mely életre-halálra 
megy. És végzetesnek látszik, mint apáról-fiúra 
szállt örökség. Mert az apa is megpróbálta a 
lehetetlent és elbukott. Csak ő tudja megmérni 
annak a veszedelemnek a nagyságát, amelybe 
a fia került. Kétségbeesetten küzd a vállalko-
zása ellen: 

„Az Istenért, kérlek, hagyj békét a paralle-
láknak. Tanulj te az én példámon. Én a paral-
lelákat akarva megtudni, tudatlan maradtam, 
életem s időm virágját mind az vette el. Nagy 
s örökös seb ez az én lelkemen. Higyj nekem! 
Egy lépést se menj tovább, különben elveszett 
ember vagy!" 

De a veszedelem nagyságának ilyen drámai 
eesetelése csak fokozza az ifji; becsvágyát. Nem-
csak verhetetlen vívó ez a mérnökkari kapi-
tány, aki tizenhárom ellenféllel végez, egy hu-
zamban s csak változatosság kedvéért veszi elő 
közbe-közbe a hegedűjét, hanem a tudomány-
ban probléma-látó szellem, akit semmi sem iz-
gat jobban, mint a mások számára lehetetlen. 
Mert látja a láthatatlant s a megfoghatatlant 
tartja a markában. Azok közé a kevesek közé 
tartozik, akik „éhezik és szomjúhozzák az igaz-

írta : FITOS VILMOS dr. 
ságot". Lelki szemei elé valami káprázatos fény 
ragyog a dolgok titokzatos hátteréből s attól 
a fénytől megigézve nem tudja többé elfordí-
tani a tekintetét. Lelkileg be van állítva egy 
bizonyos feladatra és bárhova megy, bármit 
csinál, minden dolgát, az élet apró-cseprő kö-
rülményeit és eseményeit is abban a lelki be-
állítottságban szemléli. 

Aki az Istenséggel egyesül az extázis ember-
fölötti pillanataiban, akit az „auri sacra fames" 
kínzó gyönyörűsége tart lerázhatatlan nyűgei-
ben, vagy a hatalomnak milliók fölé emelő va-
rázsa foszt meg a józanságától: a maga misz-
tikus elmerülésében, mágikus megszállottságá-
ban, a daimonion sugalmazására olyasvalamit 
lát, ami az ő értékelése szerint mindennél be-
csesebb s ezen a kincsen olyan végletes vágya-
kozással csüng, ahogy a kígyó nézi a madarat, 
melyet meg akar bűvölni. 

A mi Bolyaink bűvös szava: az igazság, a 
„scientia spatii absolute vera" (a tér abszolút 
igaz tudománya). 

Euklides a párhuzamosakra vonatkozó XI. 
axióma felállításával olyan súlyos botránykö-
vet helyezett az emberi értelem útjára, melyet 
két ezredév erőfeszítése nem bírt onnan elhen-
geríteni. Mert nem megfelelő ponton rugasz-
kodtak neki. Mindig az axióma bebizonyítására 
törekedtek. Bolyai Farkas is lelkileg ebbe pusz-
tult bele. És János is sokáig küszködött, míg 
belátta, hogy az axióma nem bizonyítható I.e. 
Revelációként hatott rá az a fölfedezése, hogy 
az axióma sem nem helyes, sem nem hamis és 
nélküle is fölépíthető a geometria rendszere. 
Hogy számtalan hypothetikus rendszer lehet-
séges s ezeknek egyike csupán az euklidikus 
rendszer. 

És amikor így megoldja a problémát, a nagy 
ellenfelet leteperve, semmiből egy új világot 
teremtve: nincs egy lélek, mellyel túláradó bol-
dogságában összeforrhatna, aki vele együtt 
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örülne a világraszóló nagy eseménynek, az év-
ezredek sötétségébe beleragyogó fénysugárnak. 
Vagy talán egy mégis lehetne, a tulajdon édes-
apja. Feltárja előtte a megoldást, magyarázza 
neki, mindent elkövet, amire csak képes az élő-
szó, a matematikai képlet és a mértani ábra. 
Hiába, az apja sem érti meg. Pedig egészen bizo-
nyos, hogy az igazság ott ragyogna minden szar 
vában s írószerszáma minden megmozdulásában. 

Egy másik geniális magyar gondolkodó, Bod-
nár Zsigmond, „szellemi haladásunk törvénye" 
fölfedezésével éppen így állott egyedül az őt 
meg nem értő világban s néhány évvel halála 
előtt megjelent egyik munkáját a „nagy, min-
denható és felséges Istennek" ajánlva, ezeket 
a keserű szavakat írja le: „úgy érzem, mintha 
egy rengeteg erdőben, vagy egy mérhetetlen 
sivatagban lézengenék". 

De hagyján, hogy el nem ismerik, be nem 
látják Bolyai fölfedezésének nagyságát. Csak 
legalább hagyják meg neki, el ne vitassák tőle 
a prioritás dicsőségét. Ám önérzete erről az ol-
dalról is súlyos döfést kap a német Gauss ál-
tal, aki jóval előbb kezdett ugyan foglalkozni 
a parallelákkal, de végleges eredményt nem 
tett közzé. Az orosz Lobacsevszkij ről pedig Bo-
lyai kénytelen volt feltenni, hogy valami köz-
vetítéssel Gauss révén jutott az ő gondolatai-
hoz. S most Gauss is, Lobacsevszkij is úgy ál-
lanak a világ elé, mintha tőle függetlenül, ta-
lán már korábban is eljutottak volna ugyan-
ahhoz a fölfedezéshez. 

Beleőrülhet ebbe az ember! Mintegy bünte-
téséül a lángésznek az átlagos emberit oly szé-
dületesen meghaladó magasságok meghódítá-
sáért. De ez csak metaforikusán állítható. Pro-
hászka Ottokár mondja, hogy a doktorkalapok-
nak éppúgy megvan a múló divatjuk, mint a 
női kalapoknak. Mostanában az a divat, hogy 
a lángész szellemi megnyilatkozásait a pszi-
chiátria szemüvege mögül vizsgálgatják az 
Ernst Kretschmerek, Wilhelm Lange—Eich-
bauinok s hasonlók. Minél nagyobb szellem kerül 
e szemüveg elé, annál súlyosabb diagnózisra 
számíthat. Szükségképen következik ebből, 
hogy legrosszabbul éppen Jézus Krisztus jár. 
Felséges neve körül csak úgy hemzsegnek a 
pszichiátria nyakatekert műszavai huszonhat 
sűrűn telenyomtatott lapon az említett W. 
Lange-Eichbaumnak Genie-Irrsinn und Ruhm 
című könyvében, melynek végső „tudományos" 
megállapítása az, hogy Jeschua (Jézus) semmi 
újat nem nyújtott a világnak. 

Azt lehetne állítani, hogy többet foglalkoz-
nak a lángész magyarázgatásával, mint telje-

sítményeinek közkinccsé tételével. Legalább ami 
Bolyai Jánost illeti, a geometria a köztudat-
ban azonos az euklidikus geometriával, mintha 
a Bolyai-féle „új világ" elő sem állott volna. 
Az iskolában talán itt-ott esetleg s csak úgy 
mellékesen megemlítik, mint különlegességet, 
az abszolút geometriát, aztán napirendre tér-
nek fölötte és két pont között ma is csak egy 
egyenest tudnak húzni, a háromszög belső szö-
geinek az összege pedig 180 fok, minden meg-
szorítás, vagy föltétel nélkül. 

Nem kevesebbet jelent ez, mint azt, hogy az 
iskola kerek. száz esztendővel van elmaradva. 
Olyan állapot tárul fel itt előttünk, aminőben 
akkor volna részünk, ha az emberek az izzó-
lámpát vitrinben tartogatnák és faggyúgyer-
tyával világítanának, de azért az izzólámpa 
feltalálójának szobrot állítanának. 

Machiavelli szerint háromféle ember van. Az 
egyik magától jön rá valamire, a másik ettől 
megtanulja, a harmadik sem erre, sem arra 
nem képes. Bolyai nyilván az első kategóriába 
tartozik, az iskolának legalább a másodikba 
kellene tartoznia s nagy szellemek gondolatai-
nak átplántálása mellett, önálló gondolkodásra 
való neveléssel, az ifjúságot az első kategória 
felé terelgetnie. 

Nem állhat meg az a megszokott, de alapjá-
ban tudománytalan érvelés, hogy az euklidikus 
geometriát „praktikus" jellege ajánlja; mert a 
geometria Bolyai óta nem az, aminek a neve 
mutatja, hanem „alapjából egészen új, eddig 
egyetlen geométer által még fogalma szerint 
sem sejtett tudomány: a tér tudománya". Ezt 
maga Bolyai mondja. A gyakorlat pedig, ha-
csak nem zsugorítjuk azt a mérnök, vagy az 
ács működési körére, csak olyan gondolatnak 
veheti hasznát, mely a tudomány legmagasabb 
igényeit kielégíti. 

Nagy embereinknek hozzájuk legméltóbb és 
ránk nézve leggyümölcsözőbb megbecsülése az 
a törekvésünk lehet csupán, hogy szellemük al-
kotásait magunkévá téve, közöttünk való to-
vábbélésüket biztosítsuk s egyben általuk föl-
jebb emelkedjünk. Mert a szellemi javak csak 
lelkileg vehetők birtokba. Csak ami ezekből ön-
tudatunk kincstárát gyarapítja, értelmünk ere-
jét fokozza, kedélyvilágunkat nemesebbé, aka-
ratunkat szilárdabbá teszi, egyedül arról mond-
hatjuk, hogy a mienk. 

Aki ma még mindig Euklidesnél tart, az Bo-
lyai János géniuszának sugárkörén kívül bo-
torkál s noha magyarnak vallja magát, idege-
nül áll a tér tudományának nagy magyar mes-
tere előtt. 
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A D O P O L A T O R O . 

•— Az olasz iskolánkívüli népművelés. — 
Az olasz fascista állam egyik legszociálisabb 

és leghatalmasabb intézménye az Opera Nazio-
nale Dopolavoro, röviden Dopolavoro. Magyarra 
fordítva annyit jelent, hogy: munka után. 

A Dopolavoro intézménye a rendes hivatásos 
munkán kívüli munka megszervezését jelenti a 
felnőttek részére, vagyis egy olyan intézményt, 
amely odatörekszik, hogy a lelket kiművelje, a 
tudást gyarapítsa, a testet népies sporttal, atlé-
tikával, kirándulással fejlessze, szépérzékét a 
hazai tá jak megismertetésével bővíse. 

A nagy világégés a népek életéből egy érde-
kes jelenséget váltott ki: a tömegek mozgalmát, 
amely tengelyébe és érdeklődésének középpont-
jába a gyári, ipari és mezőgazdasági munká-
sok sokaságát tette, mert a nemzetközi szocia-
lizmus az elmúlt időkben leginkább ezeket tép-
deste meg. 

Európában éppen azért a szükségszerűség 
logikájából különféle szabadtársulási intézmé-
nyek keletkeztek, amelyek a tömegek művelé-
sét tűzték ki célul. E szabadtársulási intézmé-
nyekkel szemben a fascista Italia a Dopolavoro 
állami intézményének megteremtésével ú j uta-
kon indult el. 

A Dopolavoro alapvető tétele az, hogy min-
den egyes polgár az ú j nemzetgazdasági élet-
nek hasznos „termelője", de egyúttal „katonája" 
is. Az olasz polgárnak erről a kettőről nem sza-
bad megfeledkeznie sohasem. „Jogáról", hogy a 
napi fárasztó termelő munkája u tán az élet 
örömeiben is résztvehet és „kötelességéről", 
hogy mint a nemzet katonája testét, lelkét mű-
velni, ápolni tartozik a haza, a család, a jövő 
nemzedék magasabb szemszögéből nézve. 

A Dopolavoro intézményét maga Mussolini 
tervezte és akarta. 1925. év május elsején hívta 
életre, 1926. év november 18-án már törvény-
erőre emelte az olasz népművelés hatalmas in-
tézményét. 

A Dopolavoro kettős célt tűzött ki: a nép szel-
lemi és testi életének emelését. Az előbbit elő-
adások, színházak, film, rádió és a tanítás út-
ján valósítja meg, míg az utóbbit kirándulá-
sokkal és az egészséges tömegsporttal. A Dopo-
lavoro Vezetője Augusto Turati u tán a ragyogó 
szervező Achilles Starace, Mussolini helyettese. 
Központi szervezete így oszlik meg: Rómában 
van az igazgatósága. Minden egyes provinciá-
ban (megyében) pedig kirendeltségei vannak. 
E kirendeltség élén költségkímélés szempontjá-
ból az ottani fascista szervezet t i tkárai állanak. 
A Dopolavoro intézménye csakhamar olyan 
népszerű lett, hogy a munkásság és a külön-
féle társadalmi osztályok mindenütt a legna-
gyobb örömmel teremtették meg annak helyi 
szervezeteit. 

A Dopolavoro teljesen állami intézmény. 
A belépés a Dopolavoroba önkéntes. A tag-

sági díj évente 5 líra, ezzel szemben azonban a 
dopolavorista igen sok állami és más kedvez-

í r t a : SZEKERES L Á S Z L Ó dr. a Faluszövetség fő t i tká ra . 

menyekben részesül. Vasúton, színházban 50%, 
a kereskedőknél pedig 5—25%-ig árengedményt 
kap. Itália összes állami és városi képtáraiba 
szabad bemenetele van. 

Nagy súlyt helyez azonban a kirándulásokra, 
különösen a népies túrisztikára és tömegsportra, 
valamint az alpinizmusra, hogy emberei meg-
ismerjék az ország szépségeit. 

A művészi érzék és ízlés emelésére, kicsiszo-
lására népies színházi előadásokat rendez, min-
denütt alacsony beléptidíj mellett. Ügy a szín-
házi, mint az egyéb műkedvelői előadásoknál 
és ünnepségeknél a kincstár elengedi a Dopo-
lavoro javára az esedékes illeték felét. Nagy 
szolgálatot tesz népművelés terén a vándorszín-
ház, a „Carro di Tespi", amely automobilokra 
szerelve, különösen a kisebb falvakat és váro-
sokat látogatja meg előre megállapított Prog-
ramm szerint. Ez egy tökéletes, könnyen ösz-
szeállítható acélszínpad, amelynek díszletei, 
technikai és világítási fölszerelése vetélkedik a 
római nagy színházakéval. A Nemzeti Opera 
művészei és a legkiválóbb sztárok szerepelnek 
Pietro Mascagni vezetése mellett. 

Hogy milyen eredménnyel működik, elég reá-
mutatni arra, hogy 1926-ban 640 egyesületben, 
1929-ben pedig 2768 egyesületben 37 708 előadást 
tartottak. 

A kultúra szolgálatába befogták a mozgószín-
házakat is, mert a népművelés hatalmas eszkö-
zét látják benne. Vándormozikon kívül — 
amely jár ja I tá l ia falvait — 1929-ben már 733 
állandó mozija volt a Dopolavoro székházaiban 
az 1926. évi 26-tal szemben. 

Az elmúlt esztendőben 27.000 népünnepélyt 
rendezték. 8000 vándorkönyvtárt osztottak szét. 

Azt tart ják, hogy ép testben ép lélek, éppen 
azért a Dopolavoro nagy súlyt helyez a nép-
könyvtárak felállítására, mert ezáltal tud ja 
csak eredményesen szolgálni a nép szellemi irá-
nyítását és erkölcsi érzületének kiművelését. 

1926-ban 178 állandó népkönyvtáruk volt, 1929-
ben pedig 1943-ra emelkedett a számuk. 

Nagy súlyt helyeznek arra, hogy ének- és 
zenekarokkal hálózzák be az országot. 1926-ban 
1497 ének- és zenekaruk dolgozott. Ezeknek 
száma 1929-ben 11.084-re szaporodott. Ének- és 
zenekarversenyei közül különösen kiemelendő 
az 1928-ban Rómában megtartott dopolavorista 
énekkarok nagy ünnepe, ahol 30.000 énekes és 
5000 fúvós nagy együttesét maga a híres Pietro 
Mascagni vezette. 

De erkölcsi téren is megteszi a Dopolavoro 
kötelességeit. Jogi, orvosi és szakfelvilágosítást 
ad mindenkinek, aki hozzája fordul, mert a 
Dopolavoro olyan, mint egy nagy család, ahol 
a vezető mindenben segítségére van a tagoknak. 

1926-ban a népegészségügyi intézmények száma 
még csak 80 volt. 1929-ben már 1100-ra emelke-
dett, ahol az egészségügyi kérdéseken kívül am-
bulatóriumok keretében igyekeznek a szegény-
ség nagy népbetegségét, a tüdővészt meg-
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gátolni. Évente nagyon sok nyaraltatási akciót 
xendeznek úgy a gyerekek, mint a felnőttek 
•számára, ahol naponta 6—7 líra költségért tel-
j e s ellátásban részesülnek. 

Rendkívül fontosságúnak tar t ják azt, hogy a 
Dopolavoro megoldja a társadalmi biztosítás 
kérdését is. A munkásbiztosítás a munkaidő 
.alatt törvényszerűleg rendezve van. A Dopo-
lavoro azonban tovább megy, mert a munka 
utáni időre is biztosítja tagjai t azért az évi 
két líráért, amit biztosítás fejében befizetett. 

Minden egyes dopolavorista, ha megsebesül 
úgy, hogy kénytelen otthon maradni, a beteg-
ség ideje alatt naponta 5 lírát kap. Ha munka-
képtelen lesz, akkor 15 ezer líra já r neki. El-
halálozása esetén pedig a családnak tízezer lí-
rá t fizetnek ki. A sportot magáért a sportért 
•művelik, éppen azért nem törekszenek a Dopo-
lavoro tagjainak atlétikai kiképzésére, hanem 
.a népies tömegsportot művelik. Érdekes új í tása 
£l Dopolavoro versenyének, hogy nincsen díjki-
osztás. Csak a győztes könyvébe í r ják be, hogy 
nyert a versenyen. A cél tehát az egészséges 
tömegsport. Azt tapasztalják ugyanis, hogy a 
díjak vetélkedést és elkeseredést szülnek, tehát 
azokat el is hagyták. A Dopolavoronak sikerült 
elérni azt, hogy tagjai a fáradságos napi munka 
Titán a fennmaradó időt nem az „osteriák" füs-
tös levegőjében töltik el haszontalanul és meddő 
vitatkozásokban, mint eddig, hanem a szabad 
ég alatt nemes versenyben. 1926-ban 1497 sport-
-egyesület működött 74 ezer taggal, míg 1929-
ben 12.064 3,550.000 résztvevővel. 

A széthullt szocialista szakszervezetek helyét 
így foglalta el a Dopolavoro, amely a munka 
épületét ú j alapokra fektette. A szocializmus és 
fascizmus házasságából született a Dopolavoro, 
amely az olasz munkás testi és szellemi meg-
elégedésére vezet és lassankint megteremti azo-
kat a munkáshadosztályokat, akikben a munka 
törvénye életté vált. 

Legújabban a Budapesten 1929. évi június hó 
-első napjaiban megtartott Nemzetközi Falufej-
lesztési Kongresszusból kifolyólag Mussolini és 
"Turati elhatározták, hogy a falusi nép, különö-
sen pedig a földmíves, napszámos és mezőgaz-
dasági munkás érdekében mindent elkövetnek, 
hogy azok életszínvonalát emeljék;, megélhetési 
lehetőségüket pedig munkaalkalmak megterem-
tésével növeljék. A Dopolavoro kettős irány-
ban dolgozik a falusi nép érdekében. Az egyik 
az, hogy megfelelő egészséges lakások építé-
sére nevelje rá az embereket, a másik pedig, 
hogy a nép szellemi színvonalát szakelőadások 
és téli iskolák megrendezésével fejlessze. Szó-
val odatörekedik, hogy a tudományt, a kultúrát 
és az anyagi jólétet a legkisebb faluba is el-
vigye, mert a megelégedett falvak az állam leg-
biztosabb támaszai. 

A városi társadalmi osztályok részére külön 
szak( tztályokat állított fel. Külön Dopolavoro-
ban vannak a vasutasok, a postások, az állami 
tisztviselők, a gyarmati tisztviselők. Ezeknek a 
Dopolavoróhoz való viszonyait megfelelő tör-
vények szabályozzák. 

Legújabban a Dopolavoro megalakította a 
női osztályt is, illetve a női Dopolavorót. Tevé-

Olasz munkás munka után. 

kenysége e téren háztartási, kertészeti, varró, 
szabászati tanfolyamok, egészségügyi, anya- és 
csecsemővédelmi kurzusok megrendezése és a 
kis egyszerű háztartások vezetésének elsajátí-
tására terjed ki. 

A női Dopolavoronak az élén maga az olasz 
királyné áll, aki a negyedik nemzetközi háztar-
tási kongresszuson avatta fel azt. A Dopolavoro 
női szervezetei különösen a gyárakban, a mű-
helyekben alakítanak fiókokat. A tagjaik a 
földmívelés, a kereskedelem, az ipar és bank-
tisztviselők köréből kerülnek ki ós 1929-ben 
már 115.509 beírt taggal rendelkeztek. 

A Dopolavoro hatalmas működéséről fényes 
bizonyságot tesznek a leközölt számadatok. 
Közkedveltségét és elterjedését mi sem bizo-
nyí t j a jobban, mint az, hogy 1926-ban, mikor 
megalakult, 780.584 igazolványos tagja volt, 
1929-ben pedig 1,455.226-ra emelkedett az igazol-
ványos rendes tagok száma, ami évi 80% emel-
kedésnek felel meg. 

Természetesen a Dopolavoro hatalmas mű-
ködése rengeteg pénzt emészt fel. A pénzügyi 
részt tehát nem fizeti a befizetett tagsági díj, 
éppen azért a korporációs minisztérium, amely-
nek fennhatósága alá tartozik — ez a teljesen 
különálló népművelési állami intézmény — 
évente nagyobb összeggel támogat ja a Dopo-
lavorót. 

De nem hagyhat juk figyelmen kívül, hogy 
az önkéntes adományok is nagyok. Itáliában 
valósággal vetélkednek úgy a magánosok, 
mint a vállalatok, szövetkezetek abban, hogy a 
Dopolavoro céljaira nagy összegeket ajánlja-
nak fel. A Dopolavoro csak így tud ja azokat a 
nagy feladatokat elvégezni, amelyeket a Duce 
szociális, kulturális, gazdasági és falufejlesz-
tési téren a Dopolarónak kijelölt. 

És ebben hathatós segítőeszköze a tömegne-
velés terén Mussolini nagy intézménye: a 
Dopolavoro. 
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J E L L E M S E Y E L É S A Z Ú J T A K T E R V 
S X E I J I ^ E J I E B M M . IRTA. HÁKLÁR VILMA.. 

J. M. Stiprian Luiscius hágai ügyvéd a jel-
lemről írt munkáját így kezdi: „Szomorú igaz-
ság, hogy ezer ember közül csak száz ember 
tudja, hogy mi a jellem, csak tíz ember jellemes 
és csak egynek van jó jelleme. A jellem szük-
ségesebb, mint a kenyér cs a szilárd jellemű 
emberek alkotják a társadalom fundamentumát. 
Mi a jellem? A jellem összes lelki tulajdonsá-
gainkat magába összefoglaló akarat, mely min-
den tetteinkre rányomj» bélyegét. Azt a jelle-
met, amelynek vezérfonala, az erkölcsi akarat: 
erkölcsi jellemnek nevezzük. 

Minden jellein az átöröklésnek és az erkölcsi 
megszokásnak az eredménye. A karakter ugyan-
az az embernél, mint a hajónál a kormány. Ez 
a mi vezetőnk az élet tengerén. Sem a császár, 
sem a király, sem a születés, sem a pénz, sem 
a szép külső nem adhat nemességet. De nemessé 
teheti mindenki saját magát, ha nemes jellemre 
tesz szert. A jellem a legszebb ékszer. A karak-
ter — éppúgy mint a szív — mindig többet ér, 
mint az ész. A jó ész sokat ér, de a szilárd jel-
lem végtelenül többet ér. Az ész a rossz kísérője 
is lehet s ebben az esetben a zseni csak kárt 
okoz embertársainak. A karakter mindig többet 
ér, mint a pénz. A sok pénz áldás is, átok is lehet, 
aszerint, hogy milyen karakterű ember kezében 
van. Karakterrel több jót lehet tenni, mint 
pénzzel. Mosoly, megbecsülés, vígasz, jótanács, 
bátorítás, kézszorítás, nyájas szó sokszor többet 
ér minden pénznél. 

Nézzük meg, hogy miből alakul ki a jellem, 
line, az erkölcsi jellem alkotó tényezői: 

1. A jóság. Semmi sem jutalmaz úgy, mint a 
jóság. Ki boldog akar lenni, az tegyen jót, bol-
dogítson másokat A jóság elméletben nagyon 
könnyű, de gyakorlatban nagyon nehéz; de ahol 
megvan az akarat, ott megvan már a jóság felé 
vezető út is. A nehézségek csak arra jók, hogy 
legyőzessenek. Minél nagyobb a harc, annál 
szebb a győzelem. Jók lehetünk önmagunkkal és 
másokkal szemben. Az önző csak a maga érde-
keiért küzd. Az önzetlen mások érdekeit is 
igyekszik szolgálni. Természettől fogva minden 
ember önző. A nevelés és az önnevelés tesz ön-
zetlenné. A jóság nem zárja ki az egészséges 
önzést, de az egoista csak önmagára gondol, az 
altruista csak oly mértékben, mint amennyire 
feltétlenül szükséges. Beteges az önzetlenség, 
mely másoknak olyan természetű szükségleteit 
elégíti ki, melyről ők maguk is gondoskodhat-
tak volna. Érdemteleneket segélyezni csak bete-
ges emberbarát tud. A legszegényebb ember is 
sok jót tud tenni. Nemcsak az emberekkel, ha-
nem az állatokkal és növényekkel szemben is 
jóakaratot kell tanúsítani. „Aki az állatot és a 
virágot nem szereti, jó ember nem lehet." 

A másokról és az önmagunkról való gondos-
kodás gyakran nem egyeztethető össze. Ilyenkor 
mindig az utóbbi hanyagolandó el. Szerencsét-
lenségek és a nemzetet érő súlyos támadások 
esetén egészen el kell telnünk jósággal. Ilyenkor 

a jóság az önfeláldozás legmagasztosabb alakját 
ölti fel. A karakter szépsége ilyenkor tűnik elő 
teljes egészében. 

A rossz emberek is tudnak nemes cselekedetet 
véghezvinni s ámbár övék a dicsőség, mégis az. 
állandó nemes akarat sokkal többet ér. A jó ka-
rakter emberei közül néhányat rossz megvilá-
gításban tüntethetnek fel, másokat meg félre-
értenek, szerencsétlenség is meglepheti őket, de 
türelemmel és kitartással végül is tiszteletet és-
bizalmat aratnák. 

A jóság vezessen bennünket pályánk megvá-
lasztásában és gyakorlásában is. Ne azt a fog-
lalkozást válasszuk, amelyből a legtöbb hasznot 
reméljük, hanem azt, amelyben leginkább hasz-
nossá tehetjük magunkat. Senkitől se irigyeljük 
foglalkozását, mindenki igyekezzék a saját mun-
kájában minél ügyesebbé és hasznosabbá válni 
s a siker nem fog elmaradni. 

A jóságnak erős ambícióval kell párosulnia-
Az igazi ambíció arra törekszik, hogy kötelessé-
günket mindvégig hűen teljesítsük. Senkinek 
ne hízelegjünk, megvesztegetni ne hagyjuk ma-
gunkat, másokat meg ne csaljunk, mások kárán 
meg ne gazdagodjunk. Egyszóval érdemeljük ki 
a becsülete^ nevet. 

A jóság a szabadságszeretettel karöltve halad. 
Ne engedelmeskedjünk soha másnak, mint a ma-
gunkra vállalt kötelességnek. Ez az igazi sza-
badság. A túlságos szabadságszeretet nem akar 
engedelmeskedni senkinek. Még az elfogadott 
kötelességnek sem. Illetéktelenek parancsai ne 
korlátozzák elhatározásunkat, de kényszerítsük 
önmagunkat jó cselekedetek végrehajtására. 

A jóságnak egybe kell kapcsolódnia a becsü-
letérzéssel is. A jó embernek nem kell mindent 
eltűrnie. Nem szabad eltűrnünk becsületünk 
beszennyezését. A becsületérzésnek azonban nem 
szabad túlságos önérzetté degenerálódni. Helyes 
önérzettel cselekszünk, ha elhagyjuk a bántal-
mazó társaságát. Legvégső esetben a bíróságnál 
keressünk védelmet és orvoslást. 

Nemcsak az idegenekkel, hanem elsősorban* 
hozzátartozóinkkal szemben mutassuk ki jósá-
gunkat. Némely ember a házon kívül a megtes-
tesült jóság, otthon pedig igazi zsarnok. Mások 
meg megfordítva viselkednek. Az igazi jóság az 
otthonból indul ki. Lehetőség szerint legyünk 
.jók mindig és mindenütt. Az emberi erények 
koronájában a legszebb gyémánt a jóság. A jó 
ember folyton jóságot áraszt, mint az égbolton 
ragyogó nap. A rossz emberből úgy árad ki a 
gonoszság, mint a villamos telepből az áram. 

Miről lehet a jó embert felismerni1? 
A jó ember mélyen vallásos és nemes gondo-

latokkal telített. Szeme nyilt, bátor, bizalmat 
gerjesztő, ajka mosolygó, egész lényén végtelen 
nyugalom ömlik el. Türelme szinte végtelen. 
Káros indulatok és szenvedélyek nem uralkod-
nak rajta. A szenvedőkkel együtt sír, az örven-
dezőkkel együtt örvendezik. Szerény, aki azon-
ban ismeri a saját értékét, de nem kürtöli vi-
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lággá. Finom érzéke van a művészi szép, igaz 
és nemes iránt. A jó ember minden iránt érdek-
lődik, sokfelé tevékenykedik és nagy benne az 
áldozatkészség. 

2. A jellem második főtényezője a feltétlen be-
csületesség. Nemcsak az egyénekkel, hanem a 
társadalommal és az állammal szemben is be-
csületesnek kell lennünk. A társadalmi köteles-
ségek elhanyagolása már becstelenné tesz. Aki 
nem csal és nem lop, az is lehet becstelen. A 
börtönök telve vannak, de több becstelen ember 
a börtön falain kívül él. Ezek ravaszságukkal a 
büntetést mindig kikerülik. De ne irigyeljük 
őket, mert nincs nyugodt lelkiismeretük s így 
csak látszólag boldogok. Ne a mi anyagi jóvol-
tunkért legyünk becsületesek, hanem, mert nem 
akarunk másoknak kárt okozni. Pénzügyi téren 
a becsületesség egyenlő a jósággal. 

3. A jellem harmadik tényezője az őszinteség. 
A társadalom nem állhat fenn őszinteség nél-
kül. Az őszinte ember hatalmas lelkierőről tesz 
bizonyságot, A gyenge jelleműekből rendszerint 
hiányzik az őszinteség, mely nemcsak abból áll, 
hogy nem hazudunk, hanem nem hallgatunk el 
semmit, őrizkedünk a féligazságoktól és az anya-
giasságtól. Az igazság megvallásának mindig a 
tisztelet és az illendőség határai között kell mo-
zognia. Vannak emberek, akik nyers őszinte-
ségükkel tüntetnek s így gorombákká, illetle-
nekké válnak. A túlságba vitt őszinteség kelle-
metlenné és erkölcstelenné tesz. Régi cs nagyon 
rossz szokás, hogy a háta megett mindenkiről 
megmondjuk az igazat, de szembe mondani nincs 
elég bátorságunk. Ha valaki minket hibáinkra 
figyelmeztet, hálával kell feléje fordulnunk, mert 
ez az igazi jóbarátunk. 

4. A jellem negyedik tényezője az igazságosság. 
Az igazságosság a legszebb emberi gondolat, 
mert az minden ember lelkében benne él és a mé-
lyen érzett szükségesség teremtette meg. Ez 
váltja fel az „erősebb jogát" az érdem jogaival. 
Ez nem a külső erőt, hanem a lélek értékeit 
vizsgálja és méltányolja. A rómaiak úgy hatá-
rozták meg az igazságosságot, hogy az nem más, 
mint mindenkinek megadni az ő jogát. Ez a meg-
határozás egészen jó, ha a „jó" szó elé a meg-
érdemelt jelzőt tesszük. Az emberéket az életük-
ben külsejük és vagyonuk szerint értékelik. A 
belső érték elismerése rendszerint holtuk után 
marad. A mások belső értékeit ismerjük el, még 
azok életében, mert ez az igazságszeretethez tar-
tozik. Az igazságosság megköveteli, hogy min-
den cselekedet megkapja a maga jutalmát. A jó 
jutalmat, a gonosz büntetést érdemel 

5. A karakterhez tartozik a hazaszeretet is. A 
hazaszeretet nem azt jelenti, hogy csak meg-
halni tudjunk hazánkért, hanem élni is kell érte. 
Ez a gyönyörű jellemvonás nem jelenti egy-
úttal azt is, hogy minden idegent gyűlöljünk. A 
legmagasabb hazaszeretet nem a haza érdekeit, 
hanem a haza becsületét tartja legfontosabb-
nak. Érzésünk ne múló fellobbanás és nagy-
hangú szavalat legyen, de állandó és higgadt, 
odaadó munka a közjóért. 

6. A jellem tengelye a kötelességtudás. Az 
igazi karakter ebből a forrásból táplálkozik. 

Kötelességtudás nélkül civilizált állam fenn nem 
állhat. A kötelességtudó és a muszájból lelki-
ismeretes ember között az a különbség, hogy az 
első saját belátásából és akaratából, a második 
a büntetéstől való félelmében engedelmeskedik. 
Kevesebbet beszéljünk az emberi jogokról, de 
annál többet gondoljunk az emberi kötelességre. 

7. A jellemes ember nem kíván hálát s a há-
látlanság nem kedvetleníti el, de ő maga még 
sem hálátlan. A legtöbben aranyhegyeket ígér-
nek s úgy hajlonganak, mint egy lakáj, dé a 
vett jótett után megfeledkeznek Ígéretükről s de-
rekuk nem hajlik többé. A hálátlanság az önzők 
ismertető jele. Krisztus tanítása szerint ellensé-
geinkkel is jót kell tennünk, annál inkább azok-
kal, akik velünk jót tettek. 

8. A karakter egyik nehezen megszerezhető tu-
lajdonsága az önuralom. Kitartó gyakorlással és 
egészséges, józan életmóddal azonban előbb vagy 
utóbb önuralomra tehetünk szert. Már nagyon 
sok szépen induló karriért tett tönkre az önura-
lom hiánya. Különösen nagy szükség van erre 
alantasainkkal, vagy ha gyermekekkel állunk 
szemben, mert nekik ellenmondásra nincs joguk. 

9. A jellemes ember bátor, azaz akkor is tel-
jesíti kötelességét, amikor az veszedelemmel jár. 
A bátorság nem a vakmerőségben mutatkozik. 
Nemcsak a meghaláshoz kell bátorság, hanem 
ahhoz is, hogy eszméinkért küzdeni, szenvedni, 
élni tudjunk. Bűnös bátorság az, mely tiltott 
dolgok elkövetésére irányul s akár embernek, 
akár állatnak szenvedést okoz. 

10. A jellemet az akaraterő teszi erőssé, meg 
nem ingathatóvá. Az akaraterőnek nem lehet 
korlátolt határa. Ez termetette meg Bismarckot, 
Nansent, Kolumbuszt, Zeppelint és Lindber-
get. Az erős akarat a hegyeket is megmoz-
dítja. Minden esés után talpra állni, minden 
sikertelenséget leckének venni, minden baklö-
vésből tanulságot és új erőt meríteni.. . íme ez 
az út vezet a megérdemelt jutalomhoz: a szi-
lárd jellemhez. 

11. A türelmesség is egyik ismertetőjele a ka-
rakternek. Türelemmel viseljük el a sors csa-
pásait, a betegséget, ellenségeink ádáz támadá-
sait. A türelmes és kitartó munka emel templo-
mokat és szerkeszt meg bonyolult berendezésű, 
csodálatos gépeket. A siker művészete abban 
áll, hogy tudjuk, meddig kell várnunk. Nagyon 
sok kudarcot szenvedünk, mert nem vagyunk 
eléggé türelmesek. A türelem ne lassúságban, 
hanem kitartó ós állhatatos munkában nyilvá-
nuljon meg. 

12. A jellem nem nélkülözheti az önbizalmat. 
Az önbizalom a saját erőinkbe vetett hit. Enél-
kül sohasem felelhetünk meg hivatásunknak. 
Ne engedjük meg senkinek, hogy ettől meg-
fosszon bennünket, viszont mi se fosszunk meg 
ettől másokat. Ez függetlenít bennünket a má-
sokra való utaltságtól. Az önbizalom acélozza 
meg erőinket. Azt a népet, amelynek nagy az 
önbizalma, sohasem lehet teljesen legyőzni. 

13. A jellemes ember mindig megelégedett. 
Ez nem zárja ugyan ki a jobbra való törek-
vést, de azt mindig a jog és törvény keretein 
belül igyekszik megvalósítani. Gondoljunk arra, 
hogy hányan és hányan vannak nálunk rosz-
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szabb helyzetben. Az elégedetlenséget szítok 
mindig boldogtalanná tesznek másokat. 

14. A jellemes ember mindenkor békeszerető. 
Ahol nincs béke, ott nincs áldás. Az bizonyos 
azonban, hegy az igazság és a hazaszeretet 
előbbre valók a békeszeretetnél. A háború a 
véres harcok mezeje, a béke a hullámzó veté-
sek szántóföldje. 

15. A jellemes ember egyszerű és szerény. A 
művelt akkor is egyszerű marad, ha meggaz-
dagszik. Csak a parvenü fi togtatja gazdagsá-
gát. A szerénység a legszebb ismertetőjel. Ha 
mindenkit csak éi'demei szerint becsülnénk, na-
gyon kevés lenne az elbizakodott ember. A sze-
rénység azonban párosuljon kellő mértékű ön-
becsüléssel. Ha semmit sem adunk magunkra, 
mások sem becsülnek bennünket semmire. 

16. A khrakteres ember még a nálánál fiata-
labbakkal szemben is udvarias. Az udvariasság 
úgy viszonylik a jósághoz, mint gyümölcshéj a 
gyümölcshöz. Az udvariasság az alak, a jóság 
a tartalom. A társadalmi érintkezés kenőolaja 
az udvariasság. Enélkül csikorgó és állandóan 
súrlódó lesz a társalgás. Nemcsak szavakkal, 
hanem tettekkel is udvariasnak kell lenni. 

17. A jellemes rendszerető. Rend a lelke min-
dennek. Rendkívül sok időt pocsékol el az, aki-
nél állandóan költői rendetlenség van. Aki min-
dig keresgél, sokat bosszankodik. A rendes em-
ber mindig pontosan jelenik meg mindenütt. A 
későn érkezés nagyon elítélendő, rossz szokás. 
Inkább mi várjunk másokra, mint mások mi-
ránk. A pontosság a királyok tulajdonsága. 
Miért ne hasonlíthatnánk mi is ebben a kirá-
lyokhoz? 

18. A jellemes ember rendszerint vígkedélyü. 
Semmi sem hozza olyan közel az embereket egy-
máshoz, mint a jókedv. A jókedélyű embert 
mindig szívesen lát ják. A kedélyesség nem 
annyit jelent, hogy mindig mulassunk, hanem 
munkánkat végezzük jókedvvel s az akkor fe-
lényi fáradsággal jár . Fontos kérdésekben és 
ünnepélyes környezetben ne akar junk mindent 
tréfával elütni. Mindent a maga idejében. A jó 
kedély aranybánya, amely másoknak ingyen 
szórja kincseit. 

Jellemképzés az iskolában. 
Az ú j tanterv bő teret nyit a nevelési alkal-

makra. Kiérezhető követelménye, hogy ezentúl 
nemcsak tanítani kell, hanem ugyanolyan mér-
tékben nevelni is. A jövő iskolájában pedig 
valószínűleg nem néptanítók, hanem népneve-
lők fognak működni. Viszont igaz az is, hogy a 
népiskola nem alkalmas kifoirott jellemek ne-
velésére, mert hiszen a jellem kialakulása az 
i f júkor befejezésével esik egybe. Azonban ez 
nem jelenti egyúttal azt is, hogy nem készít-
hetjük elő tanítványainkat jellemük kiformá-
lására. A jellem csirái t nekünk kell elvetnünk 
és az alapokat nekünk kell leraknunk. 

Ha tudjuk azt, hogy a jellem az öröklésnek 
és az erkölcsi megszokásnak az eredménye, ak-
kor azzal is tisztában lehetünk, hogy minő fel-
adat vár ránk a jellemképzés terén. „Vess tette-
ket ós szokást aratsz, vess jó szokásokat és jó 
jellemet fogsz aratni." A szokás második termé-

szetünkké válik és ezzel öröklött természetün-
ket is jó részben átalakíthatjuk, jellemessé for-
málhatjuk. A jó szokások nem merítik ki a jó 
karakter lényegét, de ezek a legjobb eszközök 
a jellem megalapozásához. 

Smiles, Marden és Lubbock a jellemről ír t 
munkájukban azt tanítják, hogy nincs a vilá-
gon szebb, mint a szilárd jellem és nincs hasz-
nosabb és szebb foglalkozás, mint annak for-
málása. Aki jellemét állandóan nemesíti, nap-
ról-napra közelebb jut Istenhez. 

Mi a teendőnk, ha tanítványainkat vallás-
erkölcsös honpolgárokká akar juk nevelni? 

Elsősorban legyen a tanító tetőtől-talpig ka-
rakter. A jó példa többet beszél, minden hosszú 
lére eresztett frázisnál. Legyen a tanító mélyen 
vallásos. Igazi jóság sugározzák szavaiból és 
tetteiből egyaránt. Becsületét a legkisebb ma-
kula se érje. Ha valamiben tévedett, tanítvá-
nyai előtt ne szégyelje tévedését bevallani. Ez 
a legjobb módszer az őszinteségre való nevelés-
hez. A hazugságot: a bűnnek szülőanyját kö-
vetkezetesen és erélyesen irtsa ki iskolájából. 
Legyen igazságos bírája tanítványainak, ne te-
gyen kivételt senkivel. A büntetésben érezze 
meg a gyermek, hogy a tanító nem haragból, 
hanem szeretetből cselekedett. A rossz cseleke-
detnél az indító okot vegyük szemügyre. A jó 
tanító kötelességtudó még tanítványaival szem-
ben is. Mutassunk példát az önuralomra. 
Sohase ragadtassuk el magunkat a tanuló apró 
csíny tevései miatt. Az önuralom párosuljon acé-
los akaraterővel, mely minden cselekvésünkre 
rányomja bélyegét. Mutassunk végtelen türel-
met a gyermek hibáival szemben. Ne akar junk 
mindenkiből erővel egyenes tanulót faragni. 
Ne zúgolódjunk a tanulók előtt sorsunk ellen, 
legyünk megelégedettek. Ruházatunkban, beszé-
dünkben, cselekedeteinkben legyünk szerények 
és egyszerűek. Az iskolai rendet elsősorban mi 
tartsuk be, mert csak így követelhetünk tőlük 
is rendszeretetet. Ha tanítványunk apró szíves-
séget tesz nekünk, ne felejtsük el megköszönni. 
A gyermekekkel szemben is udvariasnak kell 
lennünk, hiszen a példa legjobban tanít. A ta-
nítás hangja legyen vonzó, ha alkalom nyílik 
rá, kedélyes is. A kacagó, mosolygó gyermek 
figyelmesebb, könnyebben tanul és szívesebben 
já r iskolába. Természetes dolog, hogy őrizked-
nünk kell a bohóckodástól s a gyermeket sem 
szabad tréfálkodásunk célpontjává tenni. A ki-
gúnyolás a leggyilkosabb fegyverek egyike, 
amellyel gyakran halálos sebeket lehet ejteni. 
Minden tanítási egységünkbe igyekezzünk ne-
velő gondolatot bevinni. 

Vizsgáljuk meg az egyes népiskolai tárgya-
kat abból a szempontból, hogy a jellemnevelést 
milyen mértékben szolgálják.* 

a) Első helyen áll itt természeténél fogva a 
hit- és erkölcstan, melynek főcélja vallásos és 
erkölcsi eszméket plántálni a fogékony gyer-
meki szívbe. I t t tanulhat legtöbbet az Isten vég-

* A szerző nem említi a beszéd- és értelemgyakorlato-
ka t , pedig ezek keretében is igen sok alkalom kínálkozik 
a jellem fejlesztésére. Szerkesztő. 
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telen jóságáról, igazságosságáról és bölcsessé-
géről. Itt hall legtöbbet a szülők és felebará-
taink iránt tartozó tiszteletről. Az isteni és em-
beri erények színdiís skálája itt vonul fel a 
maga teljes pompájában. 

b) A történelem hazaszeretetre, önfeláldo-
zásra, kötelességteljesítésre ad magasztos pél-
dákat. Ide kapcsolhatók ebből a szempontból a 
hazafias ünnepélyek is. 

c) A földrajz a fentieken kívül a hazai rög 
szeretetére, a népek kölcsönös megbecsülésére 
és általános emberszeretetre vezet. 

d) A polgári jogok és kötelességek a közérdek 
iránt tartozó kötelességre, a jogok helyes hasz-
nálatára és szociális gondolkozásra szoktat. 

e) A természettan, természetrajz, gazdaságtan 
és egészségtanban majdnem mindenkor bő al-
kalom nyílik nevelői gondolatok felélesztésére. 
A természeti törvényekben megnyilatkozó igaz-
ságosság, egymásrautalság, továbbá a magunk 
és mások egészségének védelme itt válik ért-
hetővé és világossá. A világ bölcs berendezésé-
nek szemlélete pedig az Alkotó iránti szeietetre 
és hálára buzdít. 

f) A számtan és mértan szigorú következetes-
ségre, kitartó figyelemre és igazságos mérték-
kel való mérésre tanít. 

g) Az olvasmány- és verstárgyalás, továbbá 
a beszéd- és értelemgyakorlat, miután a fen-

nebb említett tárgykörökből veszik témáikat, 
kitűnő jellemnevelő alkalmakat nyújtanak. 

h) A szépírás, rajz, torna és ének a maguk 
kötött formáival, a szabályok, törvények, szi-
gorú betartására és társadalmi együvétarto-
zásra nevelnek. A torna és ének ezeken kívül 
még elsőrangú kedély képzők is. 

i) Sorrendben utolsónak kerül, de hatásaiban 
legkevésbbé sem utolsó nevelői tényező a jól el-
készített iskolai kirándulás. Ilyenkor többé-ke-
vésbbé meglazul a kötött iskolai fegyelem, ilyen-
kor árulja el magát a gyermek alaptermészete. 
A jó tanító ekkor nyitott szemmel jár, meg-
figyeléseit, tapasztalatait jó sikerrel alkalmaz-
hatja az egyéni nevelés szolgálatában. A kirán-
dulás nemcsak megfigyelésre nyújt teret, ha-
nem bőséges alkalmat ad a jellemvonások 
egész sorozatának gyakorlására is. 

Legvégül annyit, hogy úgy az érzelem, mint 
a jellem fejlesztéséről ne sokat prédikáljunk, 
hanem annál többet cselekedjünk és cseleked-
tessünk. A jó gyermek lelke egy százhúrú és 
bűvöshangú hárfa, melyen a nemes érzelmek-
ben gazdag tanító művész módra játszik és ész-
revétlenül szépségekben gazdag életté alakítja 
át. Testében erős, tudásban kiváló, szívében 
tiszta és jellemében erős magyarokra van szük-
ségünk, mert csak így téphetjük szét a trianoni 
határokat. 

Á L L A M É S E fi T É ]V I S É fi. 
Gerhard Budde dr. hannoveri egyetemi tanár 

mélyenszántó tanulmányban világítja meg az 
állam és egyéniség egymáshoz való viszonyát. 

Az „egyéniség" szóval sok visszaélést követ-
nek el s ez az oka, hogy ez a fogalom egyes kö-
rökben rosszhangzásúvá vált. Az egyéniség fo-
galmának azonban, ha helyesen értelmezik, 
nagy jelentősége van az emberiség fejlődése 
szempontjából és ezt a nagy gondolkodók kivé-
tel nélkül elismerték. 

Leibnitz aufklérista filozófiája az egyéniség 
lényegét az öntudatba helyezte és legfőbb is-
mertető jelének az intelligenciát tartotta. Csak 
Kantnál, aki filozófiájában etikailag ítélte meg 
az egyéniség fogalmát, haladta meg ez az intel-
ligencia méreteit és „az egész természet mecha-
nizmusától való felszabadulássá és függetlení-
téssé" bővült ki, úgyhogy az egyéniség lénye-
géhez már nemcsak az öntudat tartozott, ha-
nem az önrendelkezés is. 

A modern individualizmus az egyéniség fogal-
mának e meghatározásától azonban messzire el-
tért és az egyéniséget az érzékelhető személyi-
séggel helyezte egy vonalba, mintha az egyéni-
séget mindenki fáradtság nélkül, egyszerű ön-
tudatraébredéssel könnyen elérhetné és min-
denki egyéniséggé válhatnék, ha öntudatot és 
önelégültséget árul el. A valóságban azonban 
egyéniség csak akkor keletkezik, ha a szó mö-
gött erkölcsi tartalom van, ha valaki ú j morá-
lis énre tesz szert és ezt a természetes ént, az 
érzékelhető személyiséget túlszárnyalja. így ér-
telmezte ezt Goethe is, amikor ezt írta: „Az 

egész titok abban áll, hogy feladjuk létezésün-
ket azért, hogy létezhessünk!" 

A személyiség magábanvéve a külvilághoz 
kapcsolódik, az egyéniség föléemelkedik ennek 
és helyébe egy a létezéssel való összefüggésnek 
új és emelkedettebb módját teszi. Az ember a 
valóságban csak akkor egyéniség, ha az 
értelemvilágban gyökerezik és ezzel örök tar-
talmat nyer. A modern individualizmus és szub-
jektivizmus ezt a kapcsolatot megszüntette és 
az embert saját kicsi énjére utalva, az egyéni-
ség fogalmát valódi alapjától fosztotta meg. 

Az abszolút értékű értelmi világban gyöke-
rező egyéniség értékes kultúrtényező és szabad 
fejlődésre van szüksége. Erre az államnak 
ügyelnie kell. 

A polgár kötelessége, hogy saját életét és tö-
rekvéseit szorosan bekapcsolja az állam életébe 
és törekvéseibe és annak céljait a legmélyebben 
érezze át. Az állam céljainak ilyen értékelése 
azonban ne jelentse az állami gondolat túlbe-
csülését, mely útjába állana az egyes ember ön-
állóságának és szabad mozgásának. 

A modern államnak arra kell törekednie, hogy 
keretein belül minél több valódi élet virágozzék 
ki. Ehhez azonban nem csupán az államban 
való szabadság, hanem az állammal szemben 
való szabadság szükséges. Miután az állam szel-
lemi életet nem termel, hanem saját fejlődése 
szempontjából az önálló szellemi életet feltéte-
leznie és ápolnia, fejlesztenie kell, szükséges, 
hogy a belső kultúra kérdéseiben hatalmi tény-
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kedéseit önkéntesen korlátozza. Semmiesetre 
sem szabad a művészetet és tudományt, vallást 
és nevelést aszerint kezelni és értékelni, hogy 
mit teljesítenek az állam érdekében. Ez belső 
lefokozódásukat eredményezné, mert elveszte-
nék öncéljukat. 

Az állani hatalmas szervezési teljesítményei-
nek teljes elismerése mellett az egyéniség sza-
badságát meg kell őrizni, mert az egyéniség egy 
modern kultúrállamban nagyfontosságú tényező. 
Az állam érdeke, hegy e, tényezőt ápolja és fej-
lessze. 

E feladat szolgálatába mindenekelőtt az if jú-
sági nevelést kellene állítania, főleg a felsőbb-
fokú iskolákban, ahol lehetőséget kell terem-
teni az erkölcsi és szellemi erők és hajlamok 
szabad fejlődésére. Ez úgy érhető el, ha a tan-
erők számolnak a tanulók lelki tulajdonságai-
val és egyéni tehetségeivel. 

Minél nagyobbak és súlyosabbak az államra 
háruló feladatok, annál nagyobb mértékben van 
az egyéniségekre ráutalva; mindent el kell kö-
venie tehát, hogy ilyen egyéniségeknek a fejlő-
dését elősegítse. 

G O I D O L 1 T O K A Z Ö X M 
V A L Ó B E T E L É S R Ő L . 

A tanterv általános utasításának „Önmun-
kásság" című fejezetében a tanítóság különös 
figyelmébe ezekkel a szavakkal ajánl ja a gyer-
mekek öntevékenységét: „A legsúlyosabb fel-
adatokat rója azonban a tanítóra az egész me-
thodika legfőbb elve, hogy a gyermekeket szel-
lemi önmunkásságra szoktassuk". 

Az önmunkásság elve nem új. Comenius óta 
minden nevesebb pedagógusunk hangoztatja. 
Pedagógiai munkáink már régen tanítanak 
arra, hogyan neveljük tanulóinkat önmunkás-
ságra. És mégis csak a legújabb módszer javító 
törekvések hatása alatt kezd ez a fontos elv 
megvalósulni. 

Hogyan nevelhetjük tehát tanulóinkat ön-
munkásságra! 

A tanítás művészetének elengedhetetlen alap-
feltétele: 1. a való és tényleges szemlélet; 2. a 
szemlélet tevődjék össze valamennyi lehetséges 
érzéki észrevételből; 3. a szemlélethez kapcso-
lódjanak erős érzelmek. Ebből a megállapítás-
ból az következik, hogy a gyermek ismeretszer-
zés alkalmával minél több érzékszervét hasz-
nálja és gyakorolja. Természetes dolog, hogy 
ezt a munkát magának a gyermeknek kell el-
végeznie. Az alkalmat, a módot az érzékszerv 
foglalkoztatásához a tanító adja meg. 

A gyermek látási és hallási érzékszervét fog-
lalkoztattuk eddig is, de nem igen törődtünk az 
ízlelés, a szaglás és az ismeretszerzés alkalmá-
val döntő fontosságú tapintás érzékszervével. 

Mindnyájan tudjuk, a szók, hangok elhangza-
nak és gyorsan elfelejtjük; figyelmes, erős né-
zésnél a szem pcntról-pontra vándorol, éppen 
azért a kitartó nézés fárasztó. De ha a gyermek 
labdát, almát, golyót vagy egyéb tárgyat raj-
zol, fest, agyagból alakít, színes papírból kivág, 
jeleneteket eljátszik, nem fárad el. Sőt, az ér-
zékszervek foglalkoztatásával a kísérő mozgá-
sok érzetei emlékezetbe vésődnek, az idegpályák 
gyakorlódnak, a látási, hallási és tapintási ész-
revételeik társuló mozgásérzetekkel megerő-
södve, az emlékezetben tartósan rögzítődnek. 
Az érzékszervek erre eleven munkája a gyer-
mek önmunkásságának egyik fő megnyilvánu-
lása. Ez az önmunkásság finomítja és megbiz-

J V K Á H Ü Á G R A 

írta : KAPOSI KÁROLY gyakorlóisk. tanító. 

hatóságra neveli és kiműveli a látási, hallási 
és motorikus apparátust. 

Ez az igazság súlyos és terhes kötelességeket 
ró a tanítóra. Példákkal óhajtom ezt a tanítói 
munkát illusztrálni. 

Mikor a számkört bővítjük, nem elégséges, 
hogy tárgyak számolásán érzékelje a gyermek, 
mint bővül a számkör. A gyermek maga való-
ságos tárgyakat számoljon. Valóságos pénzzel, 
vagy játékpénzzel rakjon ki mennyiségeket. 
Váltsa be az egyeseket tízesre, a tízeseket szá-
zasokra! Számolja meg valóban a mennyiség-
ben levő százasokat, tízeseket, egyeseket; cso-
portosítsa azokat • helyiérték szerint, majd a 
szemlélet alapján, írja le azokat ő maga. Írás 
közben pedig nevezze meg, hogy mit ír le. Kap-
csolódjanak a gyermek tevőleges munkájával a 
látási, hallási, tapintási, motorikus érzetek. A 
tanító irányítsa ezt a munkát, de a cselekvő 
mindig a gyermek legyen. 

Természetrajz köréből pl. a kacsa életmódját 
tanítjuk. A tanítást megelőzőleg megfigyeltetem 
a kacsát otthon az udvarban, hogyan eszik, mi-
vel etetik, a csőrét, a tollát, a testalakját, a lá-
bát. Mit csinál a vízben? Milyen nehéz a so-
vány, a hízott kacsa? Hogy költetjük ki a tojá-
sait? A kis kacsák életrevalóságát. A tanítás a 
megfigyelteknek kibővítése, helyesbítése, rende-
zése, tudatosítása, rögzítése lesz. A tudatosítás, 
rögzítés alatt a gyermekek az állat szerveinek 
működését, szóval, rajzzal, utánzó mozgásokkal 
bemutatják, a tanító is lerajzolja, sőt begyakor-
lásképen agyagból ki is alakíttat lábat, csőrt, 
stb. 

A tanítás anyaga: a csírázás. A tanítást előző 
héten megfigyelik a csírázó magvakat a kert-
ben; otthon és az iskolában kísérleteznek: ita-
tóspapír között, ládikákban csiráztatnak babot, 
borsót, búzát, kukoricát stb. A csírázó növénye-
ket gondosan öntözik. 

Tanítás alatt megfigyeléseiket elmondják, a 
magokat szétvágják, megkeresik a mag részeit, 
a benne levő életet, a csirát; lerajzolják a csí-
rázás fázisait, a tanító is rajzolja. Kutatnak és 
keresnek feleletet a kérdésekre a tanítóval 
együtt. A kereső, kutató, kérdező a gyermek, a 
tanító az irányító. 
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A beszéd- és érteleingyakorlatokból a tanítás 
.anyaga: az időjárás, éghajlat. 

Ezt a fogalmat hosszú gyűjtő munkával ke-
letkeztetem. Megfigyeltetem egész éven át, na-
ponként hány órát süti a nap az iskola környé-
két; megméretem a hőmérsékletet reggel és dél-
után; megfigyeltetem a széljárás irányát és az 
esőt hozó felhőket; eső vagy hóesés esetén egy, 
az udvarra kitett rossz dézsában, lábasban vo-
nalzóval megméretem a csapadékmennyiséget. 
A megfigyeléseket egy naplóban összegyűjtetem 
s tanítás közben a megfigyelteket fölolvasta-
tom, rendeztetem. Pl. legmelegebb és leghide-
gebb napok (hőmérsékletükkel fokokban), az 
«gyhavi csapadékmennyiséget összeadatom, 
majd megállapítjuk körülbelül az évi csapadé-
kot (tudományosan végzett mérések és tábláza-
tok segítségével); mely hónapokban sok, kevés 
a csapadék; hatás a növényekre (május—június-
ban van-e nevelő eső?) és a rendező munka 
•eredményét rögzítem a nagy táblára. 

A cselekvők, mérők, megfigyelők, beszámolók, 
rendezők a gyermekek, a tanító a tudatosító és 
irányító munkát végzi. 

Magyarország földrajzának tanításához ki-
függesztem a használatban levő térképeken kí-
vül a nagy ív csomagolópapirosra rajzolt kö-
vetkező térképeket: 1. Eéthy A. nyomán: Hány 
-órán át süti a nap hazánkat? 2. Az évi izoter-
mák térképét. 3. Kogutowicz: Magyarország csa-
pedéktérképét. 4. Magyarország talajfélesége 
(leegyszerűsített alakja) című térképet Koguto-
•wicztól. 5. Gergely Endre: Magyarország erdő-
ségei című térképet és Kogutowicz gazdasági 
térképeit. (Lásd ezeket Kogutowicz Zsebatlasza 
1927. kötetében és Kogutowicz nagy iskolai at-
laszában.) összegyűjtöttem még Magyarország 
különféle tájairól képeslapokat. Hosszú, terv-
szerű ránevelő munka után a gyermekek ön-
állóan, helyes elképzeléssel, összehasonlítások 
alapján leolvassák ezekről a térképekről és ké-
pekről a természeti viszonyokra és emberföld-
rajzra vonatkozó adatokat. Kevés szó jut a ta-
nítónak, annál több a tanulóknak. És mindez 
•önálló földrajzi gondolkodásra, helyes elképze-
lésre vezető eszköznek bizonyult. A gyermekek 
is, a tanító is rajzol térképet. Ezzel az eljárás-
sal alkalmat adhatunk önálló megfigyelésre, 
önálló gondolkodásra, ítéletmondásra, önálló le-
írásra, önálló elképzelésre. 

Nyelvmagyarázati és helyesírási órán az ösz-
szetett szó fogalmát keletkeztethetjük. Kiindu-
lás a gyermek fogalmazványaiban a hibásan 
írt, összetett szavak (nap-sugár, alma-fa stb). 

A tanítás felelet arra, hogyan kell ezeket he-
lyesen írni. Tanításomban olyan módszeres el-
járást választok, amellyel a gyermeket kény-
szerhelyzetbe hozom, hogy ismeretlen tárgya-
kat, a tárggyal való cselekvés, a vele való kí-
sérletezés és gyakorlati használata alapján he-
lyesen, szabatosan elnevezzen. Így megvizsgál-
tat tam és elneveztettem a homokórát, az ütem-
mérőt (metronómot), a fémhőmérőt, a villany-
gépet stb. Lényegében a gyermeksereg ugyan-

azon a problémán törte a fejét, mint a feltaláló, 
mikor ú j eszközét, ú j szóval, összetevéssel al-
kotott helyes es szabatos névvel elnevezte. — 
Mennyi alkalom adódott a látási, a hallási, a 
különféle tapintási és motorikus érzetek egybe-
szövődésére! Mily erős érzelmek kísérték ezt a 
munkát! „Az így szerzett ismeret a gyermek 
életében valóságos élmény, melynek megvan a 
maga bonyodalma, küzdelme és amely a gyer-
meki ész győzelmével végződik" — mondja az 
új tanterv. Ez igazi eleven szellemi önmunkás-
ság. 

A történeti anyagot képtárgyalás keretében 
szereztethetjük meg a tanulókkal. Aktivitásra 
alkalmat adnak az olvasottak elbeszélése, a je-
lenetek leírása, kérdések felvetése, a képen sze-
replő személyek arckifejezése, taglejtése, moz-
dulata. Megszólaltatom a személyeket, drama-
tizálásra ösztönözöm a tanulókat. Ezekkel a 
megjelenítésekkel sikerül az események leper-
gését elképzeltetni. A gyermekek beleélik ma-
gukat a korba, utánozzák a hősök cselekedeteit, 
szavait. Az elképzelt események oly élénk, mély, 
tartós hatást gyakorolnak a gyermekek érzé-
seire, akár a saját tapasztalati élményeik. Így 
válnak a történeti események ismeretszerzés és 
nevelés szempontjából egyenrangúakká a ta-
pasztalati ismeretekkel. Ez is eleven szellemi 
önmunkásság. (Ezt az eljárást Drozdy Gyula 
művészi tanításaiból tanultuk.) 

Az új tantervben felsorolt ismeretanyag na-
gyobb része tapasztalati természetű, azaz a gyer-
mek szemléleteiből, tapasztalataiból, átéléseiből 
kiválasztott ismeretanyag. Ezeket a tapaszta-
lati ismereteket relatíve könnyű a gyermekek-
kel a tanterv szavai szerint „megszereztetni". 
De ott van a történelein anyaga, minden tér-
beli, távoli földrajzi ismeret, használati tár-
gyaink, élelmiszereink előállítása, termelési 
módja. Ez az ismerettömeg könyvismeret, azaz 
olyan ismeretanyag, amit csak mások élmé-
nyeinek közvetítésével, közléséből, leírásából is-
merünk meg. 

Ezt az anyagot is a gyermek önmunkásságá-
val, saját maga szerezze meg? A kérdésben 
már bent van a felelet. A megszerzés munkáján 
van itt is a hangsúly. Megszerzés, elsajátítás le-
gyen ez is a szó szigorú értelmében. Azaz olyan 
természetű szellemi önmunkásság legyen ennek 
az anyagnak a megszerzése, hogy ez az isme-
retanyag a gyermek érzéseire, lelkére olyan ha-
tást gyakoroljon, mint a saját átélései, azaz 
belső élményévé váljék az ismeretszerzés mun-
kája. 

Az önmunkásságra vonatkozó megállapításo-
kat röviden így foglalom össze: 

Ne anyagot adjunk a gyermeknek, hanem 
1. alkalmakat, hogy a tapasztalati ismerete-

ket önerejével, szellemi önmunkássággal meg-
szerezhesse; 

2. válasszunk és keressünk olyan módszeres 
eljárást, amelynek keretében a gyermek a köz-
lendő tudásanyagot is önállóan, öntevékenység-
gel sajátíthassa el. 
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A K É P I H K O L 1 V I I . É S V I I I . O S Z T Á L Y A 

A M E G V A L Ó Ü U L Á I S Í T J Á B í . Irta : B E N I S C H A R T Ú R d r . 

1928-ban, akkor még lényegesen jobb gazda-
sági viszonyok között készítette el miniszterünk 
a népiskola VII. és VIII. osztályainak szerve-
zéséről szóló törvényjavaslatot. Az azóta foly-
ton súlyosodó helyzet nem tette még lehetővé, 
hogy e javaslat törvénytárunkba kerülhessen; 
ettől függetlenül azonban mégis megindult fa-
kultatív alapon a VII. és VIII. osztályok szer-
vezése, különösen az állami iskolákkal kapcso-
latban mindenütt, ahol a talaj erre kedvezőnek 
látszott. 

Ez alkalommal nem kívánok a tankötelezett-
ség idejének kiterjesztésére vonatkozó kultúr-
politikai és pedagógiai problémákkal foglal-
kozni; két tanév (1929/30. és 1930/31.) erre vonat-
kozó benépesítési adatainak közlésével arról 
kívánom az ország tanítóságát tájékoztatni, 
hogy a VII. és VIII. osztályokat hol sikerült 
megnyitni s ezen osztályok hol bizonyultak élet-
képeseknek? 

Az 1929/30. tanévben 59 népiskolában nyilt 
meg a VII. osztály; az 59 köziil 25-ben már a 
VIII. osztály is működött. A VII. osztályt 1424, 
a VIII.-at 452 önként jelentkező látogatta. Az 
59 iskola közül 44 volt állami, 7 községi (6 fő-
városi, 1 szegedi, 1 vállalati (Ózd), 4 r. kath., 
1 evang., 2 ref. A felekezeti iskolák közül csak 
a 3 törökszentmiklósi VII. osztály látszott élet-
képesnek (rk. üú 27, rk. leány 24, ref. 34); a 
gyöngyösi rk. leány (6 VII., 5 VIII. osztályos), 
a soproni rk. (10), a soproni ev. (7) és a keme-
csei ref. (2 VII., 1 VIII. osztályos) iskoláknál 
előre látszott, hogy a kísérlet nem lesz tartós 
életű. Az idén azonban nemcsak ezek, hanem a 
törökszentmiklósi iskolafenntartók is szélnek 
eresztették a VH. osztályt végzetteket, úgyhogy 
most az ország egyetlen felekezeti iskolájában 
sem kísérleteznek a VII. és VIII. osztályokkal. 
De kénytelen volt 8 állami iskola is — bizo-
nyára kellő számú tanuló híján — a kísérletet 
abbahagyni: Makó, Gyöngyös, Cibakháza, Nagy-
tétény, Sashalom, Kaposvár, Nagyecsed, Kis-
kúnhalas-Alsóbodoglár, bár közülük háromban 
20—27 tanulós VII. osztályok voltak. 

A megszűnt tizenöttel szemben az idén 6 ál-
lami (Baj a-Alsó város 12, Baja-Felsőváros 16, 
Jászberény II. 6, Szolnok-kassai úti 17, Csepel-
fő-u. 49, Nagykanizsa II. ker. 17 tanulóval), 2 
községi (Bpest-Wesselényi-u. 27, Ranolder-u. 27 
tanulóval) és 2 társulati (Bpest-Nyomorék 
Gyermekek Otthona 5 VII., 6. VIII. osztályú, 
Farkasgyepű-Gyermekvédő Liga iskola 3 ta-
nulóval) iskolában nyilt meg a VII. osztály, 
sajnos, túlnyomórészt elég csekély tanulólét-
számmal. Az idei tanévben 1226 (tavaly 1424) 
VII. és 723 (tavaly 452) VIII. osztályú tanuló 
iratkozott be. 

Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük az 
idén működő VII. és VIII. osztályok főbb ada-
tait: 

Megye Község Iskola neve Jelleg 

|V
U

. o
. 

t.l
 

|V
II

I.
o
.t

.| 

1 Baranya Pécs Belvárosi fiú áll. 28 31 
» » Fiume*u. » 2 10 
» » Ágoston=téri fiú » 25 — :• 
» » » leány » 28 20 

5 BácsíBodrog Baja Alsóváros » 12 — 

» » Felsőváros » 16 — 

Borsod Ózd váll . m . 35 28 
» Diósgyőr Vasgyári fiú áll. 50 52 
» Hejőcsaba » 13 12 

10 » » Martintelep » 8 19 
» Miskolc Kún JózsefíU. » 48 28 

Csanád Mezőkovácsháza » 2' 14 

Csongrád Csongrád Központi » 12 10 
» Szeged Alsóvárosi fiú közs 23 18 

15 Heves Hatvan áll. 38 30 
» Eger Belvárosi fiú » 19 16 
» » » leány » 18 4 

J á s z N . í K . Szoln. Jászberény II. sz. » 9 — ; 
» Szolnok Siposítér » 8 8 

20 » » Rákóciíút » 19 23 
» » Abonyisút » 21 11 
» » KassaUút » 17 14 

Komárom Tóváros » 15 13 
Pest Rákoscsaba » 8 14 

25 » Csepel Petőfim. » 19 21 
» » Főíu. » 49 — > 

» Pesthidegkút » 20 16 
» Tör kbálint » 14 9 
» Kúnszentmiklós » 6 10 

30 » Kiskunhalas Füzes » 6 — ; 
» » Felsószállás » 2 - ) 

» Felsőkistelek » 2 
» » Felsőbalota » 2 — 
» » Tajó » 5 — 

35 » Kispest Kossuthítér » 27 l\ 

» » Petőfiíutca » 30 17 
» » Munkástelep I . fiú » 29 26 
» » » I. 1. » — 30 
» » » IV . 1. » 28 — 

40 » Pesterzsébet FrzsébetíU. » (.2 70 
» » Ferenc Józ%ef=u. » 26 -

» Újpes t Ferenc József»tér f. » S3 — > 

» » Lórin c=u. 1. » 34 36 
» Budapest II, Csalogánysu. f. közs. 55 15 ' 

45 » » II, Szegényházam. 1. » 15 7 
» » III, Tanulósu. 1. » 26 16 
» » VI, Lehel-u. f. » S9 28 . 
» » VI, Arénasút 1. » 36 20 
» » VIII , Mária»Ter.*t. 1. » 59 36 : 

50 » » VII , Wesselényi*u. » 27 — ! 

» » IX, Ranolder-u. » 27 — 

» » Nyomorék Gy . O t t h . társ. 5 6 
Veszprém Farkasgyepű Gyermekvédő Liga » 3 — : 

Zala Nagykanizsa II. kerület áii. 17 — ' 

Milyen prognózist alkothatunk ezekből az ada-
tokból? Nyilvánvaló, hogy a mai súlyos gazda-
sági viszonyok között a földmíves lakosság nem 
tudja nélkülözni serdülő, 13—14 éves gyerme-
keinek segítségét, s azért az agrárjellegű köz-
ségekben tett kísérletek nem sok sikerrel jár -
tak: a felállított VII. és VIII. osztályokat ha-
marosan meg kellett szüntetni s az a néhány,, 
amely még megmaradt (Mezőkovácsháza» 
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Csongrád, Kun szent mi klós), gyenge népességű. 
Érdekes kivétel Kiskunhalas, amelynek tanyai 
iskolái egy részében már tavaly is volt VII. 
osztály, bár igen csekélyszámú jelentkezővel. 
Jó talaja van azonban az iparos telepeken, főleg 
a munkásság között s ott megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesz: a 13—14 éves serdülő gyerme-
ket, akit a gyárak s az iparosok még nem vesz-
nek fel, s aki étidig e két évet elcsatangolta, ki-
téve az elzüllésnek, hasznos munkába fogja, 

megszilárdítja erkölcsi s nemzeti érzését, rész-
ben elő is készíti jövő hivatására (így főleg 
Diósgyőrött, ahol legelőször szervezték a VII. 
és VIII. osztályt és Ózdon). Éppen azért mind-
addig, míg a VII. és VIII. osztályok látogatása 
kötelezővétételének ideje el nem érkezik, a már 
működő iskolákon kívül legfeljebb még néhány, 
gyáriparral is bíró városban (Győr, Szombat-
hely, Sopron, Debrecen) remélhető ezen két osz-
tály megfelelő benépesülése. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Károly Róbert. 

(Történelem az V—VI. összevont osztályban.) 
lila: Drozdy Gyula. 

E tétel keretében történelmünknek III. 
Endrétől, az utolsó Árpád-házi király halá-
lától, egész Nagy Lajos trónralépéséig ter-
jedő részét dolgozom fel. 

Mint minden tanításban, úgy ebben is két 
célt tűzök magam elé. Az egyik az lesz, 
hogy gyermekeimmel megismertessem ha-
zánk történelmének egy részletét. A másik 
az, hogy gyermekeim történelmi gondolko-
zását fejlesszem. Még pedig morális törté-
nelmi gondolkozását. Azt, amelyik az ese-
mények mérlegelésénél mindig a nemzet ér-
dekeit, az igazságot, a jogot, a szépet, a jót 
keresi s a mérleg serpenyőjét az billenti 
jobbra vagy balra, amit a nemzet érdeke, 
az igazság, a jog, a szép, a jó kíván. 

Ha azt vizsgálgatom, hogy a két cél kö-
zül tanításomban melyiket szolgáljam kü-
lönösebben, úgy feltétlenül az utóbbinak 
adom az elsőbbséget. Inkább az ismeretek-
ből, az események részletezéséből engedek. 
Azt, hogy mi történt Zách Feliciánnal s en-
nek családjával, felesleges ismertetni a nép-
iskolában. Azt sem kell részleteznem, hogy 
hányszor, hol. s miként ütközött össze Ká-
roly Róbert Csák Mátéval. Elég, ha az ese-
ményt főbb vonásaiban említem. Ezeknél 
sokkal fontosabb lesz rámutatnom azokra 
a tényekre, melyek III. Endre halála után 
a hanyatlást okozták s azokra, melyekkel 
Károly Róbert a nemzet érdekeit szolgálta 
s melyek a nemzet tekintélyét, gazdasági 
jólétét biztosították s jövő fejlődésének is 
irányt szabtak. 

Nem fogom mindenütt előadni az anya-

got, viszont kitaláltatni sem fogom a törté-
nelmet. Arra törekszem, hogy köztem s a 
gyermekek között olyan párbeszéd kelet-
kezzék, melyben én az eseményt a gyerme-
kek elé állítom, ők meg ítéljenek, bírálja-
nak, következtessenek, főként pedig nem-
zeti önérzetük emelkedjék. Érezzenek a 
nemzettel s örüljenek a sikereknek, az elért 
eredményeknek. Azoknak, melyeket az ese-
ményekből maguk következtetnek, maguk 
állapítanak meg. Mindezekre azért fogok 
törekedni, mert tudom, hogy bármily han-
gulatos, érzelmes legyen is előadásom, az 
ezzel elért pillanatnyi hatásoktól hamar 
szabadul a gyermek lelke. A morális hatá-
sok csak akkor lesznek maradandók, ha 
maga a gyermek is gondolkozik, ítél, kö-
vetkeztet s ezzel résztvesz a tanításban. 

Az átéléshez, ítéltetéshez, következtetés-
hez a nevelési célok elérése érdekében se-
gítségül veszem a gyermek képzeletét is s 
ezzel a réges-régen történt eseményeket kö-
zelebb hozom s így éltetem át a gyerme-
kekkel. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. — A mult órán két ki-

rályról is tanultunk. Kun Lászlóról és III. End-
réről. Emelkedett-e, avagy lianyatlott-e a két 
király uralkodása alatt a nemzet? — kérdezem, 
mire a gyermekek megmondják, liogy hanyat-
lott. Majd, az előzőleg tanultak alapján, el-
mondják azokat az eseményeket és okokat, me-
lyeknek következménye volt a hanyatlás. Mint-
hogy III. Endrével kihalt az Árpád-ház, a gyer-
mekek emlékébe felidézem a vérszerződésben 
tett egyik fogadalmat. így: — A vérszerződés-
ben a vezérek a nemzet nevében ígéretet, foga-
dalmat tettek Árpádnak. — Azt, hogy míg Ár-
pád nemzetsége él, mindig abból választják 
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uralkodójukat. — Vájjon megtartotta-e a nem-
zet ezt a fogadalmát? — Meg. Mert míg Árpád 
nemzetsége élt, mindig abból választottak ki-
rályt, — mondják a gyermekek. Aztán, hogy 
egy kis visszatekintést végezzek, közlöm s a 
táblára írom, hogy Árpád 907-ben halt meg. 
Szent Istvánt 1001-ben koronázták meg. III. 
Endre 1301-ben halt meg. Ezekből az adatokból 
kiszámítjuk, hogy hány évig uralkodtak Ár-
pád rokonai mint fejedelmek s hány évig mint 
királyok. — Gyerekek! Majdnem 400 év! Hej, 
de nagy idő az! A vérszerződést nem írták pa-
pírra, esak szájról-szájra adták tovább az utó-
dok egymásnak s mégis megtartották a magya-
rok. Lám, milyen nagyra tartották már akkor 
is az adott szót! — ébresztek a lelkükben az 
adott szó megtartására gondolatot. — III. End-
rével kihalt az Árpád-ház. A királyválasztás 
joga visszaszállt a nemzetre. Szabad volt a 
nemzet. Nem kötötte már semmi fogadalom. 
Azt választhatott királyának, akit akart. 

b) Célkitűzés. — Most arról fogunk beszél-
getni, hogy mi történt a nemzet életében III. 
Endre halála után. 

Tárgyalás. 
a) Vencel és Ottó. — Alighogy híre ment III. 

Endre halálának, egyszerre három királyjelölt 
is jelentkezett azzal, hogy ők leányágon rokon-
ságban vannak az Árpádokkal. Mind a három 
magyar király szeretett volna lenni. Az egyik 
Vencel, a cseh király fia volt. A másik Károly 
Róbert, a nápolyi herceg fia, a harmadik meg 
Ottó bajor herceg. Mind a háromnak voltak a 
magyar főurak között hívei. Három királyjelölt 
volt „egyszerre az országban. — Akkor ismét 
pártoskodtak, — következtetnek a gyermekek. 
—- Bizony, pártoskodtak. Míg egymásnak üzen-
gettek a főurak, itt a Vág völgyében megje-
lent egy cseh csapat. Egy gyermeket kísértek, 
Vencelt, a cseh király 13 éves fiát. A cseh ki-
rály ezt küldte Magyarországba királynak. 
— És a magyarok elfogadták? — érdeklődnek 
a gyermekek. — El. Különösen Csák Máté ha-
talmas főúr s ennek barátai voltak mellette. 
P3zek hívták be. Meg is koronázták a 13 éves 
gyermeket magyar királynak. Valami elkényez-
tetett gyermek lehetett, mert örökké mulatsá-
gon járt az esze. Erre szoktatta a környezete. 
Azok, akik hízelegrtek neki. Nem törődött az or-
szággal. Ezért aztán hívei is elfordultak tőle. 
Csak három évig tartózkodott Magyarországon. 
Mikor az apja látta, hogy a magyarok nem 
szeretik, mert fia könnyelmű, féltette, hogy va-
lami baja lesz, azért hazavitte Csehországba. 
— Jól tette, — gondolják, ha nem is mondják 
a gyermekek. — Aztán Csák Máté meg a hívei 
Ottó bajor herceget választották meg király-
nak. Az sem kellett sok magyar főúrnak. Az 
.erdélyi vajda őrizet alá is vétette s csak évek 
multán engedte szabadon. Erre aztán Ottó is 
megelégelte a királyságot s elment haza Bajor-
országba. Ez is három évig volt király, — mon-
dom, aztán mintegy magamban monologizálova 
folytatom: 

— IV. Béla, a második honalapító, jó, erős 
király volt. Utána Kun László uralkodása alatt 
hanyatlott az ország, a nép nagyon elszegénye-
dett. III. Endre jószándékú király volt, de csak 
rövid ideig uralkodott. Vencel és Ottó pártos-
kodást szító, gyenge királyok voltak. A főurak 
azt tették velük, amit akartak. Mindig csak a 
maguk érdekeit nézték. Az ország ügyeivel nem 
törődtek. Nem csoda, hiszen idegenek voltak. 
— Azért hanyatlott az ország — következtetnek 
a gyermekek. — Hogyne hanyatlott volna, mi-
kor némely főúr magát kiskirálynak tartotta. 
A nép pedig szegényedett, nyögött az adók 
alatt, amit a főurak ráraktak. Bizony, már erő-
sebb királyra, jobb sorsra vágyódott a nemzet. 

b) Károly Róbert. 1. Megfékezi a garázdál-
kodó főurakat. —- Mikor Ottó elhagyta az or-
szágot, a nemzet többsége, a hosszú fejetlenség 
után, rendet és nyugalmat óhajtott, Károly Ró-
bertet választotta királynak, aki az Árpádok-
kal rokonságban is volt. (Felírom a táblára: 
Károly Róbert.) 

— Mikor Károly "Róbert trónra lépett, a 
magyar pénz alig ért valamit. Alig lehetett 
rajta valamit vásárolni. Az igazságszolgálta-
tás, a kormányzás is nagyon elhanyagolt 
volt. A főurak csak a maguk érdekeit nézték. 
Különösen Csák Máté garázdálkodott itt tren-
cséni várában. Nem akart a királynak enge-
delmeskedni. Katonaságot is tartott. Kis király 
akart lenni az országban. Károly Róbert elha^. 
tározta, hogy rendet teremt az országban. Váj-
jon hol kellett kezdenie a rendcsinálást? — 
kérdezem, mire a gyermekek a következőket 
mondhatják: •— A pénzen, mert ha nem lehet 
a pénzen semmit sem venni, akkor senkisem 
dolgozik szívesen. — Az én édesapám azt mon-
dotta, hogy mikor én kicsi voltam, neki két 
millió koronája volt. Egy tehenet akart venni, 
de nem vehetett, mert egy tehénért többet kel-
lett volna adnia, — mondja el az egyik gyer-
mek tapasztalatát. És ez helyes, mert a rég-
múlt állapotait a közelmúlt állapotaival hason-
lítja össze. — Az én édesapám meg azt mon-
dotta, hogy egy liter tejért akkor ötezer koro-
nát kaptunk. — Bizony annyit, Pali. Én is em-
lékszem arra az időre, — erősítem, majd foly-
tatom: — Igen, de akkor ezer korona, a mos-
tani pénz szerint, csak nyolc fillért ért. Ennyit, 
ni! (Mutatom.) A gyermekek látják a keser-
nyés mosolyt az arcomon s ez őket is lenéző, 
fitymáló mosolyra készteti. És ez a mosoly so-
kat mond. — Éppen így volt ez Károly Róbert 
idejében is. Akkor is volt pénz, de az semmit 
nem ért. Azok, akik most intézik országunk 
ügyeit, azon voltak, hogy jó pénz forogjon a 
nép között. És most már jó, értékes is a pén-
zünk. Igaza van Pistának, mikor azt mondja, 
hogy Károly Róbertnek a pénz körül kellett 
rendet csinálnia. — Én pedig úgy gondolom, 
hogy a garázdálkodó főurakon kezdhette Ká-
roly Róbert a rendcsinálást, mert csak akkor 
lehetett a pénzt jóvátenni, mikor már rend volt 
az országban. (Nem, baj, hogy a gyermek a 
..jóvátenni" szót használja. Az ő lelkében ennek 
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a szónak helyes tartalma van. Szómagyarázatba 
itt nem bocsátkozhatom. Majd használom a he-
lyes szót s ezzel a gyermek szókincsét gyarapí-
tóm.) — Te is mondasz valamit, Ferkó. Károly 
Róbert úgy is gondolkozhatott, hogyha a fő-
urak majd az ország érdekeit is nézik, akkor a 
pénz értéke is emelkedni fog. 

— Meg is kísérelte Károly Róbert, hogy a 
főurakat jó útra térítse. Felszólította őket, 
hogy birtokaikon tartsanak rendet s neki, a ki-
rálynak, engedelmeskedjenek, mert csak így 
lehet rend az országban. De hiába volt minden. 
Sok főúr nem törődött a királlyal. Csák Máté 
még fenyegetődzött is. Erre aztán a király se-
reget küldött ellene. A király seregei meg is 
verték Csák Máté seregét. Erre Csák Máté visz-
szavonult ide (szemléltetem), trencséni várába. 
A többi főúr is megszeppent. Látták, hogy a 
király, ha kell, fegyverrel is rendet fog csi-
nálni az országban. És lassan-lassan a főurak 
a király mellé álltak. A király pedig nem ba-
rátjuk, hanem uruk lett. Volt is tekintélye! 
Minden főúr engedelmeskedett neki. 

— Mi van a táblára írva! — kérdezem, mire 
egy gyermek elolvassa. — Mit írhatnánk most 
oda? A gyermekek többféle vázlatpontot aján-
lanak, melyek közül a legtalálóbbat elfogadom. 
S ez talán ilyen lesz: Megfékezte a főurakat. 
(Felírom.) 

2. Emeli a pénz értékét. Fejleszti az ipart, a 
kereskedelmet. Károly Róbert a főurakkal már 
rendben volt. Azok hajlandók voltak az or-
szág érdekében vele együtt dolgozni. A szegény, 
földnélküli népnek azonban nem volt keresete. 
Az iparosoknak sem volt munkájuk. A keres-
kedők semmit sem tudtak venni, eladni. Ká-
rol>T Róbert tudta, hogy ez az áldott magyar 
föld rengeteg sok kincset rejteget mélyében. 
Arany-, ezüstbányáink tárnái, aknái réges-régen 
bedüledeztek. Senki sem fejtette belőlük az 
arany- és ezüstércet. Károly Róbert azon gon-
dolkozott, hol foglalkoztathatja a munkás ke-
zeket, hol indítsa meg a munkát? — Első-
sorban a bányákra gondolt. - Azokat nyi-
totta meg. — Aranyat, ezüstöt bányászta-
tott. — így munkája is lett a népnek, az or-
szágnak meg aranya, ezüstje, — mondják a 
gyermekek. — Ügy is volt. Megnyitotta a. bá-
nyákat. Az ércfejtéshez pedig munkás kezek 
kellettek. — Volt elég munkanélküli, — szólnak 
a gyermekek, a mai helyzetre gondolva. — Volt 
bizony. De mikor a bányák megnyíltak, min-
denki kapott ott munkát, aki csak dolgozni 
akart. Hanem a bányákhoz jó utak is kellettek. 
Azok sem voltak. Régen benőtte a bányákhoz 
vezető utat a gyep. Elromlottak. — Károly Ró-
bert utakat is építtetett. — Azokhoz is sok mun-
kás kellett, — gondolkoznak a gyermekek. 
— Kellett bizony. A munkások pedig munká-
jukért pénzt kaptak. Még pedig jó pénzt, mert 
a kibányászott aranyból, ezüstből Károly Ró-
bert pénzt veretett. Ezért aztán vásárolhattak 
a munkások! — Akkor az iparosok is dolgoz-
hattak. — Dolgoztak is. Még pedig serényen, 
mert sürgették s ők is jó pénzt kaptak mun-
kájukért. Hanem ők maguk nem vihették ké-

szítményeiket faluról-falura, városról-városra. 
— Eladták a kereskedőknek. — El. Azok aztán 
az ipari készítményeket elvitték a nép közé. Jó 
pénzt kaptak a csizmáért, ruháért, kocsiért, ló-
szerszámért, mesterséghez, földmíveléshez szük-
séges eszközökért. De jó dolguk volt a földmí-
velőknek is, mert azok is el tudták adni termé-
nyeiket. A főurak szép palotákat, kastélyokat, 
a nép pedig csinos házakat építtetett. Akik fel-
építették, azok is pénzt kerestek. Vájjon mi-
féle iparosok kereshettek az építkezésnél? — 

Károly Róbert király. 
(A bécsi Képes Krónikából.) 

kérdezem, mire a gyermekek elmondják s én 
tovább fűzöm a gondolatot: — Hanem a kőmí-
ves, asztalos, lakatos sem rakta minden kere-
setét a ládafiába. — Azok is vásároltak. — Ru-
hát, szerszámot, bútort vettek. — Házat is épít-
tettek, — mondják a gyermekek s ezzel észre 
is vétettem az egymásrautaltságot. 

3. A király palotái; tekintélye. A főuraknak 
volt már szép házuk, palotájuk. A király még 
mindig régi, egyszerű palotájában lakott. — Ö 
is építtetett magának palotát. — Még pedig 
nem is egyet, hanem kettőt. Szépet, gyönyörűét. 
Királyhoz illőt. Az egyiket itt Budán, a mási-
kat meg itt Visegrádon. (Szemléltetem a térké-
pen.) Szép és jó helyeket választott. Itt van a 
mostani Budavára a királyi palotával. Ezen a 
helyen volt Károly Róbert budai palotája is. 
Itt lent, alant a Duna hömpölygött. Itt hátrább 
meg a gyönyörű budai hegyek húzódnak. Akár 
merre nézhetett a király, gyönyörű, fenséges 
tájat láthatott. Meg aztán az ellenségtől is 
védve volt a vár. Vájjon mi védhette? — kér-
dezem, mire a gyermekek megmondják, hogy 
a. Duna és a környező hegyek. Aztán Visegrá-
dot szemléltetem képen. — Ez is fenséges hely. 
Éppen várnak, királyi várnak való. Erősnek 
kellett volna lennie annak az ellenségnek, aki 
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ezt beveszi. — Ezt is védték a hegyek, meg a 
Duna, — mondják az előbbi alapján a gyerme-
kek. — De még az erős falak is, melyekkel a 
vár körül volt véve. I t t láthatók is a régi falak 
romjai. (Szemléltetem a képen. — Mi már lát-
tuk ezt. Voltunk ott, — mondják a budai gyer-
mekek, akikkel kiránduláson voltunk Visegrá-
don. S ezek ennél többet is mondanak. S csak 
hadd mondjanak. Hiszen az az igazi történelmi 
érzék fejlesztése, ha minden rög, minden kő-
darab megmozgat valamit lelkünkben a mult 
emlékeiből.) 

— Most már csak romok. Valamikor gyö-
nyörű paloták voltak. Függőkertek, szökőkutak 
vették körül. Fényes lakosztályok, lovagtermek 
voltak benne. Aki látta, bámult a fénytől, a 
pompától. Idegen uralkodók követei is jártak 
ezekben a palotákban s hírét vitték, hogy a ma-
gyar király milyen gazdag, milyen szép palo-
tákban lakik. Messzeföldön híresek voltak a ma-
gyar király palotái. Volt is a magyar király-
nak tekintélye! Nemcsak itthon a főurak között, 
hanem a külföldön is. Egész Európában bámul-
ták, becsülték a magyar királyt s a nemzetet. 

— Hanem a király palotáit nemcsak magyar 
iparosok építették. Károly Róbert Olaszország-
ból is hozatott iparosokat, művészeket palotái-
nak építéséhez. Vájjon volt valami haszna ebből 
a magyar iparosoknak? — Volt, mert tanultak 
tőlük. — Tanultak bizony. Ez pedig nagy ha-
szon volt, mert ezentúl ők is olyan szépeket csi-
náltak. 

Olvasd el a vázlatpontokat Pali! — Nehogy 
elfelejtsük, liogy most miről beszélgettünk, írd 
oda azt is néhány szóval, — mondom, mire a 
gyermek odaírja. Ha a többi nincs vele megelé-
gedve, nem baj. Miközben javítják, helyesbítik, 
azalatt az anyagrészletnek minden egyes moz-
zanatát újból átélik, mert hiszen azt sűrítik 
össze a vázlatpontokban. 

4. A bandériumok. — Károly Róbert uralko-
dása alatt jó dolga lett hát ennek a sokat szen-
vedett magyar nemzetnek. Azonban Károly Ró-
bertnek tartania is kellett attól, hogy a nemzet 
jó dolgát megirigylik a szomszédos országok s 
megtámadják. Erre is gondolt Károly Róbert. 
— A katonaságot erősítette, — védekeznek gon-
dolatban a gyermekek a megtámadás ellen. — 
Az ő idejében még nem volt rendszeres katona-
ság. Csak akkor szedték össze a katonának való 
férfiakat, mikor háborúba kellett menni. Ká-
roly Róbert arra gondolt, hogy ő bizony meg-
szervezi a katonaságot. Látta, hogy a főurak 
egymással vetélkednek abban, hogy kinek van 
szebb háza, ruhája, kocsija, lószereszáma, ék-
szere. Azt gondolta, hogy felhasználja ezt a ve-
télkedést az ország javára. Azért azt mondotta 
a főuraknak, hogy az, aki közülük 50 katonát 
állít, a saját zászlaja alatt vezetheti azokat a 
csatába. Nem is kellett a főurakat sokáig biz-
tatni. Rögtön hozzáfogtak saját birtokaikon a 
katonaság felállításához. Az egyik főúr látta, 
hogy a másik 50 jól felszerelt katonát állít fel 
s azokat felvonultatja a saját zászlaja alatt 
azért, hogy lássák. Ö túl akart tenni szomszéd-

ján. — Az talán százat is állított, — mondják 
a gyermekek, beleélve magukat a főurak vetél-
kedésébe. — Volt olyan is, aki 500-at állított. 
Csak azért, hogy túltegyen szomszédján. S 
vájjon ki vette ennek hasznát! — A király. — 
A haza, — mondják a gyermekek. — Az bizony! 
Olyan erős katonasága volt akkor Magyaror-
szágnak, amelynek egész Európában nem volt 
párja . Nem lett volna tanácsos akkor velünk 
senkinek háborúba keverednie. — Azt a kato-
naságot, melyet az egyes főurak állítottak, 
„bandérium"-nak nevezték. (Felirom a táb-
lára s az összefoglalásnál ezt a szót használta-
tom.) — Nálunk is volt bandérium. Akkor, mi-
kor az ú j harangot hozták a vasútról, — mond-
hatják a gyermekek, melyhez hozzáfűzöm, hogy 
ez a szó Károly Róbert idejéből származik. Dí-
szes lovasok, gyalogosok voltak azok is, ezek is. 
Csakhogy az akkori bandériumok háborúba is 
mentek, ha a király szólította. Ezek pedig ün-
nepélyre vonultak ki. Károly Róbert 34 évi 
uralkodás után meghalt. Sajnálta a nemzet, 
mert jó király volt. Két fia maradt. Lajos és 
Endre. Endre Nápolyba ment királynak, Lajost 
pedig- a magyarok ültették trónra. 

c) Összefoglalás. A vázlat egyes pontjait elol-
vastatom s annak alapján a gyermekekkel el-
mondatom mindazt, amit arról a gondolatkör-
ről hallottak. A felelő gyermeket társai ellen-
őrzik. Ha valamit kihagy, vagy a hűség ellen 
vét, azt pótoltatom, helyesbíttetem. Én csak a 
végső esetben avatkozom az elbeszélésbe. Hadd 
fejlődjék, hadd erősödjék a gyermekek önálló 
gondolkozása, kifejezési készsége, melyeket a 
kérdésekkel való zaklatás, agyontámogatás csak 
hátráltatna. , 

Begyakorlás. 
a) Károly Róbert érdemei. Az összefoglalás 

keretében újból végiggondolták a gyermekek a 
hallott gondolatokat s így egységes kép alakul 
lelkükben Károly Róbert uralkodásáról. Most, 
hogy Károly Róbert érdemeit s a nemzet hely-
zetét gyermekeim lássák, szembeállítom ezt a 
kort a Károly Róbert uralkodása előtti korral. 
S a különbségből látni, érezni fognak egy szebb, 
boldogabb kort a nemzet életében. És ennek az 
átérzésnek nagy-nagy pedagógiai értéke van a 
nemzeti önérzet ébresztgetése és a hazaszeretet 
mélyítésének szempontjából. 

b) Jelenetek rajzoltatása. A gyermekekkel le-
rajzoltatok egyes jeleneteket. Ezeket maguk is 
megválaszthatják, avagy megbeszélések kereté-
ben állapítjuk meg azt, hogy mely jeleneteket 
rajzolják le. Ha valamelyik kedvet s erőt érez 
ahhoz, hogy Károly Róbert egész uralkodását 
jelenetekben lerajzolja, ám rajzolja. S ha a ta-
nító erre csak célzást tesz, vájjon melyik gyer-
mek ne rajzolná? S abban a rajzban ott lesz a 
történelmi gondolkozás, az átélés, az élet. Külö-
nösen akkor, ha a rajzolás előtt Károly Róbert-
korabeli képeket is nézegettetek a gyermekek-
kel. Akkor még korliűek is lesznek azok a csa-
csogó, de sokat mondó s nagy pedagógiai érté-
keket képviselő alkotások. 
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A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 2—3. száma Be-
ssin Bcla szerkesztésében változatos tartalom-
mal- most jelent meg. A mélyen szántó vezér-
cikket Rákos István királyi tanácsos ír ta az 
egyesületi életről. 

A tanítóegyesületek céltudatos irányításában, 
rendtartásában és tervszerű mozgalmasságában 
rejlik a magyar tanítói közélet minden tar-
talma, értéke —• hangoztatja a kiváló cikkíró. 
Ezen a téren, fájdalom, az újabb időben beteges 
jelenségek észlelhetők, ha nem is az egész vona-
lon, de több helyütt. Az egyesületek sokat szen-
vednek a kapkodó ötletszerűségtől, a legtöbb 
bajt mégis a tagok egykedvűsége okozza. So-
kat beszélhetnénk — úgymond — a tanítógyű-
léseken előforduló, visszatetszést keltő túludva-
rias, szinte önmegalázó megfeledkezésekről és 
szertartásosságokról. A tanítógyűlések néha 
olyan színezetűek, mintha egyedül az előírt 
üléstartási kényszer szülöttei volnának. Ezek 
bizony nem nagy közremunkálási kedvet élesz-
tenek és legkevésbbé öregbítik az amúgy is ne-
hezen kibontakozó tekintélyt. Ezeken a helye-
ken az önképzésjellegű szellemi munka sem le-
het más, mint vértelen és hatástalan semmit-
mondás. Ilyen előzmények után nem csoda, ha 
napról-napra egyre csökken az érdeklődés, fo-
kozódik a türelmetlen elégületlenség ós a kö-
zömbösség a tanítói magasztos közcélok, közin-
tézmények, az egész tanítói közélet iránt. Mi 
vagyunk a hibásak, — í r j a Rákos — mi, kik a 
tanítókat nem szoktatjuk, nem neveljük, nem 
kényszerítjük rá a tanítói közösségért való ál-
dozatkész gondolkozásra. Gyöngék és puhák va-
gyunk. Semmihez sem merünk erős kézzel 
hozzányúlni. Ügy teszünk, mintha félnénk, 
mintha nem volna igazunk, mintha röstelked-
nénk, hogy egyenesek vagyunk. Ez a magatar-
tás és .a telhetetlen egyesületi önzés a kóroko-
zója mindannak a bajnak, amely mostanában a 
magyar tanítói közélet szervezetét gyötri, sa-
nyargatja. Nem nézhetem tovább a tanítói köz-
élet beteges legyengülését — folytatja a cikk 
író. Elevenné és őszintévé kell tennünk a tanító-
egyesület életét. Bele kell vinnünk a jogok és 
kötelességek szigorú rendjét, a föltétlen alkal-
mazkodást a hozott határozatokhoz. Be kell te-
relnünk az egyesületbe a sehová sem tartozó 
szabad portyázókat és meg kell teremtenünk a 
bajtársias, komoly érintkezést más egyesületek-
kel. Reméljük, hogy ez úton, habár igen lassan, 
de végre mégis elérkezünk a tanítók irányítói-
nak egymást megértő, békés együttmunkál ko-
dásához s innen az egyetemes magyar tanító-
ság osztatlan egységéhez. Wanitsek Rezső az 
Országos Tanítószövetség, alapszabálymódo-
sításának elvi szempontjait ismerteti. Külön 
cikk közli Huszár Károly volt miniszterelnök-
nek a terményfizetéses tanítók érdekében mon-
dott felsőházi beszédét. Dr. Stolmár László 

„Földrajzóra a VI. osztályban" cím alatt peda-
gógiai értékű tanulmányt közöl. Háros Antal 
komoly tárgyilagossággal az Eötvös-alap segítő 
munkáját értékeli és a vezetőség megfontolt 
intézkedéseinek helyességét bizonyítja. Dénes 
Géza ebben a számban fejezi be „A tanítás és 
nevelés a gyakorlatban" című értekezését. A 
lap tartalmát hírrovat egészíti ki. 

A Pestvármegyei Népművelés februári számá-
ban Erdélyi Lóránt, alispán, rövid összefogla-
lást nyúj t Pestvármegye Népművelési Bizott-
ságának 1922—30. évi népművelési munkájáról. 
Elismerést érdemel az a hatalmas nemzetnevelő 
munka, amelyet ez a bizottság véghez vitt. 
1922—23-ban a népművelési előadások száma 
2339, míg 1929/30-ban 55.351. A bizottság 174 
könyvtárt, 151 vetítőgépet, 42 grammofont osz-
tott ki ez idő alatt; előadó tanfolyamokat ren-
dezett. ösztönzésére egymásután épültek és 
épülnek a kultúr- és népházak. Külön kiemeli 
a jelentés a Pestvármegyei Népművelés „felbe-
csülhetetlen értékű" munkásságát. Imre Sándor 
mélyen szántó cikke Széchenyi nevelői gondolko-
dásáról fest tanulságos képet. Geszthelyi Nagy 
László magvas tanulmányában a falu népének 
állampolgári nevelését tar t ja a legfontosabb-
nak. Fekete József élvezetes formában tárgyalja 
a „Mit és hogyan olvassunk?" kérdést. Takács 
Béla a költői művek legalkalmasabb tárgyalási 
formájáról ír. Bálás Vilmos a népdalok, nép-
mesék, népviselet stb. emlékeinek községenként 
történő gyűjtését javasolja. Jávor László érde-
kes történeti adatot közöl 1659-ből. Örsy Attila 
a külföldön élő magyarság életének az ittho-
niak előtt való gyakori ismertetését tart ja 
szükségesnek. Fülei Szántó Endre mintaelő-
adásban ismerteti „A kereskedő és kereskedelmi 
társaságok" jelentőségét. Gazdag folyóirat és 
könyvszemle, gondos híranyag és hivatalos ren-
deletek teszik teljessé a lap tartalmát. 

A Magyar Iparosnevelés folyó évi 1. számának 
vezércikkében Barton Imre az iparostanonc-
iskolai építő- és fa ipar i szakrajz tanításához 
készített minta sorozatokat és tanmeneteket is-
merteti. Dr. Afra Nagy János a vasúton járó 
iparosifjúság népművelő foglalkoztatásáról írt 
cikket. Veigand József „A szakirányúság és 
gyakorlatiasság elve az iparostanonciskola ta-
nításában" cím alatt értekezik. Ábrákkal illusz-
trált cikk foglalkozik a mértani alapfogalmak 
szemléltetésével. Vass József az iparostanonc-
iskola nevelő és oktató munkáját méltatja. 
Walter István a r r a a kérdésre felel, hogy mi-
lyen iparos lesz a tanonciskolában és a segéd-
vizsgán is elbukott ifjúból, akinek a segédleve-
let ki kell adni? 

A Kisdednevelés februári száma dr. Kenye-
res Elemér szerkesztésében most jelent ínég. 
Kiss József és Burchard-Bélaváry Erzsébet 
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Montessori Mária budapesti előadásáról adnak 
részletes tudósítást. Stelly Gizella a németor-
szági gyermekvédelemről és kisdedóvásról írt 
tar talmas ismertetést. Dr. Kenyeres Elemér 
pompás fordításban Dewey-nek a gondolkodás 
neveléséről szóló művét magyarázza. Nagy J. 
Béla Herb art pedagógiai előadásait ismerteti. 
Pap Ilona az óvodai dajkák alkalmazásának 
rendszeresítését kívánja. Szemlér Erzsébet, 
Angyal Kálmánné, Angyal Katalin és Utry 
Juliska meséket, verseket, dalokat közölnek. 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja 
most megjelent kettős számának újévi vezér-
cikkét dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek írta. 
Dr. Kohajda Margit „A Szent Imrés gondola-
tok ú t ja" cím alatt elmélkedik. Szabó Irma 
Meschler műve után sienai Szent Bernárd éle-
téről ír t nagyobb cikket. Különös figyelmet 
érdemel „A jól képzett tanító" című értekezés, 
amelynek cikkírója többek között a következő-
ket mondja: „Az általános népművelés ú j keletű, 
még újabb a tudományos megalapozás. Min-
dig voltak született nevelők, akik művészei 
voltak a tanításnak, nevelésnek, de a legtöbb 
tanító pszichológiai tudás nélkül, egyéni neve-
lést nem ismerve, tömeg gyanánt kezelte a rá-
bízott ifjúságot. Nagy embereknek életrajzá-
ban olvashatunk arról a sok szenvedésről, me-
lyen gyermekkorukban keresztülmentek. Le-
gyen vége mindörökre annak az időnek, mikor 
a gyermekkor a rettegés és a szenvedés kora 
volt. A jó tanító, képzett tanító. A képzett ta-
nító ismeri a gyermek lelkét s szeretettel, meg-
értéssel munkálja meg- azt. Nálunk Magyar-
országon a tanítóképzésre igen nagy gondot 
fordítanak. A magasszínvonalú képzőket Buda-
pesten a Pedagógiai Szeminárium egészíti ki. 
így a mi kezdő tanítóink bőséges didaktikai 
és pedagógiai képzettséggel indulnak útra. De 
ez az útravaló egy egész tanítói működés ide-
jére mégsem lesz elég. Tanulnunk és képez-
nünk kell magunkat tovább. Bele kell mélyed-
nünk azokba az újabb és újabb szakmunkákba, 
pszichológiai művekbe, melyek a pedagógia és 
pszichológia terén megjelennek. A fáradhatat-
lan önképzés, a folytonos gyakorlat és tapasz-
talat együtt alakítja ki az igazán képzett, hi-
vatásos tanítót." Martos Nóra a kath. ameri-
kai diákleányckról ír t érdekes cikket. Polgár 
Margit Jules Renault nyomán az egységes is-
kola problémájával foglalkozik. 

A Nemzetnevelés folyó évi 3. számának a taní-
tói hivatás önfeláldozó teljesítéséről szóló szép 
vezércikkét Finta Sándor írta. Dr. Becker Ven-
del a tanítóképzés reformjának a problémájával 
foglalkozik. Urbán Gábor tanítási tervezetet kö-
zöl a magyar címerről. Fogl János a szabadban 
való tanításról írt cikket. 

( 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesiileti Köz-
löny januári száma ismerteti a tanárságnak a 
kultuszminiszterhez intézett memorandumát, 
közli dr. Madai Gyula elnöknek az átadás al-
kalmával mondott beszédét és a kultuszminisz-

ternek erre adott válaszát. Dr. Komis Gyula 
„A walesi herceg kultúrpolitikája" cím alatt 
a mai világ életszemléletét ismertető, tanulsá-
gos és gondolkoztató cikke érdekes olvasmány. 
Dr. Petrich Béla arról ír, hogy milyen szerepe 
van a munkáltató oktatás elvének a francia 
nyelv tanításában.. 

A Protestáns Tanügyi Szemle folyó évi 1. szá-
mának lendületes újesztendei vezércikkét Bor-
sos Károly írta. Weiszer Gyula a középiskolai 
filozófiatanítás jelentőségét értékeli. Gulyás 
József Comenius „Kis beszéd az ékes latinság 
tanulásáról" című értekezését ismerteti. Ecsy 
Ö. István a stilisztika tanításával kapcsolatban 
Arany Toldijáról gondolkozásra késztő észre-
vételeket közöl. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 3. szá-
mának a „Községek háztartásának rendezése 
és az iskolafenntartás" című vezércikkét Landi 
Ferenc írta. Hafner Ede az elemi iskolai szem-
léltető oktatás eszközeit ismerteti. Váth János 
ebben a számban kezdi meg történelmi cikk-
sorozatát. Finta Sándor folytatja „Az én szülő-
földem utasai" című könyvismertetését. Dr. 
Vámossy István a morfinisták és kokainisták-
ról ír t szakszerű cikket. Több szép költemé-
nyen és közleményen kívül változatos tárgyú 
rovatok egészítik ki e nívós tanügyi lap tar-
talmát. 

A Tanítók Lapja folyó évi 3. számába Ormós 
Lajos a kálvinista iskolák jövőjéről írt cikket. 
Törös Károly folytatja ebben a számban is a 
modern nevelés problémáiról ír t tanulmányát. 
Milák Jenő számtantanítási tervezetet közöl. 
Szűcs János befejezi „Az ú j tanterv a mi isko-
láinkban" című cikksorozatát. A tárcarovatban 
Varga Lajos „Falióra" és K. Szabó Károly „Élet 
hőse" című szép költeményeit olvashatjuk. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népmű-
velés folyó évi 1. száma Greczmajer Károly és 
Keszthelyi István szerkesztésében most jelent 
meg. A mélyen átgondolt vezércikket „Űj esz-
tendő, ú j remények" címmel Greczmajer Ká-
roly írta. Ebben többek között hangsúlyozza 
azt, hogy szellemi téren nyereségnek kell el-
könyvelnünk a pedagógiai szemináriumok 
eredményeit. Ű j munkára, ú j próbálkozásokra 
és kutatásokra ösztönözték a tanítói lelkeket. 
Ü j eszméket, ú j gondolatokat és módszereket 
tettek a tanítóság közkincsévé. Egész lavináját 
indították meg az ú j módszertani könyveknek. 
Hosszú évtizedek alatt összesen nem jelent 
meg annyi belőlük, mint az elmúlt év alatt. 
Sok igazi érték van közöttük. Kádár Béla az 
egyházi ós iskolai terhek kérdésének a meg-
oldásával foglalkozik. Nóvák György beszéd- és 
értelemgyakorlati tanítási tervezetet közöl a 
fűtésről. Részletes tudósítást ad a lap az Eöt-
vös-alap, az Orsz. Tanítószövetség és a várme-
gyei általános tanítóegyesület gyűléseiről. Eb-
ben a számban kezdi meg Thiel Bernát „A föld-
rajztanítás célja, módszere és anyaga" című 
szakszerű értekezését. 
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A Szabolcsi Tanító folyó évi 2. számában 
Benkő András Piller József ny. nyíregyházai 
elemi iskolai igazgató tanügyi és társadalmi 
téren kifejtett értékes működését méltatja. Az 
ű j tantervi tanítások rovatában „Egynapi ta-
nítás osztatlan iskolában" című igazi pedagó-
giai hozzáértéssel összeállított pályamunkát 
olvashatjuk. Figyelemreméltó a lapban közölt 
ismeretterjesztő népművelési előadásnak a váz-
lata, amely okszerű baromfitenyésztésre buz-
dí t ja a kisgazdákat. 

Az Izr. Tanügyi Értesítő februári számának 
„A zsidó nevelés ideáljai" című vezércikkét 
dr. Fischer Benjámin írta. Ilerczka Gusztáv a 
nehezen nevelhető gyermekekkel való bánás-
módot ismerteti. Külön cikk tájékoztatja a lap 
olvasóit a magyarországi izraeliták három or-
szágos irodájának állásfoglalásáról a veszé-
lyeztetett zsidó iskolák fennmaradása érde-
kében. 

A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. E. Várme-
gyék Népnevelése ez évi 2. számának az ének-
tanításról szóló kitűnő vezércikkét dr. Boldis 
Dezső írta. Kuszák István „Történelem taní-
tása az elemi iskolában" cím alatt értekezik. 
Külön cikk serkenti a tanítóságot falusi ének-
karok alakítására. A következő közlemény a 
vármegyei pedagógiai szemináriumok lefolyá-
sáról nyújt részletes tudósítást. 

A Katholikus Iskola februári számában gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek szózatot intéz a 
l)écsegyház,megyei tanítósághoz. Külön cikk ad 
tudósítást a Baranyavármegyei Általános Ta-
nítóegyesület közgyűléséről. P. Szabó Polikárp 
a Bok-Jaksch-féle — németajkú hívők részére 
szerkesztett — népénektárat Ismerteti. A lap 
egyik része a püspöki és egyházmegyei főtan-
feliigyelői rendeleteket közli. 

Az Alföldi Népmivelés folyó évi 3. számának 
első cikkében Bálint Gyula Sándor a tanítói 
karszellemről elmélkedik. Vitéz Nemes Árpád 
Lenauról, a magyar származású német költő-
ről emlékezik meg. Ratsek Rafael arról ír, hogy 
küszöböljük ki a magyar írásunkból az össze-
tett betűket és helyettesítsük azokat a magyar 
beszéd szóhangjainak jelölésére alkalmasabb, 
egyszerű (egyjegyű) betűkkel, amelyek a ma-
gyar szépírás elemeiből szerkesztve, kirívás és 

• zökkenés nélkül beleilleszthetők magyar szép-
írásunkba. 

A Hajdúság Kultúrája folyó évi 3—4. számá-
nak első közleménye a hajdúmegyei tankerü-
let népoktatásügyének tízévi fejlődéséről szá-
mol be. A második cikk a megszállott területek 
magyarságának megmozdulásáról ad hírt. Ká-
dár Béla az egyházi és iskolai terhek kérdésé-
nek a megoldásával foglalkozik. 

A Zempléni Tanító februári számának vezető-
cikkében Ujházy Irén az óvónők részére peda-
gógiai szemináriumi előadásokat kíván. Dr. 

Tomcsányi Boldizsár a tanítási módszerről írt 
tanulmányát folytatja. Kottász Sándor tanítási 
tervezetet közöl a köbméterről. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Mi a nevelés? 
Erre a kérdésre nem lehet teljes érvényű 

választ adni. Amint a váltópénz folyvást ko-
pik a használattal, míg értéke és neve elhomá-
lyosul, azonkép a szók értelme is bizonyta-
lanná, pontatlanná válik idő jártával. A 
nevelés nagyon jól ismert szó, de a vele meg-
jelölt eszme határozatlanná lett. 

Ötven esztendővel ezelőtt a liberális nevelés 
a college klasszikus tanfolyamát jelentette, 
amely meglehetős latin, görög, mennyiségtani 
és bölcseleti, továbbá változékony nagyságú 
történelmi és természettudományi ismeretet 
ölelt föl és a Bachelor of Arts (érettségi) foko-
zatra vezetett. Manapság majdnem mindent 
tanulhatni a college-ekben, a főzéstől a csilla-
gászatig, a banjo (az amerikai négerek hang-
szerének) kezelésétől a lélektanig és számos 
különféle fokozatot érhetni el. 

Hajdan ácsnak hítták a házépítőt, ma meg, 
aki meg tudja különböztetni a fejszét a kala-
pácstól, már építésznek nevezi magát. Aki a 
ruhánkat varrta, az szabó volt, most meg mái-
művész, aki fensőségesen oktat ki színekről, 
tónusokról, esztétikai hatásokról. 

Ám most nem ház és ruha érdekel bennün-
ket, hanem azt szeretnők megtudni, mit ért-
sünk nevelés alatt és mi az iskolázásnak igazi 
célja. 

Annyit el kell ismerni, hogy a nevelés céljai 
nagyszámúak és változatosak, de általában 
mégis csak két irányúak: vagy hasznosságra, 
vagy műveltségre törekvők. E kettő közül is a 
hasznosság az egyszerűbb és kézzelfoghatóbb. 
Nem vonható kétségbe, hogy bizonyos dolgok-
nak ismerete hasznos szerzemény. Okos dolog 
az elmének vagy a kéznek olyan kiképzése, 
amelynek birtokában az ember olyast végez, 
amire a világnak szüksége van s amit jól meg 
is fizet. Ebből a szempontból a tanulás egy-
szerű mesterség, amely munkára és keresetre 
képesít. Különösen a természettudomány s a 
mennyiségtan alkalmas az iparnak ilyen kel-
lékéül, az ő segítségükkel igáztuk le és tet-
tük termékennyé a földet. Napjainkban nem 
fenyeget annak a veszélye, hogy szem elől 
tévesztenék vagy lebecsülnék azokat a művé-
szeteket és tudományokat, amelyek gazdag-
ságra vezetnek. 

A nevelésnek másik célja már nem ilyen 
kézzelfogható. A műveltség már nem olyan 
ismert fogalom, mint a kényelem és a költe-
mények nem oly nyilvánvalóan haszonhajtók, 
mint a számológép. A kultúrának az a célja, 
hogy kimívelje az elmét, nemesebbé alakítsa 
az embert és megédesítse, kiszélesítse az életet. 
Kul túra szempontjából a meglévőnél fonto-
sabb az, aminek meg kellene lenni. Közremű-
ködik ennél tudomány, művészet és irodalom, 
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de nem a külső viszonyok javítására, hanem a 
gondolat helyesbítése, az ízlés finomítása és 
az érzelmek purifikálása útján. A kultúrának 
az a célja, hogy nagyobbá, jobbá és igazán em-
berivé tegyen minket; innen van, hogy az erre 
vezető tanulmányokat humanióráknak ne-
vezzük. 

A nevelésnek ezt a két főirányát gyakran 
hozzák összeütközésbe az egyik vagy másik 
irányzatnak szűk látókörű védelmezői. A gya-
korlat embere könnyen hajlik rá, hogy alá-
becsülje mindazt a tanulmányt, amelynek ér-
téke gazdasági szempontból meg nem álla-
pítható; vajmi kevés jót lát a kultúrában, 
amely nem hajt közvetlen hasznot, vagy azok-
ban a fölfedezésekben, amelyeket nem lehet 
szabadalmaztam s piacra vinni. A műveltség 
apostolai viszont hajlandók lenézni az anya-
gias törekvéseket s még a tanultságot is el-
vitatni attól a képzéstől, amelynek nincs ma-
gasabb célja a puszta pénzszerzésnél. 

Pedig fontos érdekek követelik, hogy a 
nevelésnek ez a két iránya ne különüljön el; 
ha ellentétes szempontokat is képvisel, támo-
gassa egymást, mert önmagában egyik sem 
teljes. 

Ha úgy tanulom a művészetet és tudományt, 
akár a varga a mesterséget, a puszta megélhe-
tésért, magam sem vagyok iskolázottabb nála; 
ha csak azért gyűjtögetem a tudományt, hogy 
kiárusítsam valamelyik iskolában, én sem 
vagyok tanultabb, mint szomszédom, aki vajat, 
tojást gyűjt a piac számára. Mindkét foglalko-
zás tisztességes, az enyém mindenesetre kényel-
mesebb, mert nem kínoz annyira por és hőség, 
— de a tudományosságra ennek sincs több 
jogcíme. 

A kultúrának önmagáért mívelése viszont 
hajlamos rá, hogy túlmessze vezessen az élet-
nek megfogható valóságaitól. A kultúra esz-
ményeket akar teremteni, de ha ezek nem hí-
vek az élethez, nem alkalmazhatók meglévő 
állapotainkhoz, akkor csak ártalomra vannak, 
bármily szépek legyenek is egyébként; ha 
merő álomképek, csak gyöngítik a lelket, té-
ves irányban vezetik a zarándokot, aki az élet 
realitásaiból az örök igazság hónába törekszik. 
Belátásunknak tehát őrködnie kell, hogy egy-
aránt megóvja a nevelést mindkét túlzástól: a 
csúnya vásári szellemtől és a felleng-ző, a való-
ságot megtagadó eszménykergetéstől. 

Kész szerencse, hogy a világ rendje a hasz-
nosságnak is, a műveltségnek is szerepet jut-
tat. Az a képesség, amelynek segítségével ki-
vesszük részünket a földi javakból, egyáltalá-
ban nem akadályoza, sőt elő is segíti a jellem 
kifejlését, ami pedig a legfőbb célja a kultú-
rának. Diogenes is sokkalta bölcsebb lett volna, 
ha hordó helyett rendes házban lakik. A közép-
kori szerzetesek is szentebbek lettek volna, ha 
gyakrabban cserélnek fehérneműt. Kielégítő 
jövedelem erényre vezet, megfelelő ruházkodás 
pedig kellemre. 

Mindez azonban csak tökéletlen meghatáro-
zása a nevelésnek. A főkérdés az, hogy miféle 
neveléssel biztosíthatjuk a jellemnek a fejlődé-

sét, miként érhetjük el azt a malasztot, ame-
lyet a kerszténység a lélek nemességére nézve 
olyannyira lényegesnek tart. 

Annyi bizonyos, hogy a tudományosság célja 
nagyon elüt a vallásétól, aminthogy a kultúra 
is különbözik a kereszténységtől. A kultúra 
vezérszava: gyöngédség és világosság, a ke-
resztény életé: igazságosság és béke; az egyik 
a művészi, a másik az erkölcsi tökéletességre 
törekszik; a kultúra irányítója az ízlés, a ke-
reszténységé a lelkiismeret; az egyiknek a 
réme a trágárság, a másiké a bűn. 

Nem csoda tehát, hogy amióta a görög kul-
túra s a keresztény hit érintkezésbe jutott, 
kettőjük közt összeütközésre került a dolog. 
A görög nem értette meg a kereszt szózatát, 
a keresztény pedig- sérelemnek tekintette a 
görög műveltséget. S ez a konfliktus inaiglan 
is tart. Sokak lelkében nagyfokú bizalmatlan-
ság lakozik a mi kulturális nevelésünkkel 
szemben. Kivált a művészetet, a zenét, irodal-
mat és bölcseletet nézik gyanakvóan, mint a 
lélek ártalmát: a művészetek pajzánsága, az 
irodalom egy részének erkölcstelensége s a böl-
cselet agnoszticizmusa kész veszedelem, de 
legalább is haszontalanság és nem méltó a 
szentekhez. 

S ez az érzés sokkal alaposabb, semhogy 
gúnyos mosollyal vagy egy-egy jelzővel el 
lehetne intézni. Igazi, eleven kérdés ez. Ha a 
kultúrának hatása lényegében agnosztikus, ke-
reszténység-ellenes, lealázó, akkor tiltott gyü-
mölcs is az; ha tetszetős is a szemnek, vagy ha 
sokan is szeretnének bölcsebbek lenni, — Isten 
parancsa egyenes: „Ne egyetek ebből!" Ha 
ellenben a kultúra az az eszköz, amely okos 
használat mellett emeli a lelket és nemesíti az 
erkölcsöt, akkor hajlandók vagyunk megbe-
csülni és kimenteni azoknak a kezéből, akik 
az emberek romlására használják. 

Nos, én hiszem, hogy minden igazi tudás 
Istennek ajándéka. S azt is hiszem, hogy hálá-
val tartozunk a görögöknek az ő bölcseletü-
kért és művészetükért, (le méginkább Júdeá-
nak, mert a megváltás onnan jött. Hitemnek 
kettős alapja van: 1. A világot* Isten alkotta 
és kezdettől fogva ismeri az élet célját; Isten 
mindent bölcsen intéz. Ö az a teremtő erő, 
amely olyanná alkotott minket, aminővé let-
tünk. Isten nem téved. Az embernek minden 
képessége bölcsen van megadva s ha e képes-
ségeket helyesen használja, az a lélek emel-
kedettségére kell liogy vezessen. Mindaz, ami • 
az ízlést nemesíti, az érzelmeket finomítja és a 
gondolatot megvilágosítja, a szent életre visz. 
2. Hiszem, hogy ugyan Ö, aki a világot meg-
alkotta, maiglan is szabályozza azt, hogy tehát 
a világegyetemnek egész gépezete az igazságon 
és az igazságosságon alapszik. — E két tételre 
támaszkodva állítom, hogy Isten teremtésének 
harmóniája nem engedi meg a jónak és szép-
nek különválasztását, sem pedig a szépnek s 
az igaznak összeütközését. 

Ezek kifejtése után jegyezzünk ide néhányat 
amaz utak közül, amelyeken a nevelés a lelket 
emeli: 
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1. A nevelés megnyitja az, értelmet a maga-
sabb befolyásoknak. A tudástól besugárzott 
lélek olyan igazságokat is megért, amelyek a 
sötét elmére nézve inegfoghatatlanok. A ki-
művelt ízlés, a finomult érzelem hajlamosabb 
a kedvező benyomásokra, elismerőbb az er-
kölcsi értékek s a szent élet szépségei irá-
nyában. 

2. A nevelés közvetve is gyakorol hatást 
azáltal, hogy birtokba veszi a lelket: a művé-
szettel, jó irodalommal, zenével foglalatoskodó 
elme vértezve van a bűnnek kirívó alakjaival 
szemben. 

3. A kultúra révén többre becsüljük az élet 
kellemetességeit, a béketűrés s a tisztaság eré-
nyét, valamint az igazsághoz és a tisztesség-
hez ragaszkodást. 

4. A nevelés az embernek minden tehetségét 
jobban kidomborítja, a kultúra emelkedésével 
hatalmunk is gyarapszik. Az életnek nincs be-
csesebb adománya, mint amikor módot s al-
kalmat nyúj t rá, hogy embertársaink jólétét 
elősegítsük. Hogy rokonszenvet érzünk az em-
berek irányában, mentül több ponton érintke-
zünk az élettel, hogy ismerjük a jellemképző-
dés forrásait: mindezt a hatalmat a kultúrá-
nak köszönhetjük. 

De van a nevelésnek más, magasabb szem-
pontja is. Ha a nevelés pusztán hasznosságra 
terjed, attól még sok baj, vesződség marad 
fönn ránk, kivált pedig az anyagi világ rab-
szolgái maradunk. És ha csak ar ra a kultú-
rára vezet, amelynek jelszava gyöngédség és 
világosság, még mindig nem eléggé alapos a 
halhatatlanság örököse számára. Csakis az a 
kultúra tökéletes, amely a mi megronthatat-
lan, mocsoktalan és hervadhatatlan öröksé-
günkre neveli a lelket. 

Hármas, teher súlycsodik az emberiségre: a 
vesződésnek, a tudatlanságnak s a bűnnek 
a terhe. 

S jön a hasznosság és imígyen szól: „Hadd 
irányítsam a nevelésteket és én enyhítem 
vesződésteknek a terhét, hisz' én igáztam le a 
villámot, én fékeztem meg a tengert s teszem 
az embert gazdaggá." Mindezek tényleg jó dol-
gok s így helyesen cselekszünk, ha a nevelés-
ben szóhoz jut ta t juk a hasznosságot. 

Majd jön a kultúra. Hangja gyöngédebb, 
mint a hasznosságé, arculata bájosabb, egész 
megjelenése fönségesebb. És így szól: „Hadd 
vezesselek én titeket és én enyhíteni fogom tu-
datlanságtoknak a terhét; felnyitom szemeteket, 
hogy lássátok a világ szépségét és fületeket, 
hogy halljátok zenéjét. A múzsák már rég 
megtanítottak rá a Parnasszus hegyén, Homér 
az én tanítványom volt, akárcsak Michel-
angelo, Shakespeare vagy Mendelsohn. Én ki-
szélesítem és megédesítem az életet. Minden 
ünnepségteken jelen vagyok, én festem a ké-
peiteket, tervezem templomaitokat és szerzem 
muzsikátokat." így tehát helyénvaló, hogy tág 
teret engedjünk a nevelésben a kultúrának. 

Ámde van nagyobb tanító, jobb vezető is. 
Valaki, aki úgy tanított, mint még senki em-
berfia, aki szelíd és alázatos lelkű volt, akin 

azonban az Atya egyetlen Fiának glóriáját lát-
juk sugározni, teli kellemmel és igazsággal. 
Ö egyedül képes eloszlatni lelkűnkről a bűnnek 
a terhét és felhívása: „Tőlem tanuljatok és 
megtaláljátok lelketek nyugalmát." 

Hervin U. Roop, 
a lincolni egyetem rektora. 

Education (Boston), 
1931 januári szám. 

c) Francia lapokból. 

Techn ika és módszer. 
Véleményein szerint az egész pedagógiának 

uralkodó szabálya, hogy mindig a gyermek-
ből kell kiindulni, az ő szükségleteire és esze-
járására kell a nevelést alapítani. Ez a sza-
bály halomra elönti az eddigi értékelést, de 
azért mégis általános elismerésre fog találni. 

Ebből pedig az következik, hogy a megfor-
dított út, vagyis ha mi felnőttek a saját esz-
méinkből indulunk ki, hogy végtére saját kép-
másunkra alakítsuk a gyermeket, lélektani tév-
eszme, amely szükségszerűen a gyermek elbutí-
t ás ára vezet, szellemi kiegyensúlyozatlanságra, 
amit a túlságba vitt kényszer s a kizáróan 
értelmi gyakorlatokkal folyt visszaélés idé-
zett elő. 

Ha tökéletesebben ismernők a gyermek ösz-
tönéletét, módunkban állna, hogy oktatásunkat 
pontosan az életkornak megfelelő szükségle-
tekre alapítsuk. 

Az iskolának az a feladata, hogy kielégítse, 
nevelje a gyermek szükségleteit. Itt nyilvánul 
annak a szükséges volta, hogy alkalmatos tech-
nikát eszeljünk ki. 

A technika s a módszer között szembetűnő 
különbség van. A technika a r r a való, hogy ki-
elégítse a gyermek sokféle szükségletét. í g y a 
technikai eljárásoknak igen nagy száma lehet-
séges. Innen van az is, hogy az írást, olvasást, 
számolást is technikának nevezzük, mert azok 
az ismeretek lehetővé teszik a gyermek szá-
mára, hogy kifejezze magát és közölje gondo-
latait. Ezzel szemben a módszer arra szolgál, 
hogy a kitalált technikai eljárásokat a lehető 
legalkalmasabb formában foganatosítsuk. 

Foglaljuk már most egybe az elmondottakat: 
Az alap a gyermek tökéletes ismerete. A cél a 
gyermek szükségleteinek kielégítése és neve-
lése. Az eszköz a technika, összhangzatosan 
beleillesztve a módszer keretébe. 

René Duthil. 
Pour l'Ére nouvelle. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Iskolarádió. 
Üjabb időben az iskolarádió iránt fokozottabb 

érdeklődés mutatkozik Németországban. Mind-
azokról a törekvésekről van szó, amelyek a rá-
diónak az iskola számára való kihasználásával 
függnek össze. E törekvések érdekében tanítók, 
rádiótársaságok és tanügyi hatóságok közös 
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munkát fejtenek ki. A legfontosabb feladat ter-
mészetesen a tanítóé, aki a tanulót neveli és ez 
úton a népművelést is emeli. 

Az iskolarádió kifejezésnek azonban szoro-
sabb értelmezése is van, ha szembeállítják az 
tí. n. „pedagógiai rádióval". Ez utóbbi nem a 
tanulók kiképzésének szolgálatában, hanem a 
tanítók rendelkezésére áll, demonstrálva, ho-
gyan lehet a tanulókat a rádió igénybevételé-
vel kiképezni. Ez mindenekelőtt rádióelőadások 
útján történik, amelyek felölelik mindazon te-
rületeket, ahol a tanítónak oktatásügyileg te-
vékenykednie kell, hogy minél több kedvet és 
buzdítást merítsen hivatásához. Így nemcsak a 
rádiótechnika és rádiópedagógia kérdései tar-
toznak ide, hanem mindazok a területek, ahol 
a tanító, mint tudásközvetítő és nevelési té-
nyező szerepelhet, tehát nyelv, történelem, ter-
mészetrajz, természettan, egészségtan, állampol-
gári jogok és kötelességek, az általános neve-
lésügy, bölcsészet, lélektan, ifjúságismeret, az 
iskola- és oktatásügy általános feladatai, a ta-
nítási módszer kérdéseivel összefüggésben. Ez 
a pedagógiai rádió végeredményben a tanulók-
nak szánt iskolarádió szolgálatában áll, mert 
a legkedvezőbb alapokat teremti meg számukra 
és így helyénvaló is, hogy az egészet az iskola-
rádió gyűjtőfogalma alá vonják. 

Az iskolarádió első érvényesülési mozzanata 
az volt, amikor a Berlinben székelő „Oktatás- és 
Nevelésügyi Központi Intézet" a Deutsche Wel-
lével közösen arra vállalkozott, hogy alkalmas 
anyagot fog összeválogatni az iskolarádió szá-
mára. Így jött létre ezen intézet keretében a 
rádióosztály. A porosz közoktatásügyi minisz-
térium elhatározta később, hogy az iskoláknak 
tanácsokkal való ellátását rádiótechnikai kér-
désekben a „Természettudományi Oktatásügyi 
Állami Központra" bízza, amelynek gazdag ta-
pasztalatai így az iskolák számára érvényesül-
hettek. Az iskolarádiót támogatta még a „Né-
met Iskolarádió-Egyesiilet", mely legfontosabb 
feladatának tekintette, hogy az iskolarádiót a 
vidéken is bevezesse, mert természetesnek lát-
szott, hogy a vidéken, távol a nagyvilági élet 
eseményeitől, az iskolarádió rendkívül jó ta-
lajra fog találni. Az a veszedelem fenyegetett 
azonban, hogy a három helyről jövő támoga-
tás az iskolarádiótörekvések szétforgácsolódá-
sára fog vezetni és ez a veszély még fokozódik 
azáltal, hogy a „Deutsche Welle" mellett a 
többi adóállomások is elősegíthetnék a fejlődést 
olyként, hogy programmjukat beiktatják az is-
kolarádióba. Szükségessé vált tehát bizonyos 
munkaközösségek teremtése azzal a feladattal, 
hogy megállapítsa az alapvető szempontokat és 
közös használatra rendelkezésre bocsássa. Ez 
hasznosnak látszott nemcsak a rádiótársaságok, 
hanem az iskolai hatóságok szempontjából is, 
melyeknek kölcsönösen szükségük volt a tapasz-
talatok kicserélésére, miután új kiképzési irány-
ról volt szó, ahol nélkülözték a jól bevált ta-
pasztalatokat. Az egyre nagyobb mértékben 
mutatkozó ilyen szükségletek arra indították a 
közoktatásügyi minisztériumot, hegy iskolará-
dióügyek számára pedagógiai munkabizottságot 
szervezzen, mely évenkint gyűlésezik és mun-

kájában az adóállomások, kerületi iskolarádió-
bizottságok és más érdekeltségek is résztvesz-
nek. 1929-ben Kölnben ós 1930-ban Berlinben 
tartották meg az évi gyűléseket. 

Végül az „Oktatás- és Nevelésügyi Központ'1 

rádióosztályából megalapították az iskolarádió-
központot Berlinben, mely mint központi intéz-
mény az iskolai hatóságok, adóállomások és 
hatóságok ilyirányú érdekeit tartozik figyelem-
mel kísérni. Ennek az intézménynek feladata, 
hogy az iskoláknak pedagógiai, metodikai és 
technikai tanácsokat adjon, rádiótanfolyamo-
kat rendezzen és propagandát csináljon a rádió-
nak. E nagy reményekre jogosító intézet 1930 
július havában kezdte meg működését. 

Allgemeine Deutsehe Lehrerzeitung. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

Giuseppe Allievo születésének századik 
évfordulójára. 

Négy hosszabb közleményt olvashatunk a 
Rivista Pedagogica 1930. évi decemberi számá-
ban Gius. Allievo-ról, erről a külföldön szinte 
ismeretlen olasz pedagógusról, akit honfitársai 
is csak ma, a nemzeti értékek újraértékelése ko-
rában, ítélnek meg kellő helyességgel, ámbár 
jelentőségét azelőtt sem ismerték félre. Ismer-
tetésünkben a harmadik cikkel (II Maestro) fog-
lalkozunk: ebben Alfonso Maletti, torinói pap-
tanár, mint tanítvány nyújt hű képet meste-
réről. 

Allievo (sziil. 1830-ben, San Germano-ban, Ver-
celli mellett) hivatásának és tudományának ra-
jongó apostola volt. A róla való megemlékezés 
nem lehet hűvös és ünnepélyes; nem érhet vé-
get az akadémikust megünneplő tapssal. Az ő 
atyai képe ott él tanítványainak és ezek tanít-
ványainak a lelkében, meg nem fogyatkozva, el 
nem halványulva, teljes frisseségben. Róla 
méltóképen szólani annyit jelent, mint áttekin-
teni élete egész munkásságát. Ez azonban ne-
héz feladat, mert ő a pedagógia világának 
óriási területéből alig hagyott ki valamit te-
vékenységében. A cikk szerzője ebből a sok-
oldalú munkásságból csak néhány jellegzetes 
mozzanatot akar kiemelni. 

Huszonkétesztendős korában, 1852-ben, még a 
doktori cím elnyerése előtt, Allievo kiérdemli 
Antonio Rosmini, a roveretói bölcselő elismeré-
sét egy értekezésével. Amidőn ez a bíráló ki-
jelenti, hogy a fiatalkori mű elárulja szerzője 
„oroszlánkarmait", nem ismétel meg elkoptatott 
szólásmondást. Harminckét évvel ezután Al. 
Daguet, a neucháteli egyetem pedagógia-pro-
fesszora, Rosmini szavaira való hivatkozással 
ezt í r ja : „Allievo a neveléstan terén oroszlán, 
azzá teszi őt az a buzgó hév és lelkesedés, amely -
lyel elveit fejtegeti és tanai ellenségeit támadja; 
tanítása határozottan teisztikus és keresztény." 

1866 és 1870 közt az olasz elmék a pozitívizmus 
felé fordultak. Ez Olaszországba „hegyeken, sőt 
tengeren túl"-ról jött; a tudományban korlát-
lan uralomra tört, az „én" szubstantialitását ta-
gadta, legfőbb törvénynek a viszonylagosságot 
mondotta ki; az életet és a tudományt az érzé-
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kileg felfogható tünemények körére korlátozta. 
Allievo azon elsők és kevesek között volt, akik 
ben élt a bátorság és elmeél, hogy ezen „leg-
iijabb igék"-kel szemben felemeljék saját meg-
újító bölcseletük szilárdító szavát és hangoztas-
sák azt, hogy gondolataik, bár az idegen népek 
közt támadt eszmék iránt igazságtalanok lenni 
nem akarnak, mindig az olasz szellem és böl-
cselet legtisztább hagyományaihoz kapcsolód-
nak. Ö még akkor is a nemzeti gondolat törhe-
tetlen harcosainak élén járt , amidőn a nápolyi 
egyetemen a hegelizmus hangos szóval hirdette 
világgá diadalát, úgyhogy egyes idegenek sze-
rint ez volt Itáliában az egyetlen bölcselet. •— 
A tollharc e hőse nem félt a divatbölcselők le-
sajnálásától, hanem bátran és bölcsen megtá-
madta a hegeli gondolatokat. Hadat üzent ne-
kik, mert az olasz szellem számára idegenek 
voltak. Különböző terjedelmű részlettanulmá-
nyokban, amelyek azonban mind értékesek bí-
rálói és előadói éleselméjűségük és világossá-
guk miatt, rámutatott elméleti téren a hegeli 
bölcselet fogyatékosságaira; kifejtette, hogy pe-
dagógiai és szociális téren milyen veszélyesek 
folyományai; végül rávilágított e rendszer hol 
nyilvánvaló, hol álokcskodásokkal ügyesen ál-
cázott ellenmondásaira. Allievo egész bölcselete 
körét megnyitja és bezárja a személyiség elve, 
amely véges az emberben, végtelen az Istenben. 
Ez az ő teisztikus és szellemelvű tanának talp-
pontja; „ez — mondja ő maga — életem ural-
kodó és vezérlő gondolata; ez elmélkedéseim 
örök tárgya, bölcseletem megingathatatlanul 
megmaradt és állhatatossá edződött hite, bírá-
lataim fegyvere, amellyel küzdök mindazon el-
méletek ellen, amelyeket bomlasztóknak talá-
lok". Ezt a gondolatát hosszabb lélekzetű mű-
veiben gyakrabban megismétli, de sohasem he-
nyén és azonos módon, hanem mindig termé-
keny alkalmazással akár pedagógiailag, akár 
államtanilag, akár társadalomtudományilag. 
„Ebben az értelemben — mondja a cikk írója — 
mindent világosság hat át; a szellem minden 
legfelsőbbrendű követelménye és törekvése ará-
nyosan összhangosított és kielégített. Az egyén 
nincsen magára hagyva, nincsen elszigetelve a 
társadalomtól, de viszont nem is eredménye egy 
olyan felszívódási folyamatnak, amelyet az a 
közeg okoz, amelyben él." 

Allievo bölcselete és neveléstana nem légies, 
sőt ellenkezőleg, igen konkrét jellegű, mert lép-
ten-nyomon az élettel van kapcsolatba hozva. 
Ebben él kedvére a nevelendő személy, akit a 
nevelő arra indít el, hogy egész lénye szabad 
és összhangos kifejlődést nyerjen; még pedig 
anélkül, hogy a tekintély túltengését ismerné 
és érezné, mert ez az egyéniség emelkedését gá-
tolja, vagy legalább meglassítja; anélkül, hogy 
ráerőszakolnának valami hiú alakisághoz való 
ragaszkodást, avagy bárminő túlsokoldalúságra 
törekvő fényelgést, mert az ilyesmi a nyert is-
meretek egyéni átdolgozását hátráltat ja, vagy 
pedig az elmét elfárasztja, mert ott túlsók és 
túlságosan tarka-barka tudásanyag fog tolon-
gani; az ifjií agy így kimerülne; az idegen a 
honival szemben túlerőre kapna és a nemzeti-
ség átérzése be sem következnék. Pedig a ne-

velés és a nemzeti érzés egymástól elválasztha-
tatlanok. A házi nevelés a hőn óhajtott neve-
lési megújhodásnak az alapja, de a nevelésnek 
a nemzeti géniuszból kell táplálkoznia, a peda-
gógiai szabadságból kell levegőjét szívnia és 
a vallás isteni vizeiből kell merítenie. 

Allievo, az olaszul való érzés törhetetlen hir-
detője, 1868-ban nagy anyagi áldozatok árán 
folyóiratot indít meg, hogy a nemzeti gondolat 
fáklyájá t ébren tar tsa a bölcseleti tudományok-
ban. Vállalkozása csak öt évig él ugyan, de ő 
kedvét nem veszti el e vereség után sem. Első 
műve 1854-ből való; igen értékes tanulmány, 
amellyel a domodossolai tanítóképzőben szék-
foglalóját tartotta. Utolsó munkája, Jób és 
Schopenhauer, 1912-ben keletkezett. E két év-
szám majdnem hatvan esztendőt jelent; s ha 
meggondoljuk, hogy teljes negyvenötöt Allievo 
az egyetemi tanításban töltött el, csak csodá-
lattal tudunk reá visszagondolni. Elméjét a pe-
dagógia minden ága és problémája foglalkoz-
tatta. Vannak tanulmányai a kisdednevelésről. 
Sokat írt a kisdedóvók intézményéről. Froebel 
és Aporti elveit éleselméjűen bírálta: szerinte 
Froebel nem számol eléggé a gyermek szabad-
ságával és összezsugorítja benne a személyisé-
get. Több írásában foglalt állást a teljes auto-
matizmus és a kizárólagos individualizmus el-
len. Munkáiban csodálatos a praktikus ismere-
tek bősége, az elméleti vizsgálódás könnyed-
sége és mélyreható tekintete. E tulajdonságai 
különösen ctt ragadnak meg bennünket, ahol 
Allievo a pedagógiai szocializmus és a vak-
buzgó államimádás ellen tiltakozik. 

Mégis hibái is voltak. A kísérleti lélektan ta-
gadhatatlanul értékes eredményeivel szemben 
gyanakvó és bizalmatlan maradt mindvégig. 
A psziclio-fiziológiai kutatásokat ugyan is-
merte, de jelentőségüket kellőképen nem mél-
tányolta. Nem já r t el megfelelő rendszeresség-
gel a filozófia történetében végzett kutatásai 
során sem, noha ebben is igen sok ú j a t nyújtott ; 
eredményeit tanítványai vitték át a köztudatba. 

Tanának legékesebben szóló kommentára 
tiszta, fennkölt, eszményi élete volt. Rendkívüli 
lelkében hősies lemondás, tökéletes és nemes 
önzetlenség, áldozatokra mindig kész tudo-
mányszeretet, lelki szabadság és az i f júság ja-
vulásának szilárd hite lakoztak. Nemcsak tudo-
mányával, hanem példája ékesszóló erejével is 
csodákat tudott művelni. Amikor élemedett ko-
rában a kitüntetések elől már nem térhetett ki, 
a neki tulajdonított érdemeket mindig tanítvá-
nyaira hárította át, akikről gyakran azt 
mondta, hogy azok, mint eszméinek megvalósí-
tói, az iskola hősei, akiket úgy a laikus társa-
dalom, mint a hivatali felsőbbség — sajnos — 
kelleténél kevésbbé ismer. Ezért tanítvá-
nyaiban még egyre hangzik a mester szava, az 
a szó, amelyet egy páratlan szív és egy rend-
kívüli ész mondott ki, az a szó, amely á tha t ja 
a hallgató szívének minden rostját, amely az 
idő örök folyásában meg-megismétlődik, ú j re-
ménységeket lobbant lángra és az emberi lélek 
halhatatlanságáról beszél. 

Rivista Pedagogica, 
1930 dec.-i szám. 
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TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Valentényi Gáspár: Pedagógia és jogtudo-
mány. (A tanszemélyzet jogtudományi tanult-
sága érdekében.) 

A magyar tanügyi közigazgatás legégetőbb 
problémáját boncolja a szerző ebben a 40 olda-
las, értékes és érdekes tanulmányában. 

Bevezetésében szót emel a hazai oktatósze-
mélyzet jogtudományi képzése érdekében, mert 
a pedagógustársadalom jogászi járatlanságá-
ban, a jogtudományokban való tájékozatlansá-
gában lát ja legfőbb okát annak, hogy iskolai 
jogrendünk fejlődése nem tud egészséges ala-
kot ölteni. 

Alapos és beható forrástanulmányok alapján 
foglalkozik ezután tanügyi közigazgatásunk ba-
jaival, az igazgatóknak, főigazgatóknak, tanfel-
ügyelőknek az oktatás felügyeletének rová-
sára tisztán adminisztratív ügyekkel történő 
túlterhelésével, a gyakorlati életben számtalan-
szor hatóságként jelentkező iskola jogi szemé-
lyiségének hiányában előálló visszásságokkal 
és azokkal a veszedelmekkel, amelyek abból ki-
folyólag fenyegetik iskolaügyünket, hogy egy 
csomó iskolafajnak nincs meg a törvényben, 
mint legfőbb jogforrásban gyökerező szerve-
zete. Ennek hiánya okozza a magánoktatás, zug-
iskola fogalma körül mutatkozó siílyos bajo-
kat, amelyeknek gyakorlati eliminálására, meg-
szüntetésére irányuló törekvéseknél viszont az 
oktatásügyi és rendészeti közigazgatás határ-
kérdéseinek tisztázása jelent újabb nehézséget 
és bizonytalanságot. Bizonytalanná teszi tan-
ügyi közigazgatásunkat még a tanszemélyzet 
jogállásának tisztázatlansága, közhivatalnoki 
jellegének időnkint l í jra és újra felmerülő pro-
blémája. közszolgálati pragmatikájának hiánya. 

Rámutat ezután a szerző tanügy közigazgatási 
jogunk elmaradottságára, aminek okát nem 
utolsó sorban az elvi egyöntetűség hiányában 
keresi. Minél kevesebb és rövidebb törvény al-
kotását sürgeti, mert a közigazgatásnak ebben 
az ágában csak az irányt , a legfőbb elveket sza-
bad merev törvényekkel meghatározni, egyebe-
ket, főként pedig az iskola belső életét a tudo-
mány haladásához, a viszonyok változásához 
simuló rendelkezési joggal kell szabályozni. De 
viszont a jogalkotó állami akarat érvényesü-
lése megköveteli, hogy az egy bizonyos idő-
pontban hatályos jogforrások bármelyikének 
tartalmáról mindenki hitelesen és könnyűszer-
rel értesülhessen. Ezért gondoskodni kell arról, 
hogy a tanügyi közigazgatást érintő összes jog-
szabályok hozzáférhető alakban és csoporto-
sítva összegyűjtessenek, de intézményszerűen 
biztosítani kell azt is, hogy egyetemeinken köz-
oktatásunk szervezete és tanügyi közigazgatá-
sunk rendszeres előadások keretében ismer-
tessék. 

Tanügyi közigazgatásunk korunk követelte 
színvonalra emelése érdekében elkerülhetetlen-
nek ta r t j a szerző annak szak szerű sí tését. Hogy 
megfelelő szakképzettséggel bíró egyének állja-
nak rendelkezésre, legcélszerűbbnek tartaná az 

egyes karok hallgatóinak megengedni, hogy 
szaktanulmányaikkal párhuzamosan a jog- és 
államtudományi karon is tanulhassanak, az így 
végzett hallgatókból lehetne azután toborozni a 
felső tanügyi hatóságok fogalmazási területét. 
Ezekben ugyanis egyesülne a szakismeret az-
államéletet egységesen felfogó összefoglaló 
szemponttal. 

Végül hazai köznevelésünk egységesítése ér-
dekében sürgeti az összes iskolafajtáknak is-
kolakormányzás szempontjából közös nevezőre 
hozását. Olyan egységet kíván, amely nem je-
lentené a minden fejlődést megakasztó egyfor-
maságot, hanem az egyes iskolafajoknak héza-
got vagy felesleget kizáró egymásba fogódzását. 

Dr. Valentényi Gáspárnak itt ismertetett ta-
nulmánya mindenesetre értékes adatokat szol-
gáltat adminisztrációnk tervezett egyszerűsíté-
séhez is. 

A ni. kir. Testnevelési Főiskola Almanachja 
1925—1929. 

Azt a hatalmas és szép reményekre jogosító 
fejlődést, amit ez a könyv az utolsó évtizedek 
testnevelésének történeteként előad, csak az 
tud ja igazán méltányolni, aki még a régi kor 
embere. A mult század 80-as éveiben még ki-
vételes dolog volt, ha valahol középiskolai 
tornacsarnok állott rendelkezésre s méginkább. 
ha valahol a felnőttek részére sportegyesület is 
alakult. Berzeviczy Albert közoktatásügyi mi-
nisztériumi volt államtitkárnak érdeme, hogy 
1892-ben a koronázási jubileum alkalmából ren-
dezték az első országos i f júsági tornaversenyt 
s annak folytatásaként 3—3 éven át a kerületi 
s minden negyedik évben ismételten az orszá-
gos versenyeket. Azonban csak mikor a mult 
század végén divatba jött a futball s 1900-ban 
megjelent Magyarország az első olimpiai ver-
senyen s onnan Hajós Alfréd hazahozta ,az első 
olimpiai líszóvilágbajiickság pálmáját, kezdte 
az ország komolyan méltányolni azt a küzdel-
met, amelyet Berzeviczy és a vezetése alatt 
állott Nemzeti Tornaegylet s az azzal párhuza-
mos, de külön utakon haladt Magyar Athleti-
kai Club folytatott a sport és a testedzés érde-
kében. Hiába szaporodtak azonban olimpiai 
bajnokaink, a világháború okozta összeomlás-
nak kellett íánksfcakadni, hogy a magyar test-
edzés elérje azt, hogy megszervezze az ország 
az állami testnevelési főiskolát. Karafiáth 
Jenő országgyűlési képviselő évtizedes buz-
galma volt szükséges azután ahhoz, hogy meg-
szülessék a testnevelésről szóló 1921. évi LIII . 
t.-c.; a végrehajtás munkája azonban már gróf 
Klebelsberg Kuno miniszter tetterejére vár t s 
benne meg is talál ta azt a férfiút, aki keresz-
tül tudta vinni, hogy visszaállíttassák az el-
törölt Orsz; Testnevelési Alap s annak ríj jöve-
delmi források biztosíttassanak. Ezek tették 
lehetővé, liogy a testnevelési főiskola már 
akkor megkezdje működését, mikor az Orsz. 
Polgári Iskolai Tanárképző csak vendégként 
fogadhatta be helyiségeibe. Ez a szépmultú 
épülettömb — amely 60 éven át szolgálta az 
ú j magyar középosztályt kialakított polgári 
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iskola tanárainak képzését — lakójának távo-
zása után nem maradt üresen, elhelyezkedett 
benne a vendégként megtelepedett Testnevelési 
Főiskola s ma, ötévi ottműködés után, öröm-
mel látjuk, hogy elsőrendű tényezőjévé lett 
már eddig is csonka hazánk s megújulásra 
váró nemzetünk újjáépítésének. 

Erről a munkáról a fenti címen testes, 12 
íves könyv jelent meg a főiskola kiadásában, 
amely tartalmával felhívja a figyelmet csonka 
hazánknak erre a legfiatalabb, de máris jó 
nevet szerzett művelődési intézményére s lehe-
tővé teszi, hogy szervezetével és működésével 
nemcsak az ar ra hivatottak, hanem a nagy-
közönség is megismerkedjék. A munka négy 
főrészre tagozódik, ú. m. történeti, személyi, 
tárgyi és szervezeti ismertetőre. Az első arány-
lag kevés helyet foglal el, tömören, alig egy-
ívnyi szövegben, két fejezetre osztva mondja 
el előbb az 1925—1929. éveknek, majd az 1929/30. 
iskolai évnek történetét. A második ismerteti 
a főiskola hatóságait, tanári karának és hall-
gatóságának alakulásait. A harmadiknak tar-
talma: a főiskolán folyó nevelés és oktatás 
tárgyi tényezői rendjén az oktatás és nevelés 
hivatalos keretei (óraterv, gyakorlati kikép-
zés), az önálló munkára való nevelés eszközei. 
Ismerteti továbbá a valláserkölcsi, a nemzeti 
és a társadalmi nevelés terén kitűzött célokat, 
a felhasznált eszközöket és elért eredményeket, 
a diákszociális intézményeket, végül a tan-
folyamokat s a főiskolával kapcsolatos intéz-
ményeket. A negyedik rész közli a főiskola 
szabályzatainak szövegét. 

A Testnevelési Főiskolában az első öt óv 
alatt 110 jelölt (köztük 64 nő) nyert testnevelő-
tanári oklevelet s 24 (leginkább nők) kivételé-
vel immár mind állásban is van, illetőleg volt 
az Almanach sajtó alá rendezése időpontjában 
s terjeszti azt a magasszínvonalú tudást, fej-
lett testkultúrát és követésreméltó testületi 
szellemet, amelyet ez a fiatal, de máris nagy-
érdemű intézet beléjük oltott, illetőleg a ben-
nük szunnyadó erőkből és készségekből kifej-
lesztett. 

Megjegyezzük, hogy a főiskola a külföldi 
hasoncélú intézményekkel szoros kapcsolatot 
ta r t fenn s növendékei sorában, mint rendes 
hallgató, jelenleg 17 (14 bolgár és 3 görög) végzi 
tanulmányait. 

Dr. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Szent 
István-könyvek 93. Budapest, 1931. 195 lap. 

A szerző tehetséges fiatal szociológus, a há-
ború után alakult vagy ú j r a berendezkedő 
európai államok alkotmányát vizsgálja végig 
abból a szempontból, hogy milyen mértékben 
és formában jelentkezik ezekben a szociáli,s-
gondolat. Abból indul ki, hogy az egyént gyak-
ran túlzott tiszteletben is részesülő liberaliz-
mus a háború után meggyengült s a demokrá-
cia eszméje váltotta fel. Ez a demokrácia már 
nem elégszik meg azzal, hogy az államhatal-
mat a népakaratból származtatja, hanem a 
szociális igazság- megvalósításának eszközét kí-
vánja látni az államban. Ez tehát nem merül-

het ki a jogrend biztosításában s az ú j alkot-
mányok már a társadalmi feszültségek meg-
szüntetését, kiegyenlítését, a közösség-eszme 
megvalósulásának előmozdítását is állami fel-
adatnak tekintik. Így lesz a jogállamból szo-
ciális állam, mely ú j ra fogalmazza a tulajdon-
jogról vallott felfogást s az egyén és a töme-
gek védelmét is szolgálni kívánja. Ennek érde-
kében Szent Tamásig- visszamenő erkölcsi el-
vek alapján tagadja a tulajdonjog abszolút 
voltát s földreformokat követel, hogy a forra-
dalomra hajló bérmunkással szemben erősítse 
az önálló gazdaréteget, csökkentse a vagyon-
eloszlás társadalmi igazságtalanságait. Az új 
alkotmányok némelyike a termelőeszközök 
szocializálását is lehetővé kívánja tenni, a 
gyakorlatban azonban az államok — felismer-
vén a gazdasági eredményben jelentkező sú-
lyosabb társadalmi érdeket — nem szocializál-
nak, legfeljebb a szükség esetén alkalmazott 
beavatkozásig jutnak el. Az ú j államfelfogás 
a munkát nem csupán gazdasági tényezőnek, 
hanem szociális funkciónak tekinti s ezért vé-
delemben részesíti a munkaerőt s elismeri a 
munkához való jogot. A bérvédelem a szaba-
don szervezkedő munkások dolga, az államnak 
azonban gondja legyen arra, hogy a munka-
bér a társadalmi biztosítás szükségleteinek is 
megfeleljen. A munkás több, mint a munka-
piac lélektelen áruja , s ezért a szociális állam 
a munkaszerződés megkötésénél személyi vé-
delmet akar nyúj tan i a munkásnak, sőt e vé-
delmet a munkaviszonyon túl is kiterjeszti 
(családvédelem, gyermekvédelem, szociális la-
káspolitika, rokkantiigy, kultúrpolitika). A 
gazdasági liberalizmus hibáinak ellensúlyozá-
sára megjelennek az üzemi tanácsok s a külön-
böző államok munkaalkotmányai. Kifejlődnek 
az érdekképviseletek s erősödik az a gondolat, 
liogy ezeknek törvényhozási hivatásuk is lehet, 
Az állam mindinkább kezd hasonlítani egy 
közüzemhez, amelybén az államcél a szociális 
igazságosság szellemében vitt társadalmi élet. 

Mihelics könyve kitűnő tájékoztató a társa-
dalmi fejlődésnek ezen az igen figyelemreméltó 
területén. Világos, rendszeres, okos és mérték-
tartó munka, mely lényegükben fogja meg a 
dolgokat, anélkül, hogy nehézkessé vagy a kel-
leténél elvontabbá válnék. 
Dr. Bodon Károly egyetemi magántanár : Ho-
gyan éljen a szívbajos ember? Szívbaj. Érelme-
szesedés. Vérnyomás. 

A kitűnő szerző, aki a szív és erek betegségei-
nek kezelésében specialista, ennek a népszerű 
könyvnek megírásával értékes és hiánytpótló 
munkát végzett. Ma, amikor az idősebb embe-
reknek több mint fele szenved szívbajban és ér-
elmeszesedésben, a vérkeringési szervek beteg-
ségei által okozott halálesetek száma, a har-
minc év előttiekhez viszonyítva, megötszöröző-
dött, valóban nagy szükség volt a laikus közön-
ség kezébe egy olyan könnyen érthető könyvet 
adni, amely a szó szoros értelmében orvosi ta-
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nácsadó és mégsem akar ja , de nem is akarha t ja 
feleslegessé tenni az orvost. 

Ha el is ismerjük általánosságban annak az 
ellenvetésnek helyességét, hogy a népszerűnek 
mondott orvosi könyvek hypöchondereket nevel-
nek, ez az ellenvetés a szóbanforgó könyvvel 
szemben valóban nem állja meg helyét. Dr. Bö-
dön Károly könyve önmegismerésre, testünk, 
szívünk megismerésére nevel, nem a képzelt 
betegek táborát fogja gyarapítani, legfeljebb — 
saját jól felfogott érdekükben — a képzelt 
egészségesek számát fogja csökkenteni. 

Pontos és világos szabályokat állít fel a szerző 
az életrend minden ágára, a táplálkozásra, mun-
kára, pihenésre, sportolásra, dohányzásra, sze-
szesitalokra stb. Nagy szakértelemmel ál l í t ja 
szembe a valódi szívbajokat a képzelt szívba-
jokkal, ami annál tanulságosabb, mert se szeri, 
se száma azoknak, akik szívbetegeknek képzel-
vén magukat, feleslegesen sokat szenvednek és 
orvosuknak nem adván hitelt, lelkiismeretlen 
kuruzslók karmai közé jutnak. 

Behatóan foglalkozik modern korunk két nagy 
rémképével, a magas vérnyomással és érelme-
szesedéssel és a megfelelő életmód ismertetésé-
vel rámutat — már amennyire az laikusok szá-
mára lehetséges — azok kezelésére. 

A könyv világosan, könnyen érthetően, élve-
zetesen van megírva. Elolvasása megnyugtató-
lag hat, mert megtudjuk belőle, hogy a legtöbb 
gyógyíthatatlannak tartott szívbaj tartósan 
meggyógyítható. Tetszetős és mégis olcsó kiál-
lítása a kiadó ügyességét és áldozatkészségét 
dicséri. 

Nemzet i induló. Nagybányai vitéz Horthy Miklós 
tízéves kormányzói jubileumára szerzette Humayer Mi-
hály. Az induló szövegében az önfeláldozó hazaszeretet 
s a kormányzóhoz való hűség van kifejezve. Dallama 
harei kedvre, hősiességre hangol ja a lelket. Szinte érezni 
belőle a közeledő csa taza j t , a lelkes fogadalmat , mely 
viszi, viszi a hal lgatót harcba, háborúba. Az indulót 
Fricsay Richárd zeneügyi igazgató vezetésével a m. kir. 
I. honvéd gyalogezred zenekara adta elő Budavárában. 
Ugyanebben a füzetben jelent meg a szerzőnek „Ha-
zánkért" című himusza, melyben a kormányzóért száll fo-
hász a Mindenhatóhoz. Kapha tó a szerzőnél. (Budapest 
IV, Petőfi Sándor-utca 2.) 

Tisza Miksa ny. rendőr főtanácsos: A gödrös áll 
és gödrös arc jelentőségéről. (Adalék a bűnügyi 
embertan kiegészítéséhez.) 

Az ötven oldalas, ízléses füzet három, tulaj-
donképen különálló tanulmányt tartalmaz. Az 
elsőben a szerző az ősembernek földünkön való 
megjelenését s az egymást követő geológiai 
korszakokon keresztül történő fokozatos fejlő-
dését tárgyalja. A másodikban az ősember állí-
tólagos hazájának, Atlantisznak évszázadok óta 
vitatott problémájával foglalkozik. 

A harmadik tanulmányában ismerteti a 
szerző a bűnügyi embertannak Lombrozó által 
rendszerbe foglalt elméletét s ezzel kapcsolat-
ban"— önálló kutatásai alapján — a gödrös állú 
és gödrös arcú embereknek a társadalomban 
betöltött szerepét. 

Hosszú időn á t folytatott bűnügyi vonatko-
zású megfigyelései folyamán feltűnt, hogy a 
bűnözők között gödrös állú és arcú emberek 
csak szórványosan fordulnak elő. Ezirányban 
gyűjtött nagyszámú statisztikai adatai alapján 
tényleg bebizonyosodott, hogy a társadalomban 
körülbelül 25—30%-kal képviselt gödrös állú és 
arcú embereknek alig 1%-a téved a bűn ú t j á ra 
s akkor is túlnyomóan könnyebb beszámítás alá 
eső törvénysértésről van szó. 

Kutatásainak eredményéből azt az érdekes 
következtetést vonja le a szerző, hogy a gödrös 
állú és gödrös arcú emberek átlag elég jó élet-
viszonyok között élnek, a bűnözésre nem hajla-
mosak és majdnem kivétel nélkül hasznos, érté-
kes tagjai a társadalomnak. 

A könyv megrendelhető Hidasnémetin a 
szerzőnél. Ara tanítók részére, postaköltséggel 
együtt, 1 pengő. 

Árpád-könyvek. Szerkeszti: Dr. Erdey Ferenc. 38—39. 
szám. A pálosrend múltjából. Irta: Gyenis András S. J. 
Kettős szám ára: 2 pengő. Árpád r.-t. kiadása, Kalocsa. 

A Kalocsán megjelenő Árpád-könyvek legújabb füzete 
magyar művelődés- és egyháztörténeti szempontból egy-
a r á n t igen érdekes tá rggyal , a pálosrend múl t jáva l fog-
lalkozik. Az eredetére nézve egyetlen magyar rend törté-
netéből annyit legalább is mindannyiunknak illik tudnunk, 
mint amennyire ez az elevenen megírt, érdekes kis munka 
megtaní t bennünket. A szerző ismereteinek gazdag tá r -
házából merítve, ügyes módszerrel tud nagy vonásokban 
jellemző képet festeni, ö t íves kis füzetében rámuta t , hogy 
a hitbuzgó remeték szent élete hogyan lesz a lapja a szer-
zetesrendek megalakulásának. Magyar földön is mindjár t 
a kereszténység első idejében voltak, akik a természet ma-
gányában Isten imádatának áldozták életüket ós ilyen 
á j t a t o s emberekből alakult meg a X I I I . század közepe 
t á j á n Özséb, előbb esztergomi kanonok vezetésével Re-
mete Szent Pál remeterendje. A pápa ál tal való elismer-
tetés u tán a rend eleinte szerény céllal, mindinkább erős-
bödik. Kezdetben a többség egyszerű testvérekből került 
elő, akik a kolostorok földjének mívelésével foglalkoztak. 
De már a XIV. század első éveiben a pápától megbízást 
kapnak a pálosok a velünk szomszédos nemzetek meg-
térítésére. Et től fogva egyre emelkednek jelentőségben. 
Az Anjouk a la t t már 60 hazai kolostorban buzgólkod-
nak a rend tagjai. A Corvin-könyvtár részére pálosok is 
másolnak könyveket. Gazdaságaik mintául szolgálnak az 
egyszerű embereknek. S a t an í t á s terén is érdemes mun-
k á t folytatnak. A török rabságból való felszabadulás 
u tán új ra nekilendül eredményes működésük. Pesten is 
felépül templomuk, a mai Egyetemi templom, valamint 
rendházuk, a mai központi papnevelő. Ennek könyvtárá-
ban ülésezett az a Hazafiúi Magyar Társaság, amely 
végeredményben ha tássa l vol t a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítására. Következett azonban Mária 
Terézia és II. József uralkodása és a pálosok dicsőséges 
működésének erőszakos elnyomása. Mikor II. .József 
1786-ban a rendet eltörli, 31 kolostornak 381 szerzete-
sét eresztik szélnek. A rend ekkori tagja i közt van 
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Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Virág Benedek. Azóta csak 
Lengyelországban találjuk meg a pálosokat. Az író 
szerint a rend eltörlése mindenkori hazafias működésének 
következménye lett s ugyanez az oka, hogy a helyreállí-
tása érdekében megindított mozgalom is sikertelen volt. 
Feltámasztásuk érdekében jelenleg is folyik a küzdelem. 
Egy régi jóslat szerint hazánk sorsa a pálosok életéhez 
van kötve; a jövő talán mindkettő felvirradtát meg-
hozza . . . A kis műnek mindenesetre az az egyik törek-
vése, hogy ez a hazafias magyar rend újra elfoglalja régi 
helyét hitéletünkben. 

Gróf Rhédey Claudia. 
(Az angol királyné magyar 

nagyanyja.) 
(.4 Magyar Asszony.) 

A Magyar Asszony februári száma finom, mű-
vészi ra jzú borítékban, eleven, gazdag, változatos tarta-
lommal jelent meg, melyből kiemeljük József Ferenc kir. 
herceg Tormay Cécilének a ján lo t t „Tilalomfa" c. versét, 
Gramantik Margitnak gróf Bhédey Claudinéről, az an-
gol királyné magyar származású nagyanyjáról í r t rend-
kívül érdekes cikkét, a tihanyi Biológiai Intézet új, meg-
kapó ismertetését. Részletesen beszámol a lap a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége XI. közgyűléséről, a ma-
gyar asszonyok hatalmas, öntudatos, egyedülálló mun-
kájáról. Varga Ferenc: Hős fiúk c. műkedvelői előadásra 
alkalmas színdarabját hozza, továbbá az elszakított te-
rületek magyarságának életéről tár elénk változatos ké-
peket. Szabó Mária: Kérdés, feleletek rovatának első 
tanulságos közleményét s értékes háziipari cikkét, a 
konyharovat pedig gróf Ráday Gedoonné szakácskönyvé-
nek receptjeit közli. Ezenkívül foglalkozik e szám Sop-
ronnal, egyaránt felkeltve mindazok komoly érdeklődését, 
kik előtt a régi város ismert, vagy ismeretlen. Sok szép 
és érdekes kép teszi színessé a lapot. Előfizetési ára fél-
évre 2 pengő. Mutatványszámot díjmentesen küld a szer-
kesztőség, VII, Rózsa-Utca 23. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Franz Zengner: Das Problem der Gewöhnung 
in der Erziehung. (A szoktatás kérdése a neve-
lésben.) A „Göttinger Studien zur Pädagogik" 
12. füzete. (1929, 71 1.) 

Szoktatás és szokás a gyakorlati nevelésben 
távolról sem részesül abban a gondozásban, 
amely méltán megilleti. Hiszen, tüzetesebben 
szemügyre véve, egész életünk: testi, értelmi és 
erkölcsi nyilvánulásai szoktatáson és szokáson, 
azonos cselekvések ismétlésén fordul meg. Sőt 
maga a gyakorlati pedagógia e két tényező ma-
gasabb értelemben vett szublimálásának tekint-
hető, amennyiben egyik főfeladata a jó szoká-
sok megrögzítése, az egyéniség figyelembevéte-
lével. 

Szerzőnk művének élére Rousseau „Emile"-je 
5. könyvének következő, mély belátásra valló 
jeligéjét illeszti: „A legtöbb szokás, amelyet el-
fogadtatunk, nem igazi szokás, mert a gyerme-
kek csak kényszerűségből, tehát kedvetlenül kö-
vetik és lesik az alkalmat, hogy tőlük megsza-
baduljanak". A bevezetésből megtudjuk, hogy a 
következő lapok az eddigi természettudományi 
felfogással szemben megkísérlik ennek a peda-
gógiai eszköznek szellemtudományi megokolá-
sát s noha ez az általános pedagógia keretében 
történik, a szerző különös súlyt vet a javító- és 
fogháznevelésre, ahol a probléma sürgős meg-
oldásra vár. A négy főrész közül az első az ed-
digi elmélet főbb alkalmazásait ismerteti; a 
második a fogalom és a részletproblémák meg-
állapításával foglalkozik (gyakorlás, kioktatás, 
hajlam, szabály, kényszer, idomítás és automa-
tizmus = drill és dresszúra); a harmadik tör-
téneti áttekintést ad a különböző elméletekről 
(Plato, Aristoteles, Herbart, Pestalozzi, kísér-
leti lélektani iskola). A 4. rész a szokásképzés-
nek következő három fő gyakorlati eszközét is-
merteti: 1. A gyakorlás, mint az élményhez ve-
zető xít; a cselekvés nevelő-alakító erejének fel-
ismerése igazolja a nevelő szoktatási behatását; 
a gyakorlás alkalom legyen az értéktapasztalás 
lehetőségére; a szokás megrögzítése nem áll a 
nevelő hatalmában (legfeljebb mechanizálása), 
mert. a személyiségbe való befogadása a növen-
dék szabad elhatározásától függ; ez a viszony-
beli hatás a munka gyakorlásában is érvénye-
sül. 2. A szabályzat (szabály) fontosságára a 
nevelésben már Goethe utalt (Wilhelm Meisters 
Lehrjahre); jelentősége Hegel szerint „az én-
nek felszabadítása önmaga alól"; a szabályzat 
(rendtartás) mintegy előcsarnoka a szokásnak, 
tehát főleg nevelőintézetekben fontos, hogy a 
növendékek az intézet szelleméhez pozitív érte-
lemben helyezkedjenek el. 3. A környezet hatá-
sának mindenki alá van vetve: ez nyomja rá 
bélyegét minden nevelési eljárásra; ezért szük-
séges, hogy a növendék beleilleszkedjék az il-
lető közösségbe; ennek legelemibb alakjai : 
anya — gyermek, majd nevelő — növendék; ez 
a kötöttség (amelyre a pszichoanalitikusok 
utaltak) azonban határokat szab és veszélyeket 
rejt magában, azért kell azt a személyi terület-
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ről magasabb, személytelen térre átvinni (hiva-
tás, osztály, nép) és az ezekben kialakult szo-
kást önmagunkra nézve is kötelezőnek érezni s 
gyakorolni. Ennek első feltételei a pozitív ál-
lásfoglalás az élettel szemben: a követelmé-
nyeknek már eleve valamely konkrét alappal 
kell rendelkezniük. 

Ezek az elméleti, javarészt pszichológiai fej-
tegetések is eléggé szemléltetik, hogy a szokta-
tás és szokás kérdése távolról sem olyan egy-
szerű és könnyű, amint sokan vélik. Nem külső 
beavatkozással, hanem belső erőkkel, az élmé-
nyek nyomán támadt értelmi belátással érhe-
tünk csak el tartós és értékes sikert. A külön-
böző környezetkörökön (egyén, család, iskola, 
társadalom) belül tehát előnyös feltételek kö-
zött olyan kedvező helyzeteket kell teremteni, 
amelyek élményeken keresztül tudatosítsák a 
szokás üdvös, előnyös voltát. k f . 

Technika és pedagógia. 
Legutóbb érdekes könyv jelent meg a német 

könyvpiacon, melynek szerzője Oestreich Pál 
tanár, az „Iskolaújítók Szövetségének" tagja és 
művében a technikának a pedagógiába való 
„betöréséről" ír. 

A könyv első részében a szerző visszapillan-
tást vet a pedagógia történelmi fejlődésére. 
Amíg bizonyos határok között lehetett csak mo-
zogni — ír ja — minden fiatalembert beleképez-
tek az előírt rendbe. A pedagógia konzervatív 
volt és nem annyira a természettel, mint a ter-
mészetes küzdelemből kinőtt hatalmakkal való 
„kézfogást" jelentett. A kiképzés „rangformá-
lásra" és hivatásbeli nevelésre korlátozódott. 
A valódi népművelés iránti szükségletet nem 
érezték. A felfedezések korszaka léket ütött az 
ősi tradíciókon. Amíg felfedezetlen országok 
voltak, kimeríthetetlen volt az emberi szükség-
let, mely általános művelődési akaratban és 
művelődési igényben nyilvánult meg. Ma már 
láthatók a fejlődés határai: az ekszpanziónak, 
a művelődés demokratizálódásának és intenzi-
vitásainak határai. A legnagyobb hatásra tö-
rekvő, úgynevezett versenypedagógia egyszer 
csődöt fog mondani. 

A mű második részében a technika fejlődésé-
ről beszél. Technika mindig volt, de az elmúlt 
idők technikája csak bizonyos változásokat idé-
zett elő és nem volt átalakító befolyása, míg a 
modern technika szoroz és hatványoz és oly fej-
lődési irányt szabott, mely az embert egyre 
feleslegesebbé és otthontalanabbá teszi. A mai 
technika nem volt különösen felemelő befo-
lyással az emberiség kultúrájára. A technika 
fejlődési kilátásai valósággal ijesztőek. Az em-
ber, mint „megbízhatatlan idegesen remegő 
tag" csak zavart okoz, ezért teszik egyre nélkíi-
lözhetőbbé; teljesen a r r a van utalva, hogy fo-
gyasszon, de eszközei e fogyasztáshoz gyakran 
hiányoznak. 

A könyv harmadik része a technikának a pe-
dagógiára való igazi befolyásával foglalkozik. 
A technika fejlődését általában haladásnak 
tekintették s a termelést és prosperitást min-
denek fölé helyezték. A kornak mindenáron mű-
velt emberekre volt szüksége, ez magyarázta 
meg az általános törekvést, hogy az if júság 
jobb kiképzése által a haladók táborát növeljék. 
A városokban valóságos verseny indult meg, 
hogyan szaporíthatnák a közép- és felsőbb is-
kolák számát! A technika haladása megkí-
vánta, hogy a nők is a férfiakhoz hasonló ki-
képzésben részesüljenek. Így jött létre az ú. n. 
„konzervkiképzés". Most mindenki rendkívül 
művelt és a mindentudás világrádiórendszerébe 
beleilleszthető! 

A szerző azután a „tömeg problémáját" igyek-
szik megvilágítani, mely e mindentudásból 
eredt. Bizonyos torlódás keletkezett: Ki emel-
kedik föl? Hová emelkednek mindnyájan? Ki 
marad vissza? Poroszországban az érettségit 
tett tanulók száma 1900-tól 1930-ig 5000-ről 
25.000-re növekedett és ez a szám 1931-ben 
40.000-re fog emelkedni. A munkásság még nem 
került bele e sodró ' áradatba. Berlinben, Lip-
csében az elemi iskolai tanulók 30%-a, Stutt-
gartban 50%-a magasabb fokú iskolába iratko-
zott be. Berlin nyugati elővárosaiban ez a szám 
70%-ra, egyes helyeken 100%-ra emelkedett. A 
felsőbbfokú iskola tömegiskolává változott. Ez 
versenypedagógiához, a célok „önfelemeléséhez" 
vezet, ami annyit jelent, hogy mindenki önma-
gát csalja meg. Az oktatás technikaivá tétele 
túlkorai eredményeket szül, mert az iskola ön-
célként sikereket kíván elérni. Ez a szellemileg 
produktív melegházi pedagógiai nem alkot tel-
jes értékű embereket; ez a nevelés tehát célját 
téveszti, mert a valódi cél az, hogy az embert 
olyan belső és külső teljesítményekre képesítse, 
mellyel ez közelebb jut a tökéletesedéshez. 

Műve negyedik részében az író a technika ú j 
feladataival foglalkozik és egy ú j felelősséget 
követel, ú. n. geokulturális felelősséget. Az em-
beriség elsőízben ébredt „összöntudatra". A fej-
lődő technika semmit sem enged elveszni, min-
dent regisztrál és minden emberéletet megaján-
dékozhatna a produktív életirány szerencséjé-
vel, ha az ember akarná, hogy őt vagy ember-
társát megajándékozzák. A technikát csak az 
ember tette démonivá! Ám nem szabad olyat 
megengedni, ami túlszárnyalja az ember értelmi 
és lelki erejét. Nem szabad az emberi ritmust 
elemeire bontani és ezzel erőszakot tenni rajta. 
Sohasem a gazdaság, de mindig az ember dik-
tál ja a törvényt! A mai iskolák a technika és 
kiképzés problémáit kikerülik. A technikának 
csak technikának, tehát emberi segítő művészet-
nek szabad lennie és nem szabad meghaladni ha-
tárait . Ezeket azonban mindig meg fogja ha-
ladni, amíg az ember maga fel nem ismeri a 
benne rejlő elhatároltságokat és nem állít föl 
törvényeket lelke és élete számára. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Iskolai hirek Jugoszláviából. 
A német kisebbség iskolái. A közoktatásügyi minisz-

térium, a német elemi iskolai ok t a t á s r a vonatkozóan leg-
újabban rendeletet bocsátot t ki, amelynek főbb intézke-
dései a közetkezők: Tanulók a német iskolákban a szü-
lők nyilatkozatai a lapján vehetők fel. A német kisebb-
séghez való t a r tozás megállapításánál a családban hasz-
nál t nyelv a döntő. A behatásokat egy bizottság végzi, 
amely az állam ós az illető község német lakossá-
gának két-két képviselőjéből áll. Nyilvánvalóan kétes 
esetekben, vagy olyankor, amikor a bizot tság ha t á roza ta 
nem egyhangú, a beiratás a szülők kívánsága szerint 
történik, de az ügyet a bizottság állami delegátusainak 
panaszára a felsőbb hatóságok tá rgya l ják le. A döntés 
joga a közoktatásügyi minisztériumot illeti meg. Az 
államnyelv t an í t ása a német tagozatokon, a 3. osztlyban 
kezdődik. A német taní tóknak az állami hatóságok fel-
ügyelete a la t t és azzal a feltétellel, hogy az államnyel-
vet ie taní t ják, az analfabéták részére tanfolyamokat sza-
bad rendezniök. A felső népiskola 1. és 2. osztályaiban a 
német tagozaton a német a taní tás i nyelv az iskolákban. 
Németnyelvű magánóvodák létesítését megengedik. A né-
met gyermekeknek nem kell az előkészítő osztályba jár-
mok. Ugyanez a rendelet engedélyezi egy német magán-
tanítóképző felál l í tását , amely állami felügyelet a l a t t 
nyilvánossági joggal fog működni és aminek a célja a 
német tagozatú állami népiskolák tanítóinak u t á n -
pót lása. 

Minden, természetesen, azon fordul meg, hogy ennek a 
rendeletnek intézkedéseit mennyiben fogják végrehajtani. 

Iskolaegészségügy. 
A szociálpolitikai minisztérium Szabadkán népegész-

ségi o t thon t á l l í to t t fel, amelynek külön iskolaegészség-
ügyi osztálya van. Ez néhány nap ó t a felülvizsgálja az 
összes szabadkai elemi iskolai t anu lóka t és később sor 
kerül a középiskolai tanulókra is. A városban nem keve-
sebb, mint hatezer elemi iskolai tanuló van, akiket két 
orvoa egész napon á t felülvizsgál. Különösen arra ügyel-
nek, hogy nincs-e a gyermeknek valami szervi baja, vagy 
nem tüdőbeteg-e. Az eddigi vizsgálatok során megállapí-
t á s t nyert , hogy Szabadkán igen sok a fejletlen gyerek, 
ami a város fekvésében és a lakásviszonyokban leli ma-
gyaráza tá t . A gyerekeket szobában nevelik és a fejlődő 
gyerekek egyedüli szórakozása és t o r n á j a legtöbbször az 
utcán való sétálás. Másik oka a gyerekek fejletlenségének 
a hiányos táplálkozás. A fejletlen gyerekek szüleit be-
idézik és megfelelő orvosi tanácsokkal l á t j ák el, azonkí-
vül állandó és rendszeres orvosi felügyelet és ápolás a l a t t 
t a r t j á k a gyermekeket. A gyermekeket a legmodernebb 
eszközökkel gyógyít ják és a legtöbb esetben kvarcolást 
alkalmaznak, amely ingyenes és máris kiváló eredmény-
nyel jár. A szükséges gyógyszereket is ingyen adják. Az 
egészségügyi o t thonban nemrég fürdőt is rendeztek he az 
iskolás gyermekek és a munkások számára nagyon mér-
sékelt dí j mellett. 

Néger közművelődés. 

A határtalan lehetőségek hazájában, Ameri-
kában a nevelés, oktatás, népjólét fejlesztésére 
magánosok milliókat és milliókat áldoznak. Az 

Egyesült Államok egyik legnagyobb pedagó-
giai mecénása J. Rosenwald Illinois állambeli 
polgár. Ez a 67 éves úr nevelési célokra eddig 
15 millió dollárt — kb. 85 millió pengőt — for-
dított. Fennáll egy Rosenwald-alapítvány is, 
melynek 35 millió dollárnyi összegét „az embe-
riség jóléti céljaira" kamatoztatják. A tőkét 
25 év alatt el kell költeni s legnagyobb részét 
— az alapító intenciója értelmében — a néger 
művelődés fejlesztésére, néger iskolákra és 
könyvtárakra fordítják. Az elmúlt évben 14 
déli államban 4138 Rosenwald-iskola állott fenn 
10.000 tanítóval és 500.000 néger tanulóval. 
Rosenwaldot a néger közművelődési kérdésben 
nemzeti célok vezérlik. Ö maga erről így nyi-
latkozott: „Azért érdekelnek a négerek, mert 
a fehér amerikaiak érdekelnek. A négerek la-
kosságunk egytizedrészét alkotják. Ha jobb 
polgárokat nevelünk belőlük, az nemcsak szá-
mukra előny, hanem az egész amerikai nem-
zetre." 

Egy falusi tanítóból lett miniszter halála. 
Egy tanítóból lett miniszter húnyt el Dániá-

ban. Meghalt Jens Christian Christensen, aki a 
falusi tanító katedrájáról került az előkelő mi-
niszteri székbe, ahol az országnak és a környez» 
államoknak osztatlan tiszteletét vívta ki. Ez 
volt az első eset Dániában, hogy néptaníté ily 
magas pozíciót ért el. Christensen szegény pa-
rasztfamiliából származott és a Jüt land nyu-
gati par t ján fekvő Hövensben látta meg a nap-
világot. Már kilencéves korában — mint pász-
torgyerek — maga kereste meg kenyerét. 
Később segédtanító lett szülőfalujában és 
kétévi szemináriumi kiképzés után tanítói ál-
lást kapott Vindigeben, ahol politikai mozgal-
makban is tevékeny szerepet játszott. így vá-
lasztották meg 1890-ben a folketing tagjává, 
1895-ben a pénzügyi bizottság elnöke lett, majd 
az 1899. évi iskolatörvények előadója. 1900-ban 
nevezték ki Dánia kultuszminiszterévé, de vi-
selte a honvédelmi miniszteri és miniszterelnöki 
tárcát is. Ö teremtett szoros összeköttetést a 
népiskolák és a felsőbbfokú iskolák között. 1924-
ben leköszönt miniszteri állásáról és teljes nyu-
galomban élt jütlandi otthonában. 

Tanítók és népiskolák sorsa Japánban. 

A japán Hamaguci-minisztérium az arany-
valuta bevezetésének előkészítése gyanánt ta-
karékossági rendszabályokat léptetett életbe, 
mely a népnevelésre is kihat. A néptanítók fize-
tését leszállítják és sok népiskolát szüntetnek 
be. 1930-ban 15.000 tanítót bocsátottak el. Egyéb-
ként a gazdasági világválság is súlyos követ-
kezményeket zúdított a japán népnevelésre. 
Nagano, Jamanashi, Hukushima, Saitama és 
Gunma tartományokban, ahol a selyemhernyó-
tenyésztés a nép egyedüli keresetforrása, öt hó-
nap óta nem fizették a tanítókat és több népis-
kolát három évre bezártak. Jamanashi tarto-
mányban 30 népiskolában szüntették be a ta-
nítói fizetést, .Jamagatában tíz községben a 
tanítók négy hónap óta fizetés helyett termé-
szetben kapják a napi élelmet és egy másik tar-
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tományban a községi elöljáróság, miután öt hó-
napig nem fizette a tanítókat, a r ra hívta fel 
őket, hogy „megtakarított pénzükből" éljenek. 
J a p á n községi elöljáróságainak országos kon-
gresszusán elhatározták, hogy a tanítói fizeté-
seket leszállítják és a nevelésügyet gazdasági-
lag racionalizálják. 

Várostanulinányi oktatás Párizsban. 
A párizsi egyetemen „l'Institut d'Urbanisme" 

néven városközigazgatási oktatási intézményt 
létesítettek, melyet a jogi fakultáshoz csatol-
tak. Az Institutban a következő tananyag kerül 
előadásra: közigazgatástan, városi budget, vá-
roshatósági feladatok, városépítés, városegész-
ségügy, városszépítés stb. Az intézet városi 
tisztviselőknek és azoknak, akik a polgármes-
teri pályát választják élethivatásnak, ad alkal-
mat megfelelő tanulmányokra. 

Újság „analfabéták" számára. 
Ez a csoda Oroszországban született meg. A 

kommunista párt központi bizottsága újságot 
alapított a „félig analfabéta" proletárok szá-
mára. A lap címe: „Parasztújság kezdők szá-
mára" s nyelvileg és tartalmilag ez olvasótábor 
műveltségi fokához alkalmazkodik. Az analfa-
bétizmus leküzdésére alakult orosz társaság ösz-
szes fiókjaihoz felhívást intézett, hogy az újsá-
got terjesszék és hirdetésekkel támogassák, 
mert a lapnak 3 millió előfizetőre van szüksége, 
hogy fennállhasson. 

Régi és új nevelés. 
A zürichi iskolaszinódus alelnöke, Schälchin 

szemináriumi igazgató, a szinódus ülésén a 
régi és ú j nevelési szellemről tartott előadást. 
A régi szellem — így szólt — a nevelést a fel-
nőttek példájára állította be. Az i f júság szel-
lemi életének sajátságai nem érvényesültek, a 
fejlődési ösztönöket csirájukban fojtották el és 
a gyermekkor erői parlagon hevertek. Az ú j 
szellem a gyermek lényébe hatol be, gondot for-
dít az egyéniségre is, így sok eredeti jellemvo-
nás jut kifejlésre. A lélektannal behatóbban 
foglalkozó világ áramlatainak hatása alatt a 
tanítók igyekeznek felfogni és megérteni a 
gyermeket ós — megbocsátani neki. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a gyermek önállóságra 
való nevelésénél céltudatos vezetésre van szük-
ség; ennek azonban a gyermek életén át az élet 
számára szeretettel és szilárdsággal kell tör-
ténnie. 

Tót és cseh egységes helyesírás. 
A cseh közoktatásügyi minisztériumban az 

ú j szláv helyesírásról folytattak tanácskozást. 
Elhatározták, hogy a cseh tudományos akadé-
miának ajánlani fogják, hogy a tót helyesírást 
a cseh helyesírással egységesítse. Ügy vélik, 
hogy ilymódon nemcsak a nyejvi különbséget 
hidalják át, hanem a két nép közötti politikai 
ellentéteket is kiküszöbölik! 

A hibás történelmi tankönyv. 

Az ontariói (Kanada) tanítóegyesület egyik 
ülésén Mr. Martin indián születésű tanító pa-
naszt tett, hogy az iskolai használatban lévő 
tankönyv elfogultan bírál ja az indiánokat. „Én 
elsősorban kanadai vagyok — mondta szósze-
rint — de egyúttal északamerikai indián is. Le-
hetetlen számomra, hogy növendékeimnek tanít-
sam, hogy az indiánok a fehér emberek megér-
kezése előtt nyersebb és alacsonyabb értékű em-
berek voltak." Az iskolaügyi hatóság — e fel-
szólalás hatása alatt — Mr. Howard Fergusson 
minisztert határozatilag kérte a tankönyv ki-
igazítására. 

Japán nevelésügy. 
A japán tanítók nemzeti egyesülete határoza-

tilag kérte az eddigi nevelési rendszer megvál-
toztatását, ami az eddigi iskolarend átalakítá-
sát is jelentené. A 6—14 éves tanulók a nemzeti 
népiskolát, a 14—20 évesek a felsőbb iskolákat 
látogatnák, ehhez kapcsolódnék az egyetemi ok-
tatás. Kívánják továbbá, hogy a szegény és gaz-
dag tanulóknak egyformán lehetővé váljék az 
iskolák látogatása. Az élet legyen az oktatás 
alapja. Az e célra szükséges kiadásokat a ten-
gerészeti költségvetésnél takarítsák meg. A ja-
pán békemunkára jellemző, hogy a népiskolai 
és középiskolai tanulók a következő témákat 
kapták feldolgozásra. Középiskolák: Nemzet-
közi érzelmek és hazafiság. Világbéke. Japánról 
beszélek idegen barátaimnak. Népiskolák: Fel-
adat valamely idegen országról. Levél egy kül-
földi gyermekhez. Európai bábukról. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A miskolci tanítók pedagógiai szemináriuma. 
A Miskolc és környékbeli tanítóság január 
havi szemináriumi gyűlését 28-án tartotta meg 
a Palóczy-utcai ref. el. iskola nagytermében, 
mintegy 200 főnyi hallgatóság előtt. Dobos 
László kir. s. tanfelügyelő elnöki bevezető sza-
vai után Horváth Anna miskolci Máv-telepi 
áll. el. isk. tanítónő gondos körültekintéssel, 
szakavatottsággal és nagy előtanulmánnyal 
megszerkesztett előadásában a nyelvtan, illetve 
a nyelvi magyarázatok fontosságát és a nyelvi 
magyarázatok tanításának a módszerét ismer-
tette. Ennek befejezése után Szikorszkyné 
Gmitter Róza ugyancsak Máv-telepi áll. ta-
nítónő mintatanítást tartott a nyelvi magya-
rázatok köréből, IV. osztályú növendékekkel. 
Tanítása a tárgy ismertetéséről szólt s olyan 
ügyesen vezette a tanítást, hogy a hallgatóság 
nagy tapssal adott tetszésének nyilvánítást. 
Azután következett az országos vonatkozásban 
is közismert kézimunka-szaktekintély, Bíró 
Sándor miskolci áll. el. iskolai igazgatónak el-
gondolása szerint felépített s Eckerdt Irén mis-
kolci áll. tanítónő által igen élvezetes módon 
előadott felolvasása, melyet igen élénkített az 
is, hogy felolvasása alatt a tanulók szebbnél-
szebb papírmunkát készítettek s úgy azokat. 
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mint a tanítónő által összegyűjtött kézimun-
kákat és képeket is szemléltette. Különös jelen-
tőséget adott ennek az előadásnak az, hogy 
Bíró Sándor igazgató a tantestület közremun-
kálkodásával egy szemináriumi füzetett szer-
kesztett a gyermekek január havi kézimunka-
sorozatából. Ezt a füzetet a szemináriumi hall-
gatók kivétel nélkül megkapták, elvitték ma-
gukkal. E pedagógiai szempontból igen értékes 
szemináriumi értekezés, a bírálatok, hozzászó-
lások és viták után, a kir. s. tanfelügyelő záró-
szavaival 5 órakor fejeződött be. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Eötvös-emlékünnep. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja feb-

ruár 2-án, báró Eötvös József halálának év-
fordulója alkalmából, a nagy állambölcselő és 
a magyar népoktatás alapvetője emlékeze-
tére nagyszabású ünnepséget rendezett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia üléstermében, 
amely színültig megtelt érdeklődő közönséggel. 

Megjelentek: Eötvös Rolanda bárónő; a Magyar Tu-
dományos Akadémia részéről: Berzeviczy Albert dr. 
elnök, Balogh Jenő dr. fő t i tkár és Fináczy Ernő dr. 
egyet, tanár, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot 
Gévay-Wolff Nándor dr. á l lamti tkár , Bárány Gerő dr. 
Nagy Árpád dr. és Wlassi.cs Gyula báró dr. h. á l lamti t -
károk, Takács Béla ügyosztályfőnök, Beyer Ede és 
Simonyi Kálmán kir. tanfelügyelők, Beriraldszlcy Kálmán 
és Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja szerkesztői, 
a székesfővárost Michál Jenő főjegyző képviselték. 
Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelősége részéről 
Padányi Andor és Zelenka Frigyes, a Pest vármegyei kir. 
tanfelügyelőség részéről pedig Kehrer Károly és Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelők jelentek meg. A tanügyi érde-
keltségek képviseletében jelen volt Mosdóssy Imre, a 
Tanfelügyelők Országos Egyesületének elnöke, Havas 
István, az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület 
elnöke, vitéz Csorba Ödön, a Magyar Taní tó-
egyesületek Országos Szövetségének alelnöke, Dausz 
Gyula, a Fővárosi Alkalmazot tak Nemzeti Szövet-
sége oktató osztályának fő t i tkára , Kindlovits Pál, a 
Budapesti Taní tók és Tanárok Segélyző Egyesületének 
elnöke, Urbányi C. József, a Budapesti Tanítóegyesület 
alelnöke s még számosan a fővárosi és vidéki tantestüle-
tek részéről. 

Az ünnepséget Rákos István királyi taná-
csos, a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjá-
nak elnöke nyitotta meg hatásos beszéd kísé-
retében. 

Az ünnepi emlékbeszédet Hcrczeg Ferenc, 
a felsőház tagja, a Magyar Tudományos Aka-
démia alelnöke mondotta, méltatva báró Eötvös 
Józsefnek nemzeti életünkre kiható jelentősé-
gét. (Az illusztris előadó mély hatást keltő 
gyönyörű emlékbeszédét jelen számunk vezető 
helyén közöljük.) 

Sajó Sándor tanker, kir. főigazgató, a Kis-
faludy-Társaság az itt közölt szép alkalmi köl-
teményének előadásával lelkesítette a tanítósá-
got az Eötvös szellemében való munkálkodásra. 

TANÍTÓK ÜNNEPEN. 

Ráül a szív a perc áhítatára 
8 ünnepharangszót kongat idebenn; 
Ott kint: az élet hétköznapi árja 
Egykedvűn mormol, zord és idegen; 
Egy-egy szent lángon fölgyúl még a vérünk, 
Pilótánk lesz az álmodó remény, — 
Feledni jó, hogy célt tán sosem érünk 
A bús valóság rozzant szekerén. 

Nagy aratása volt itt a halálnak, — 
Pusztulni mindig jól tudott e nép .. . 
Erdőink csonkán, üszkösödve állnuk 
Viharzó évek bús emlékeképp; 
A legszebb szálfák ezrivel kidőltek 
S az új hajtás oly gyönge, oly kevés, — 
Sok-sok sebét a rettentő időknek 
Te gyógyítgasd most, nemzetnevelés! 

6, bár ne tennők e nevet hiába, 
Bár megtalálnák végre minmagunk! 
Egy bús ítélet vádló trombitája 
Bár ránk harsogná: bűnösök vagyunk! 
Riasztaná föl lelkek döbbenése 
És hívná tettre ezt a nemzetet: 
Ha van erőd még újjászületésre, 
Ott kint, a nép közt kell azt kezdened! 

Ápolni népünk sorvadó virágát, 
Barázdát vonni dudvás ugaron, 
Új bajtól óvni új fák gyönge ágát, 
Hogy fölrirulhass, lankadt magyarom: 
E gondolat oly lelket-andalító, 
S munkának oly nagy, — és ki végzi el? 
Jöjj, napszámoshad, jó magyar tanító, 
Te vagy, akinek ezt is tudni kell! 

Jöjj, a napszámoshad, sorsnak mostohája, 
Bús büszkeségben munkás és szegény: 
Áradj szét minden bánatverte tájra 
Vigasztalásul gyászunk mezején! 
Ó. jöjjetek mind, Eötvöstök nevében, 
S apostolokként járva szerteszét: 
Kint falvainkban, ott az árta népben 
Építsétek meg Árpád nemzetét! 

IIa volna hangom, egy országra hangzó, 
Szívekbe zúgnék vádat, bút, panaszt 
S hirdetném, mint az Igét a harangszó: 
Egy őserőnk van: a magyar paraszt! 
S ha volna hangom, hirdetném rivalgón: 
Ki érte fárad, hála illeti, — 
Kik annyi kincset tékozlunk pazarlón, 
Teremtsünk végre jobb sorsot neki! 

Dicsőség neked, jó magyar tanító, 
Bimbózó lelket híven nevelő! 
Jót megnövesztő, rosszat megjavító, 
Tudást kovászként gerjesztő erö! 
Magyar lelkeknek gazdag teleiényét 
Ki széppel-jóval teleülteted 
És fölsarjasztod nemzetünk reményét, 
Magyar tanító, dicsőség neked! 
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Mint bujdosó nap jár a téli ködben, 
Menj, járd tovább is a nehéz utat! 
Egy jobb kor tán még érdemedre döbben 
S újjá cseréli elnyűtt sarudat... 
Ha magyarabb lesz minden magyar elme, 
Megjő a jobb kor s jobb sorsod vele: 
Betelik majd az eszmék győzedelme 
S benned dicsőül Eötvös szelleme! 

Az ünnepséget a Budapesti Férfi Dalegylet 
énekszámai tették bensőségesebbé. A dalosokat 
Dötsch Károly karnagy vezényelte. Az ünnep-
ség Rákos István kir. tanácsosnak, az Eötvös-
alap elnökének zárószavával ért véget. 

Jogi és gyógypedagógiai szakelőadás a Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság ülésén. A Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság legutóbbi szakülé-
sén dr. Bernáth István, a Vakok Országos In-
tézetének tanára, a vakok magánjogi védelmé-
ről tartott szakelőadást. A gyűlésen dr. Nagy 
Árpád kultuszminiszteri államtitkár elnökölt. 

Az előadó hosszasan fejtegette a vakok elha-
nyagolt helyzetét, szélesen kiterjeszkedve 
azokra a kívánnivalókra, amelyek a vakok szo-
ciális helyzetét volnának hivatva javítani. 
Részletesen foglalkozott a gyámság és gond-
nokság kérdésével, nemkülönben a vagyonjogi, 
házassági, munkaképtelen és kerestnélküli va-
kok eltartási ügyét, továbbá az aláírás problé-
májá t hozta a plénum elé és tette vita tár-
gyává. Különösen kiemelte a háborúban meg-
vakultak magánjogi védelmét és a fogyatékos-
ságukat kihasználó cselekményeket — noha 
azokra a Büntetőtörvénykönyv nem tartalmaz 
pönalizáló jogszabályt — olyan nagymérvű sza-
bálytalanságoknak minősíti, amelyek már a 
büntetőjog határát súrolják s azokra az előadó 
szigorú büntetés alkalmazását t a r t j a szükséges-
nek. Az előadás végén javasolta dr. Bernáth 
tanár, hogy a vakok jogi tanácsadása kapcsol-
tassák be az Állami Gyógypedagógiai Nevelési 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ügykö-
rébe. Előadó úgy véli, hogy ezen intézet, mely-
nek vezetője dr. Schnell János főorvos-igaz-
gató, teljes mértékben meg fog felelni a köve-
telményeknek s a fogyatékosok érdekében már 
eddig is kifejtett eredményes működése garan-
cia arra, hogy e munkaszaporulattal sikeresen 
fog megbirkózni. E kívánalomnak megfelelően 
dr. Schnell teljes készségét fejezte ki s ezzel is 
bizonyítván a vezetése alatt álló Tanácsadónak, 
mint hézagpótló intézménynek szükséges vol-
tát. A vita folytán elhangzott felszólalások kö-
zül élesen kiemelkedett az elnöklő dr. Nagy 
Árpád h. államtitkár hozzászólása, aki éles jo-
gászi bonckés alá véve a felvetett problémákat, 
örömének adott kifejezést az ilyen irányú mun-
kálkodás felett s hatásos és meleg szívről tanús-
kodó buzdító szavaival útbaigazítást adott a 
további teendőket illetőleg. A most tárgyalás 
alatt levő Magánjogi Törvénytervezetre hívta 
fel az előadó figyelmét, hogy lépjen érintke-
zésbe a javaslat készítőivel és terjessze elő azo-
kat a kívánságokat, amelyek a vakok érdeké-
ben magánjogi téren teljesíthetők volnának. 

Végül az előadó dr. Bernáth köszönettel vette 
tudomásul az elnöklő h. államtitkár nagyér-
tékű és a jogász-gyógypedagógus számára sokat 
érő útmutatásait. Hazánkban dr. Bernáth t aná r 
az első, aki ezt a kérdést jogi és vakságügyi 
szempontból először tárgyalta, munkássága te-
hát úttörő. 

H Í R E K 

Hogyan do lgoznak a tö rvényhatóság i 
népműve lés i b i zo t t ságok? 

E cím alatt folytatólag, de időhöz nem 
kötötten, ismertetni fogjuk a törvény-
hatósági népművelési bizottságok tevé-
kenységéből mindazokat a mozzanato-
kat, amelyek a bizottságok munkájában 
sajátos jellegűek, vagy kezdeményezés-
nek tekinthetők, s amelyek más bizott-
ság területén működő népművelők figyel-
mére érdemesek. 

Abauj-Torna vármegye iskolánkívüli 
népművelési bizottsága. 

A bizottság körirata az ú j tanévben ismét föl-
hívja a helyi bizottságokat arra, hogy csak 
olyan népművelési tevékenységet indítsanak, 
amely a lakosság részére erkölcsi vagy anyagi 
haszonnal jár . Közli velük, hogy a mezőgaz-
dasági válsággal kapcsolatban a népnek a 
búzatermesztés kérdéséről való fölvilágosítása, 
s ú j termelési lehetőségekről való tájékoztatása, 
a múlt tanévben alkotott s a népet is érdeklő 
ú j törvényeknek, kiadott fontosabb rendeletek-
nek ismertetése (a gabonajegyről szóló tör-
vény, a közlekedési rendelet), a magyar terme-
lés pártolását célzó propaganda, s a háborús 
gáztámadások ellen való védekezési módoknak 
a néppel való megismertetése: a bizottságnak 
újabb föladatát alkotják. 

A népművelés legalkalmasabb formájául az 
abaújvármegyei körirat a hetenkint egyszer 
tartandó műsoros estéket a jánl ja a helyi bizott-
ságoknak, amely esték műsora: ismeretterjesztő 
előadásból, szavalatokból, énekszámokból, vetí-
tett képes előadásból, rövid egyfölvonásos szín-
darabból vagy párbeszédből állítható össze. A 
tanulás a szórakozással így kapcsolható össze 
a népművelési estéken. 

A körirat szerint a mezőgazdasági helyeken 
szervezett általános ismeretterjesztő tanfolya-
mok különbözők lehetnek, aszerint, hogy a tan-
folyamon miféle gazdasági témakör kimerítő 
földolgozását veszik tervbe (növénytermesztés, 
állattenyésztés, gyümölcsfatermesztés, méhé-
szet, szőlőművelés, tejgazdaság stb.). A téma-
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kört a helyi bizottság a község gazdálkodási 
viszonyaira s az értékesítés lehetőségeire való 
tekintettel maga válassza meg. 

Ajánlja a körirat a nők részére való tanfolya-
mok szervezését a kcnyhakertészet, egészségtan, 
a háztartás, a baromfitenyésztés köréből. 

Figyelmezteti a körirat a helyi bizottságokat, 
hogy hetenkint legföljebb kétszer hívják össze 
a lakosságot a népművelési előadásokra; külön-
ben félős, hogy az a lakosságra terhessé válik. 
Buzdítja a körirat a községek vezetőit ének-
karok (dalárdák) szervezésére s a magyar dal 
ápolására. A már működő dalárdák bevonásá-
val járási dalosversenyeket vagy dalos ünnep-
séget szándékozik szervezni. 

A vármegye területén a népművelési előadá-
sok és tanfolyamok látogatására a leventék kö-
telezve vannak. 

A törvényhatósági népművelési bizott-
ságoknak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által kinevezett új tagjai 

A törvényhatósági népművelési bizottságokba 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 5—5 tagot 
nevez ki az illető törvényhatóság területéről 
való azon személyek sorából, akik az iskolán-
kívüli népművelés terén való irodalmi vagy 
gyakorlati tevékenységgel érdemeket szereztek. 
A kinevezés hatálya három éves időszakra szól. 
Az 1928—30. évekre terjedő népművelési idő-
szakra kinevezett tagok megbízatása a mult év 
végén lejárt. Az 1931—33. évekre terjedő idő-
szakra szóló kinevezések már megtörténtek. A 
kinevezett bizottsági tagok névsorát lapunkban 
folytatólag fogjuk közölni. 

Abaúj-Torna vármegye. 

Farkas Géza. kir. kamarás, országgyűlési képviselő 
(Básony), Káger József pápai prelátus, országgyűlési 
képviselő (Boldogkőváralja), Patay Samu. földbirtokos 
(Cekeháza), Kobulniczky Cyrill, gör. kaht . kanonok 
(Garadna) és Kocsis Sándor róm. kath. plébános 
(Szikszó). 

Baranya vármegye: 

Mayer Ferenc áll. polg. isk. igazgató (Mohács), Hecken-
berger Konrád dr. kormányfőtanácsos, pápai kamarás, 
plébános (Lánycsók), Oroszi Bálványi Endre, volt vezér-
kari ezredes, a Dunagőzhajózási Társaság h. igazgatója 
(Pécs), Kiss Géza ref. lelkész (Kákics) és Tibor Béla 
lóm. kath. igazgató- taní tó (Dunaszekcső). 

Pécs törvényhatósági város: 

Tolnai Vilmos dr. egyetemi tanár , Zalai Fenyvessy 
Béla dr. egyetemi tanár , Hang Dániel dr. cisztercitarendi 

reálgimnáziumi tanár , Hamerli József vasnagykereskedő, 
Csernyánszky József áll. elemi isk. igazgató-tanító. 

Békés vármegye: 

Báró Apor Vilmos apátplébános (Gyula), Harsányi Pál 
ref. esperes (Gyula), Kovács Andor ev. főesperes, kor-
mányfőtanácsos (Orosháza), Korniss Géza dr. városi kul-
túrtanácsnok (Békéscsaba) és Magdó István áll. polg. 
isk. igazgató (Mezőberény). 

Bihar vármegye: 

Indrikovits Sándor alezredes, vármegyei testnevelési 
felügyelő (Berettyóújfalu), Brózik Dezső önálló gazda-
sági népiskolai igazgató-szaktanító (Beret tyóújfalu) , 
Maixner János dr. tb. főorvos, a berettyóújfálusi egészség-
ügyi min t a j á r á s vezetője (Beret tyóújfalu) , Kapitány Géza 
téli gazdasági iskolai igazgató (Berettyóújfalu) és Kele-
men János áll. polg. isk. igazgató (Beret tyóújfalu) . 

A Nemzeti Gyermekhét Előkészítő 
Bizottságának ismertető előadása. 

A Nemzeti Gyermekhét Előkészítő Bizottsága 
folyó hó 7-én a központi városháza tanácskozó-
termében a magyar sajtó képviselői előtt ismer-
tető előadást tartott. A mozgalom jelentőségét 
dr. Gaár Vilmos elnök méltatta, majd dr. Pu-
rébl Győző tanácsnok tartott feszült figyelem-
mel hallgatott ismertető előadást. Elmondotta, 
hogy a székesfővárosban az iskola ma már a 
gyermek- és ifjúságvédelemnek a szerve lett. 
Amennyiben a családban a gyermeknek a ne-
velésre való igénye hatékony kielégítést nem 
nyer, helyébe a hatóság, esetleg a társadalom 
kiegészítő, illetve helyettesítő védelme, nevelő 
gondozása lép. Ámde a fiatalkorúak egy igen 
nagy kontingense — a tanulóifjúság — a csalá-
don kívül, az iskola falai közt tölti idejének jó 
részét; az élet bonyolultabbá válása folytán 
szükséges lett, hogy az iskola, illetve annak 
oktatószemélyzete is bizonyos gyermek- és ifjú-
ságvédelmi feladatok ellátását vállalja magára. 
Nem is olyan régen még az volt az általános 
felfogás, hogy az iskola feladatát kizárólag az 
életben szükséges alap- és szakismeretek nyúj-
tása képezi; ez okból az iskola hosszú ideig az 
egyoldalú észbeli erők fejlesztésére és a széles-
körű tudásanyag átültetésére helyezte a fő-
súlyt. Csak a legújabb időkben eszméltek rá 
arra a fontos belátásra, hogy a testben egész-
séges fiatalság minden vonatkozásban nagyobb 
szolgáltatásra képes, hogy tehát a test nevelése 
éppen olyan fontosságú, mint a szellem fejlesz-
tése. 

A székesfőváros tanácsa — mondotta dr. Purébl — 
fölismervén az idők kívánalmait, közoktatási ügyosztálya 
útián széles alapokra fekte t te és fokról fokra jobban ki-
építette iskolai gyermekvédelmét, azzal a szándékkal, hogy 
a főváros tanulóifjúságának az egészséges szellemi és er-
kölcsi fejlődés lehetőségét megadja. A székesfőváros 
a tanulókról szellemi tekintetben a következő módon gon-
doskodik: 1. Az iskolát gyermekvédelmi tényezővé az ál-
talános tankötelezettség ava t j a . A beiskolázási kötelezett-
ség teljesítését az iskolaköteleseket nyi lvántar tó hivatal 
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ellenőrzi. 2. A gyengefelfogású t anu lóka t az elemi iskola 
kis létszámú osztályokban okta t ja . 3. Szellemileg fogyaté-
kos tanulókat gyógypedagógiai intézetekben helyezik el. 
4. A szegénysorsú t anu lóka t az iskola ingyen tankönyvek-
kel és tanszerekkel l á t j a el. A tanulók erkölcsi védelme 
ezempontjából a tanács az olyan elemi és polgári iskolai 
gyermekeket, akiknél a szülői felügyelet hiányzik, nap-
közi otthonokban gyű j t i össze, hogy őket az utcai csavar-
gás erkölcsi veszélyeitől megóvja. (Az elmúlt iskolai év-
ben 30.000 tanuló t a r tózkodo t t a napközi otthonokban.) 
Anyagi tekintetben a szfőv. tanács u tas í t ásá ra a tantes tü-
let válogat ja ki az akciókban részesítendő tanulókat. Az 
akciók a következők: 1. Étkeztetés. 2. Felruházás. 3. Cipő-
talpalás. 4. Pénzsegély. 5. Gyermeknyaraltatás. 6. Ki-
rándulóházak használata. 7. Tejakció. 8. Csukamájolaj-
akció. Egészségügyi tekintetben a tanulók javát szolgálja: 
1. Az iskolaorvosi intézmény. 2. A tüdőbeteggondozó in-
tézetek igénybevétele. 3. A gyógytorna-oktatás. 4. Az 
erdei iskola. 5. A diákcsere-akció és a balatonzamárcli 
gyermeknyaraltatás. (Az elmúlt évben a székesfővárosi 
tanács 50.000 tanulót nyara l ta to t t . ) 

Budapest iskolai gyermekvédelmi intézményei-
nek ismertetése titán felemlítette az előadó, 
hogy a gyermekhét megvalósításának gondola-
tát Harding, az Északamerikai Egyesült Álla-
mok elnöke vetette fel, aki 1922 november 22-én 
kiáltványt intézett az Unió népéhez. Az eszme 
nálunk is termékeny talajra talált s a Magyar 
Nemzeti Gyermekhét szervezőbizottsága már 
1930. május 9-én meg is tartotta alakuló ülését. 
E tanácskozás alkalmával a következőkben ál-
lapították meg a célt, amely évenkint egy hét 
egy-két napjának keretében az állami és fővárosi 
hatóságok, az egyházak, a különféle egyesüle-
tek, a tudományos testületek, a kereskedelmi 
és iparos körök, valamint az emberbarátok er-
kölcsi támogatásával a gyermeknevelés, a gyer-
mekvédelem és gyermekegészségügy feladatai, 
eszközei és intézményei iránt kíván a társada-
lomban mélyebb és általánosabb érdeklődést kel-
teni és belevinni a lakosság minden rétegébe a 
felelősségtudatot, a gyermek iránti szeretet nö-
velését, a gyermekben rejlő családi és nemzeti 
vagyon általánosabb megbecsülését. Legyen egy 
hét, melyen megszólal a társadalom lelkiismerete 
és felelősségtudattal vizsgálja az i f júság neve-
lését, életvédelmi helyzetét és hibáit javítani, 
erejét fokozni igyekezzék. A társadalom nem 
várhat mindent a közhatóságoktól, neki magá-
nak kell a passzivitásból az aktivitásba átlépni. 
A bizottság céljától távol áll a társadalmi erők 
szétforgácsolását fokozni, inkább az erők össze-
gyűjtésében és ezzel nagyobb hatás keresésében 
lát ja létjogosultságát. Mindebből a gyermekek 
nem saját személyük fontosságát érezzék ki, 
hanem ellenkezőleg azt, hogy milyen fontosak 
számukra a szülők és mivel tartoznak gondos-
ságukért, szeretetükért szüleiknek, iskoláiknak 
és hatóságaiknak. 

A gyermekhét egy vagy két napján (a folyó 
évben május 3-a és 8-a között) széleskörű tár-
sadalmi propaganda indítandó a nevelésügyi, 
gyermekegészségügyi és gyermekvédelmi esz-
mék és intézmények népszerűsítésére. A gyer-
mekhéten a szószékről, a sajtóban, a szülői ér-
tekezleteken, előadásokon és kongresszusokon 

elsősorban a gyermek dolga foglalkoztassa a 
társadalmat. 

A bizottság programnijában a felnőttek mun-
kájára számít, a gyermekeknek csak egy-egy 
megkapó kép, egy-egy emlékezetbe vésődő órá-
nak a szerzése jut. A tanulók kifárasztása, vagy 
rendes munkától való elvonása ellentétben ál-
lana a gyermekhét elveivel. Kerülni kell a ne-
gatívumokat, a propaganda a test és lélek har-
móniáját hirdesse, a szép és igaz, a hit és sze-
retet fáklyáját lobogtassa. Bizonyítsuk be, hogy 
a legegyszerűbb életviszonyok mellett is lehet 
helyesen nevelni, ápolni, szeretni a gyermeket 
önmagáért és önmagunkért. 

A Nemzeti Gyermekhét Előkészítő Bizottságának ne-
velési, gyermekvédelmi és gyermekegészségügyi t agoza ta 
van. A bizot tság előkészítő tárgyalásain képviseltették 
magukat a vallás- és közoktatási , a népjóléti, a belügyi 
és az igazságügyi minisztériumok, a székesfőváros VII . és 
IX. ügyosztálya, tisztifőorvosi hivatala, árvaszéke és ide-
genforgalmi hivatala, a kir. tanfelügyelőség, a Budapest i 
Kereskedelmi és Iparkamara, a f iatalkorúak felügyelő ha-
tósága, a Magyar Nők Szent Korona Szövetsége, a Ma-
gyar Cserkészszövetség, a Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság, a Klotild Szeretetház, az Országos Gyermekvédő 
Liga, a Magyar Vöröskereszt Egylet, a székesfővárosi 
gyógypedagógiai intézetek, az Ingyentej Egyesület és a 
Zsófia Gyermekszanatórium. 

Az érdekes ismertető előadás után a megje-
lent újságírók nevében az egyik fővárosi napi-
lap szerkesztője mondott köszönetet dr. Purébl 
Győző tanácsnoknak a részletes tájékoztatásért, 
majd dr. Gacír Vilmos lelkesítő záróbeszédével 
az értekezlet befejezést nyert. 

Kornis Gyu la — országgyűlési képvise lő . 
A dr. Ssabóky Alajos p énzügy i á l l a m t i t k á r 
e lhúny táva l megüresedet t váci kerü le tben 
folyó hó 5-én egyhangú választás ú t j á n 
dr. Komis Gyula á l lamt i tkár t , a kiváló kul-
túrpol i t ikus t és egyetemi t aná r t választot-
ták meg országgyűlési képviselővé. Dr. Kor-
nis Gyula, ak i magas rendű tudásáva l és ön-
feláldozó működésével r endk ívü l i szolgála-
tokat tet t a magya r középiskolai ok ta tás -
ügynek, megvál ik á l lamt i tkár i t isztségétől s 
ha tásköré t az V. ügyosztá lynál dr. Szily 
Kálmán á l l a m t i t k á r , a V I . ügyosz tá lynál 
ped ig dr. Gévay-Wolff Nándor á l l amt i tká r 
veszi át . 

A közigazgatás egyszerűsítését előkészítő mun-
kálatok előadói. Gróf Klebelsberg Kuno kul-
tuszminiszter a közigazgatás egyszerűsítését 
előkészítő munkálatok megszervezése tárgyá-
ban kiadott 1931. évi 370. M. E. rendelet 9. §-a 
alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium előadójául dr. Gévay-Wolff Nándor 
államtitkárt jelölte ki, helyettesítésével pedig 
dr. Kósa Kálmán miniszteri t i tkárt bízta meg. 

Kitüntetés. Becsületes munkában el töl töt t 42 esztendő 
u t án vonult nyugdíjba Kienle Antal, máriakéméndi köz-
ségi elemi iskolai kántortanító, aki a négy évtizedet is 
meghaladó tan í tó i működéséből Máriakéménd községben 
18 évet tö l tö t t . Ez alkalommal XI. Pius pápa a „ P r o 
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Ecclesia et Pontifice" érdemkereszttel tüntet te ki. A ki-
tünte tés t a napokban ünnepélyes szentmise u tán nyúj-
t o t t a á t Bocz József, Máriakéménd község plébánosa, aki 
ünnepi beszédében méltat ta a nyugalomba vonult ered-
ményes működését. Felolvasta a megyéspüspök hivatalos 
loiratát, melyben a magyar tanügy önzetlen munkásá t 
nagyon meleg hangon köszöntötte Virág Ferenc püspök. 
A szentmisét követőlog az iskolában nagyszámú közön-
ség részvételével volt igazán bensőséges ünnepély. A 
Himnusz hangjai után Berze-Nagy János dr. kir. tan-
felügyelő személyesen n y ú j t o t t a á t az ünnepeltnek a mi-
niszteri elismerést. A község közönsége nevében Witten-
bart Aurél községi jegyző köszöntöt te a nyugalomba-
vonulót, u tána pedig Gunderlach József, a volt legelső 
növendékek, az t követőleg pedig Fűrész Ferenc, az if jú-
sági egyesület, majd pedig Nesz Elza IV. osztályú ta -
nuló ós Käsz Antal II . osztályú tanuló az utolsó nö-
vendékei nevében üdvözölték kedves melegséggel a búcsúzó 
tan í tó juka t . Vitéz Keresztes Fischer Miklós dr. járási 
főszolgabíró köszöntötte Kienle Antalt rögtönzöt t meleg-
hangú és mély átgondolású beszédben. A Hiszekeggyel 
fejeződött be a mindenki ál tal szeretett és becsült kán-
to r t an í tó ünneplése. 

Eötvös József emléke a pécsi tanítóegyletben. 
A 64 éves múltra visszatekintő pécsi tanító-
egylet a belvárosi állami elemi iskola zeneter-
mében Eötvös József báró halálának évfordu-
lója alkalmából díszközgyűlést tartott. A dísz-
közgyűlést a Hiszekegy vezette be, majd az 
egyesület vezetője, Szieberth Róbert felügyelő-
igazgató emelkedett szavakban emlékezett meg 
a magyar nemzet legnemesebb lelkű és leg-
tündöklőbb tehetségű nevelője, Eötvös József 
báró emlékéről. A díszközgyűlésen ezután Eöt-
vös József báró költeményeiből szavaltak. 

A Városok Kulturális Szövetségének ülése. A 
Városok Kulturál is Szövetségének állandó bizot tsága 
Budapesten ülést t a r t o t t . Dr. Somogyi Szilveszter sze-
gedi polgármester az ülésen ismertette gróf Klebelsberg 
Kuno kultuszminiszter javaslatát , mely szerint a vidéki 
városok városrendezési és szépítési terveit hajlandó könyv-
alakban közzétenni és ezzel a kérdésnek i rányí tás t adni. 
Dr. Szauter Ferenc győri polgármester a városok kultu-
rális akciói egységesítését óha j to t t a . Dr. Vásáry István 
debreceni polgármester a szövetség különleges feladatairól, 
a vidéki városoknak jelentőségükhöz, kul túrá jukhoz és 
lakosságukhoz mért megfelelőbb érvénvosüléséről ós en-
nek módozatairól t e t t javaslatot . Dr. Kuthy Sándor, 
a szövetség igazgatója ismertette ezután a szövetség 
eddigi bel- és külföldi tevékenységét. A legközelebbi 
kongresszust a Városi Mérnökök Országos Szövetségével 
együt t rendezik és annak legfőbb tá rgya a városrendezés 
és azzal kapcsolatos fontos kérdések lesznek, valamint a 
városok kulturális problémái. A gyűlés előtt a Városok 
Kulturális Szövetségének egyetemi bizottsága ülésezett, 
amelyen a szegedi, debreceni és pécsi egyetemek voltak 
képviselve. I t t megvitatták az előadó szövetségek az 
a l földkutatás , előadó- és külföldi csereelőadások kérdé-
seit. Az egyhangú ha tá roza to t , melyet dr. Hankiss Já-
nos, dr. Kogutoicitz Károly és dr. Fenyves Béla egye-
temi tanárok szerkesztettek, a városszövetség elé terjesz-
tet ték, mely az t elfogadta. 

Szerzői est. Gergely ff y Gábor dr. író, az Orsz. 
Gárdonyi írod. Társaság tagja, folyó hó 7-én 
este rendezte hangversenyét a Zeneművészeti 

Főiskola nagytermében. A kiváló magyar költő 
hangulatos, mélyen járó versei őszinte nagy 
sikert ara t tak a zsúfolásig megtelt nagyterem 
közönsége előtt. Gazdag és érdekes műsorának 
különösen kiemelkedő számai közül Felsőrutt-
kai Ruttkay Aladár közkedvelt és ismert ki-
váló magyar zeneszerzőnek nótái arattak sikert, 
mert magasan kiemelkedtek az oly gyakori, át-
lagon aluli ú j szerzeményeken. — Azt álmod-
tam ..Azt hittem..., Ha éjszaka ... című ked-
ves dalokat Cselényi József, a Nemzeti Színház 
művésze adta elő pompás művészete legjavával. 
Tearózsa hej... című pattogós csárdást Wink-
ler Lily, a széles körben ismert művésznő éne-
kelte, tiszta magyaros vidámsággal. 

A válogatottan előkelő, nagyszámú közönség 
igaz lelkesedéssel, szűnni nem akaró tapssal ün-
nepelte a kiváló írót és zeneszerzőt. A dalokat 
Pertis Jenő teljes zenekarával kísérte. 

A győr-nádorvárosi népművelési hangverseny-
A győri Iskolánkívüli Népművelési Bizottság február hó 
1-én délután 6 órakor t a r t o t t a meg a nádorvárosi Szent 
Imre herceg állami népiskola tornatermében 33. hangver-
senyét a közönség nagy érdeklődése mellett, örvendetes 
jelenségként könyvelheti el a rendezőség az t a t ény t , 
hogy a népszerű hangverseny iránt a tá rsada lom azon 
rétege érdeklődik a legjobban, amelynek az szánva van. 

A műsor t Boldis Dezső dr. vezető kir. tanfelügyelő,-
királydíjas karnagy érdekes előadása n y i t o t t a meg. „A 
mai négermuzsika tartalomnélküli ; semt irodalmi, sem pe-
dig zenei értéket nem képvisel, csak a kedélyeket csigázza 
fel" — mondot ta az előadó. 

A nívós programmon a Szent Lászlóról elnevezett 
magyar királyi 4. lionvédgyalogezred menetzenekara is 
szeropelt, K. Jónás Dezső karmester vezénylésével. Ügy 
a zenekar, mint a karmester nagy elismerést v á l t o t t ki a 
nézőtéren. 

A zenekar szereplése u t á n a Győri Ének- és Zeneegylet 
férfikara lépett a színpadra. A kar magyar népdalokat 
m u t a t o t t be igen jó előadásban. 

Kuszák István evangélikus tanító verseket szavalt 
közvetlenséggel. 

Ez a népművelési hangverseny is igazolja, hogy a ma-
gyar nagyközönség kedveli és becsüli a komoly zenét, 
amelynek művészi értéke, lelket művelő és ízlést fejlesztő 
ha tása van. 

A népművelés rádióelöadásai. Az iskolánkívülí 
népművelés rádióelőadásainak (Rádió-Szabadegyetem) ve-
zetősége még a mult év december havában körkérdéseket 
küldöt t a közrádiók kozelőihez azzal a kéréssel, hogy a 
a Rádió-Szabadegyetem előadásaira vonatkozó észrevéte-
leiket közöljék. A kérdések nagy részére még nem érke-
zett válasz. Ezért ezúton is kéri a vezetőség a megkér-
dezetteket, hog}- válaszaikat minél előbb beküldeni szí-
veskedjenek. A vezetőség szívesen veszi azok tárgyilagos 
észrevételeit is, akik nem kaptak ugyan kérdőívet, de 
figyelik a Rádió-Szabadegyetem óráit. Az előadások pró-
zai és zenei részére, az előadások idejére vonatkozó észre-
vételeket a következő címre kérjük: A Rádió-Szabadegye-
tem elnöksége, Budapest, IV, Havas-u. 2. 

A III. egyetemes tanügyi kongresszus végre-
hajtó bizottsága október 3-án tartott ülésén el-
határozta, hogy a Naplót, melynek II. kötete 
szintén 30 ív terjedelmben jelent meg — mivel 
az igért segélyek elmaradtak — a tagoknak 5> 
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pengőért, nem tagoknak 8 pengős árban és is-
koláknak, könyvtáraknak pedig 20 pengő lefi-
zetése ellenében küldi meg. Kéri a bizottság 
azokat a kartársakat, akik már 1 vagy 2 pengőt 
befizettek, egészítsék ki a fenti összegre. Ezúttal 
kéri az igazgató urakat is, bogy a Naplót isko-
lájuk könyvtára részére szerezzék be és hívják 
fel a kartársak figyelmét is annak megszerzé-
sére .A fenti díjak b< érkezesének sorrendjében 
portómentesen küldik meg a Naplót a megren-
delő címére. 

A jövő évi naptárak anyaga. A kultuszminisz-
ter a naptárak anyagát egyre nagyobb figye-
lemmel kíséri, mert tisztában van azzal, hogy 
a népműveltség terjesztésének egyik igen jelen-
tékeny eszköze a naptár . A különböző naptára-
kat évről-évre átvizsgáltatja, hogy nem tartal-
rnaznak-e rossz és kárcs közleményeket. Ezzel 
egyidejűleg szakemberekkel évről-évre cikke-
ket irat az egészség, a gazdaság, az ipar, a ház-
tartás, a nemzeti ismeretek stb. köréből és eze-
ket a naptárak színvonalának emelése és a nép 
kultúrszükségleteihez való alkalmazása érdeké-
ben a kiadóknak szabad választásra átadja. A 
•cikkek rövidek, könnyen érthetők, a nép érdek-
lődési körébe vágók. 

A naptárjavítási mozgalom érdekében felkér-
jük olvasóinkat, hogy lapunk részére vélemé-
nyüket, gyakorlati tanácsaikat közöljék. Egy-
ben azt is kérjük, hogy az előbb említett célokra 
naptárba való cikkeikkel is keressenek fel. E 
cikkeket rendeltetési helyükre fogjuk juttatni. 
A közlésre alkalmas naptári cikkek megfelelő 
tiszteletdíjban részesülnek. 

A magyarországi szellemi fogyatkozásban szen-
vedő egyének órdokeinek védelmére megalakul t a „Szel-
lemileg Elmaradot takat Gyámolító Emberbarátok Orszá-
gos Egyesülete". Az egyesület egyediili célja az, hogy e 
szerencsétlenek jelenlegi elhanyagolt ügyét védelmébe 
vegye s ami a legfontosabb: a jövőjükről való gondosko-
d á s kérdését véglegesen megoldja. Ilyen irányú törekvésé-
vel nemcsak ezen szerencsétlenek érdekeit szolgálja, hanem 
segí t a hozzátartozóikon és közvetve az egész magyar 
társadalmon. 

K i tűzö t t céljának megvalósítása érdekében az első és 
legfontosabb kötelességének az összes magyarországi szel-
lemi fogyatkozásban szenvedő egyének számadatszerű 
összegyűjtését tar t ja . Ezér t az Egyesület felkéri az elemi 
népiskolák igazgatóit és tan í tó i t , hogy ha működési te-
rületükön akár tanköteles korban, akár tanköteles koron 
túl lévő szellemi fogyatkozásban szenvedő egyénről tudo-
másuk van, azok neveit levelezőlapon, az illető egyén 
hozzá tar tozója (szülő vagy gyám) nevének és lak-
helyének közlésével, hozzák az egyesület tudomására. 

Az egyesület hivatalos helyisége: Budapest I I I , Miklós-
tér 5. szám. 

Fonetikai Társaság alakult. A Magyar Fonetikai 
Tá r saság most t a r t o t t a alakuló ülését, amelynek pro-
grammja a társaság szervezeti szabályzatának megálla-
p í tása és az ideiglenes t iszt ikar megválasztása volt. El-
nöknek Farkas Géza dr. professzort, az egyetemi élettani 
intézet igazgatóját, f ő t i t ká r r á Deseő Dezső dr. profesz-
szor t vá lasz to t ták meg, t i tkárok lettek: Dénes László dr. 
és Hazay Lajos dr., pénztáros Hazay Lajos dr. A Ma-
gya r Fonetikai Társaság azér t alakult, hogy a fonétiká-

val különböző szempontokból foglalkozókat közös célok 
érdekében egyesítse. Így a hang ós beszéd kórtanával fog-
lalkozó orvosokat, a fonétikát gyakorlatilag alkalmazó 
énekeseket és színészeket, énektanárokat, gyógypedagógu-
sokat , nyelvészeket, a fonétikával kapcsolatban álló liziku-
sokat és rádiószakembereket a legfontosabb közös cél, 
az élő magyar beszéd tudományos kuta tása és fonétikai 
analíziso érdekében egy táborba tömörítse. A tá r saság a 
kuta tómunka megindítása érdekében fonétikai laborató-
rium felállítását tervezi. A társaságnak, amely előadás-
sorozatokat is fog tar tani , célja továbbá olyan hang-
lemezgyüjtemény megszervezése, amely hangarchívum 
alakjában rendelkezésére álljon a kutatóknak. 

Az iskolánkívüli népművelés rádióelőadásainak 
(Rádió-Szabadegyetem) műsora. Mostani szá-
munkkal megkezdjük az iskolánkívüli népmű-
velés rádióelőadásai műsorának rendszeres köz-
lését. A műsor 2—2 hétre előre közli a vasár-
napi és csütörtöki rádióórák anyagát, minden 
alkalommal a lap utolsóelőtti oldalán. 
A Dezső-féle nyelvtani módszerhez szükséges ezedő-
táb lákat a Vasmegyei Taní tókháza elnöksége megcsinál-
t a t t a s az érdeklődő kartársak számára az egész, 5 darab 
táblából álló készletet a betű- és szóanyaggal együ t t 
18 P ért szállít ja. A t iszta haszon a Vasmegyei Taní tók-
házáé. Megrendelhető a Dunántúli Tanítók Lapja kiadó-
hivatalánál, Szombathelyen. 

Nagykanizsai leventék részére szervezett isme-
retterjesztő előadások záróünnepélye. A nagy-
kanizsai I. leventeifjak részére Filó Ferenc állami elemi 
iskolai igazgató vezetése mellett 1930. december 21 tő i 
1931 január 25-ig 72 ismeretterjesztő előadást t a r t o t t a k . 
Az előadásokat 600 levente ha l lga t ta . 

Az előadások t á r g y á t képezték: Történelmi nagyja ink; 
elvesztett országrészek természeti kincseinek, gazdasági 
vonatkozásainak és szépségeinek ismertetése. A gazdaság-
t a n köréből a gyümölcsfa ültetése, ápolása, védelme; 
baromfitenyésztés, méhészet, madárvédelem, a magyar 
ipar pártolása, a technika újabb vívmányainak ismerte-
tése, tűzrendészet, tüdővész elleni védekezés; néprajzi is-
meretek ós a magyar dal. Az előadások gyakorlati érté-
kének kidomborítása mellett a hazaszeretet és az irre-
dentizmus elmélyítésére törekodtek az előadók. 

A sorozatos ismeretterjesztő előadások január 25 én 
fejeződtek be ünnepélyes keretek közöt t . A záróünnepé-
lyen megjelentek az előadók, továbbá a város társadalmi 
életének előkelősége, köztük főleg az ipari élet vezető 
tag ja i . 

Gyermeknaptár-pályázat. Az Országos Állatvédő 
Egyesület felkéri az írókat és különösen a tanerőket, 
hogy a Gyermeknaptár jövőévi fo lyamát a 8—14 évos 
gyormekek értelmi fokához mért prózai vagy verses köz-
leményeikkel emelni szíveskedjenek. Az írásművek az 
i f júságot a természet, kivált az állatvilág szeretetére 
szórakozva neveljék, bennük a szép, jó és igaz iránti ér-
zéket ébresszék, szívükre és kedélyükre nemesítően has-
sanak, vallásosságban és hazafiasságban erősítsék őket. 
Egyes cikkek természetrajzi, állatvédelmi és á l l a t t a r tás i 
tudnivalókat is nyúj tsanak, családias irányúak is lehet-
nek. Egy-egy közlemény a Gyermeknaptárban 1—4 lapra 
terjedhet és ez évi március 31 ig küldendők be a kéziratok 
az Országos Állatvédő Egyesülétbe (Budapest IX, Ernő-
u tca 11—13) névaláírással éa lakásjelzéssel. A nap tá r -
ban felhasznált dolgozatokért a szerző tíz pengő tisz-
teletdíjban részesül. 
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Halálozások. Dr . Nagyfiigedí és Felsőeőri Imre Miklós 
ny. miniszteri tanácsos életének 59-dik évében folyó évi 
január hó 28.-án hosszas szenvedés u tán meghalt. Imre 
Miklós a vallás- és ' közoktatásügyi minisztérium főtiszt-
viselője volt. Sok évig működött a népoktatási ügyek osz-
tályaiban. A szelíd, kedves modorú, kötelességeit mindig 
lelkiismeretes buzgalommal teljesítő férfiúnak igen sok 
b a r á t j a és tisztelője vol t úgy a minisztériumban, mint a 
pedagógusok körében. A megboldogult földi maradványait 
nagy részvét mellett a budapesti farkasrét i temető halot-
tas házában a róm. kath . anyaszentegyház szer tar tása 
szerint beszentelték és onnan Egerbe szá l l í to t ták ós a 
családi sírba helyezték örök nyugalomra. Áldot t legyen 
emléke. — Tőke Dénes nyírbéltelki el. isk. igazgató, kán-
to r t an í tó a debreceni kórházban folyó évi január 17-én 
meghalt. Az elhúnyt kiváló pedagógus volt. A világhábo-
rú t végig küzdötte és mint hadnagy té r t haza. Nyírbél-
teken a tűzoltóság tisztje, a szövetkezet vezetője és a 
faiskola kezelője volt. Nagy tevékenységet f e j t e t t ki az 
ú j iskola felépítése érdekében. A Katholikus Tanítószövet-
ségnek lelkes t ag j a volt . Egy alkalommal ő nyerte meg 
az egri „Bajnor-díj"-at . Temetése nagy részvét mellett 
tö r t én t meg Nyírbéltelken. Áldot t legyen emléke! — 
Kircz István teveli nv. róm. kath . igazgató-kántortanító 
január 20.-án hosszas szenvedés u tán elhúnyt. A meg-
dicsőült 40 évig működöt t a taní tói pályán. Évtizedek 
előt t a földmívelésügyi minisztérium kiküldötte őt Svéd-
országba a falusi tejszövetkezetek tanulmányozására. 
Hazatérve, sorra megalakí tot ta a bonyhádvidéki falvak-
ban a tejszövetkezeteket. Későbbi munkásságát nemes ön-
feláldozással iskolájának és a tanügynek szentelte. A 
Néptaní tók Lap jába is több cikket írt . A Magyar Tu-
dományos Akadémia a Wodianer-díjjal tün te t te ki. Nyu-
galomba vonulása alkalmával a pápai „Pro Ecclesia et 
Pontifice" arany érdemkeresztet kapta . Óriási részvét 
mellett temették el. Áldás emlékére! — Dr. Kelemen Béla 
egyetemes orvos, OTI orvosa, az arany érdemkereszt, 
nagy ezüst és bronz vitézségi érem tulajdonosa, Kelemen 
La jos ny. hódmezővásárhelyi taní tó fia, január 30-án, 
életének 35. évében Szegeden rövid szenvedés u tán el-
húnyt. — Csobay Lajos községi taní tó , taní tói műkö-
désének 28., életének 49. évében, hosszú, gyötrelmes szen-
vedések u tán folyó hó 1-én meghalt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
820—05—754/1930. számú rendelete a tanulóifjú-
ságnak a hazai ipar pártolására való buzdítása 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a 
Ferenc József-intézet főigazgatóságának, a bu-
dapesti, debreceni, pécsi és szegedi m. kir. kö-
zépiskolai tanárképzőintézet elnökségének, vala-
mennyi fir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének, a sze-
gedi polgári iskolai tanárképző főiskola igaz-
gatóságának, a tanító- és tanítónőképzőintézetek 
tanulmányi kir. főigazgatóságának, a felső ke-
reskedelmi iskolák kir. főigazgatóságának, a 
felső kereskedelmi iskolai tanárképzőintézet 

igazgatóságának, az iparoktatási kir. főigazga-
tóságnak és a gyógypedagógiai intézetek és ki-

segítő iskolák országos szakfelügyelőségének. 

A kedvezőtlen - gazdasági viszonyok hazánk-
ban is éreztetik nyomasztó hatásukat. Ezt a ha-
tást enyhíteni s a nemzetet a mutatkozó bajo-
kon átsegíteni elsőrendű kötelesség. Ennek a 
kötelességnek a gyakorlása a hazai ipar pár-
tolásával is jelentősen elősegíthető. A hazai 
ipar pártolása révén apad a munkanélküliek 
száma s előnyösebben szerezhetik be szükségle-
teiket a gazdálkodással foglalkozók. 

A hazai ipar pártolására irányuló munka 
csak akkor biztat teljes sikerrel, ha az egész 
magyar társadalom összefog s minden egyén 
szükségleteit a magyar ipar út ján, tehát hazai 
munkáskezek termékével fedezi. Sajnos, a ma-
gyar társadalom még nincs áthatva annak a 
tudatától, hogy a hazai ipartermékek vásárlása 
elsőrendű érdek és boldogulásunk egyik legfon-
tosabb föltétele. Er re a társadalmat reá kell 
nevelni és a nevelő munkát már az iskolában 
kell megkezdeni, hogy az ú j nemzedék már a 
hazai ipar támogtásának kötelezettségétől át-
hatva nőjjön fel és lépjen ki az életbe. 

Ezt biztosítandó, felhívom Címet, utasítsa a 
rendelkezése alatt álló összes iskolák tanárait , 
illetőleg tanítóit, hogy előadásaik során sűrűn 
domborítsák ki a tanulóifjúság előtt a hazai 
ipar pártolásának nagy fontosságát s hívják fel 
az if júság figyelmét arra, liogy a hazai ipar a 
legkülönbözőbb cikkeket, mint pl. élelmiszere-
ket (liszt, kenyér, keksz, cukor, ecet, szesz, kon-
zervek), gyapjúból, lenből, pamutból, selyem-
ből, bőrből való ruházati cikkeket, fából, vas-
ból, üvegből stb. való háztartási és használati 
tárgyakat, bútorokat, gépeket, papirost, írósze-
reket, könyveket és játékszereket stb. készít, 
így tehát a magyar ipar pártolásának igen szé-
les tere van. 

Mutassanak rá az iskolák tanárai és tanítói 
minden lehető alkalommal arra , hogy saját 
maga és a nemzet ellen vét az, aki idegen ipar-
cikkeket vásárol s a nemzet megerősödését és 
boldogulását munkálja, aki hazai iparcikkek 
vásárlásával elégíti ki szükségleteit. 

Az ügy nagy fontosságára való tekintettel el-
lenőrizze Cím, hogyan haj t ják végre az iskolák 
idevonatkozó rendelkezését s iskolalátogatásai 
során ajánlja Cím is a legmelegebben a hazai 
ipar pártolását a tanulóifjúság figyelmébe. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

A hazai ipar pártolása tárgyában kiadott 
rendeletemet oly kéréssel van szerencsén Cí-
meddel közölni, hogy a főhatósága alatt mű-
ködő iskolákat illetőleg hasonló értelemben in-
tézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1930. évi december hó 22-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. 
államtitkár. 
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882-4—1556/1930. VIII. f. 
Körrendelet a népművelési tevékenységben cé-

gek, érdekképviseletek propagandájának 
tilalma tárgyában. 

Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságnak. 

Több esetben tapasztaltam már, hogy magán-
érdekképviseletek (üzleti vállalkozások, gyárak, 
kereskedelmi cégek stb.) az iskolánkívüli nép-
művelésnek a széles néprétegekre való nagy 
hatóerejét felismervén, az iskolánkívüli nép-
művelés szervezeteit és a népművelési tevé-
kenységet üzleti propaganda céljaira is szeret-
nék fölhasználni. 

Az iskolánkívüli népművelésnek természete 
ezt a törekvést elvileg megengedhetetlenné 
teszi. 

Ezért felhívom a tek. Bizottságot, hogyha 
magánérdekképviseletek a tek. Bizottsághoz 
ilyen irányú kérelemmel fordulnának, a kérel-
met a leghatározottabban utasítsa vissza. 
Amennyiben ilyen esetben a tek. Bizottságnak 
kétségei támadnának: vájjon a kérelem telje-
sítése nem a köz érdekét szolgálná-e, a tek. 
Bizottság minden egyes esetben forduljon hoz-
zám. 

Egyben erre nézve utasítsa a tek. Bizottság 
a helyi iskolánkívüli népművelési bizottságokat 
és a népművelési előadókat is; közölje a tek. 
Bizottság velük azt is, hogy népművelési elő-
adásokban magáncégeknek üzleti jellegű aján-
lása szigorúan tilos. 

Budapest, 1930. évi december hó 29-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. 
államtitkár. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
882—4—1414/1930. VIII. f. szám alatt Dr. Daimel 
Sándor békésvármegyei alispán úrhoz intézett 
min. elismerés és köszönőiratnak a másolata: 

Méltóságodnak nyugalomba vonulása alkalmából al-
ispáni működése alatt az iskolánkívüli népművelés ttgyo 
iránt t anús í to t t áldozatkész és példaszerű támogatásáért 
ós a törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottság 
elnöki tisztében kiváló ügyszeretettel kifejtett működé-
séért, amellyel vármegyéje területén a népművelési tevé-
kenységet előmozdította, őszinte elismerésemet és köszö-
netemet nyüvánítom. 

Budapest, 1931. évi január hó 30-án. 

A miniszter helyet t : 
Dr. Petri Pál s. k., á l lamti tkár . 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Mezőkovácsháza község elöljáróságának az ot-
tani állami elemi iskola 146 szegénysorsú 
tanulójának juttatott 1220 pengő értékű kará-

csonyi ajándékért; — Eszes Imrének, a MANSz 
kiskundorozsmai csoportja vezetőjének a cso-
port által az ottani állami elemi iskola szegény 
tanulóinak juttatott 2129 pengő értékű kará-
csonyi ajándékáért; — a nyírbátori állami 
elemi iskola szegénysorsú tanulóinak felruhá-
zása érdekében indított társadalmi mozgalom 
vezetőinek, Erdőhegyi Ferenc nyírbátori fő-
szolgabírónak és Baloghy László nyírbátori 
községi főjegyzőnek az ötezer pengő értékű 
adományáért; — a szegedi Szent Ferenc III. 
Rendeje Főnökségének azért, hogy a Szeged-
alsóvárosi községi elemi népiskola szegény 
tanulói közül 82 gyermeknek 276 darab ú j ruha-
neműt, 1200 pengő értékben és 82 karácsonyi 
csomagot osztott ki, a tanév elején pedig a 
szegény tanulóknak 159 darab hittankönyvet 
adományozott; — a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű R.-T. Igazgatóságának azért, hogy az 
általa fenntartott rudabányai és kurityáni 
elemi iskolák 217 szegény tanulója részére, az 
elmúlt év karácsonya alkalmából 3143 P értékű 
ruhaneműt és cipőt adományozott, őszinte el-
ismerését és köszönetét nyilvánította. 

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

az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Vitányi József oki. 
tanítót és Soós Irén cuni ref. elemi népiskolai 
tanítónőt a füzesgyarmati bucsatelepi községi 
elemi iskola III . és IV. számú állásaira rendes 
tanítókká; — Laczkovich Miklós baracskai ref. 
elemi népiskolai tanítót a dobozi ref. elemi 
népiskola VI. számú állására rendes tanítóvá 
kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
özv. Szilágyi Csathó Gizella oki. óvónőt a tetét-
leni községi óvodához rendes óvónővé; —• 
Szabó Erzsébet oki. óvónőt a fehérgyarmati 
községi óvoda I. számú állására rendes óvó-
nővé kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az 1926. évi VII . t.-c. 6. §-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Lakatos Gyula oki. 
tanítót a bócsa-gyógytói községi elemi iskola 
I. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. 

Taneszközeiigedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a Vajda József könyv- és papírkereskedő ki-
adásában és Sipos József állami tanító szer-
kesztésében megjelent „Mit vesztettünk" című 
földrajzi füzetet az engedélyezett taneszközök 
jegyzékébe fölvette s annak használatát az 
elemi iskolák V. és VI. osztályai részére enge-
délyezte. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K Á L M Á N 

és D R O Z D Y GYULA. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
lierczeg Ferenc: A magyar tanítók. — Fitos Vilmos dr.: 
A lángész és az iskola. — Szekeres László dr.: A dopo-
lavoro. — Haklár Vilma: Jellemnevelés az ú j tanterv 
szellemében. — Állam és egyéniség. — Kaposi Károly: 
Gondolatok az önmunkásságra való nevelésről. — Benisch 
Artnr dr.: A népiskola VII. és VII I . osztálya a megvalósulás 
útján. — A tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és 
gyakorlati tanítások. Drozdy Gyula: Károly Róbert. — 
A hazai és a külföldi tanügyi lapokból. Mi a nevelés? — 
Technika és módszer. — Iskolarádió. — Giuseppe Allievo 
születésének századik fordulójára. — Tudomány, iroda-
lom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. 
— Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet: Eötvös-
emlékünnep. — Hírek. Hogyan dolgoznak a törvényható-
sági népművelési bizottságok? — A törvényhatósági nép-
művelési bizottságoknak a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által kinevezett ú j tagjai. — A Nemzeti Gyer-
mekhét Előkészítő Bizottságának ismertető előadása. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet: Horn József dr.: Mit remélhetünk a hazai ter-

melés pár tolásától? 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
KÁLLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hir-

det az elhalálozás folytán megüresedett IV. sorszámú 
tanítói állásra. Fizetés: helyi járulék 10%, többi állam-
segély. Határidő e lap megjelenésétől 10 nap. Kellően 
felszerelt, válaszbélyeggel el látot t kérvények a községi 
iskolaszék címére küldendők. (Szabolcs m.) (57.) 

A T I S Z A T A R J Á N I (Borsod m.) ref. egyház pályáza-
to t hirdet a kántortanítói állásra. Javadalom: 28 kat. 
hold 842 Hű-öl föld haszonélvezete; 50 köböl rozspár-
bér, az egyház pénztájából kb. 200 pengő, 3 öl puha 
tűzifa és lakás. Egységszám 85. Kötelesség: a kijelölt 
osztályok tanítása, kántori teendők végzése, egyházi 
énekkar vezetése, belmissziói munkákban való segédkezés 
stb. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől számí-
t o t t 10 nap. Az állás jelenleg helyettessel van betöltve. 
A pályázók hívásra, önköltségen kántori próbára meg-
jelenni kötelesek. Állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki 
elnök. (55.) 

Az ETYEKI r. k. elemi népiskolánál megüresedett kán-
tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázati határ-
idő: e lap megjelenésétől számítot t 10 nap. Próbaéneklés 
ós választás márc. hó 5 én d. e. 10 órakor. Csak németül 
is tudó okleveles kántortanítók pályázhatnak. Állás azon-
nal elfoglalandó. Bárminemű korteskedés a pályázatból 

való kizárással jár. Kommün alatti magatar tás igazo-
landó. Utazási költségekre a pályázók igényt nem tart-
hatnak. Kérvényhez válaszbélyeg csatolandó. Javadalom: 
1. 17 kat . hold 1014 D-Öl föld haszonélvezete, melyből 
3 hold 514 D-Öl rét, á többi szántó. 2. 141/» m3 kemény 
hasábfa a pol. községtől és 3. párgabona- és földmunka-
váltság címén havi: 89 P 30 fill. 4. Helyben szokásos 
stóla, alapítv. szt. misék illetéke. 5. 2 szoba, 1 konyha, 
1 éléskamra, 1 kamra, 2 ól, padlás és pincéből álló lakás. 
Adókat javadalmas fizeti. Ezen helyi járulékok értékegy 
sége: 47; ehhez járul kiegészítő államsegély. Kötelességei: 
díjlevél szerint. —- Iskolaszéki elnök, Etyek, Fejér megve. 
(59.) ' 

PÁLYÁZAT. Tiszaszőllős református egyházának kán-
tortanítói (I.) állásra. Javadalom: lakás természetben, kb. 
30 hold föld haszonélvezete, 6 nagy jószágra legeltetési 
jog, 28 mázsa búza és 18 mázsa tűzifa ára, temetési stóla, 
ismétlősök oktatásáért külön díj, esetleges államsegély. 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfié 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A legmodernebb gyár tmány, leg* 
ki tűnőbb kivitel! Gravitációs köz* 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabá'.yozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amal i th asztbesztpala 
•belső burkolat tal . N e m vetemedik, 
ki tűnő hőszigetelő! Elpusztíthatat* 
lan l Tojások forgatása kívülről 

jl egy pillanat a l a l t ! 

Magyar Radiátorgyár Rt,, Budapest 
Gyár: X., Gyömrői<út 76—78. 

Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmán=utca 18. 
Telefon: 197-08 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

R E F O R M R Ü H A Z A T I R E S K V E 1 S Y T A R S A S A G 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R Ú T 5 . T E L E F O K : A U T . 1 3 0 - Ö 6 . 

ÉRTESÍTÉS! Van szerencsénk i. t. vevőink szíves tudomására hozni, hogy téli árucikkeinket 
rendkívül nagy készletünkre való tekintettel a karácsonyi és újévi ünnepek után is 

M í : I. V i ; \ L E S Z Á L L Í T O T T Á R A K O K 

árusítjuk. —• Olcsó téli kiárusításunk 1931. évi március hó lsig tart. 

Állandó dús választékunk van: 

kész női, férfis és gyermekkabátokban, öltönyökben, szövet*, selyem», vászon», 
kötött* és szövöttárukban, paplanokban, fehérneműekben stb. stb. 

K E D V E Z Ő F I Z E T É S I F E L T É T E L E K ! 
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Értékegység 60. Kötelesség: az iskolaszék által rábízott 
osztályok tanítása, fiúismétlősök oktatása, összes kán-
tori teendők végzése, énekkarok szervezése, vezetése, lel-
kész helyettesítése, egyháztársadalmi, belmissziói munká-
ban állandó segédkezés vas.-i iskola vezetése. Felszerelt 
kérvények, válaszbélyeggel, február 24 ig adhatók be a 
tiszaszőllősi református lelkészi hivatalhoz. (Menekültek, 
B-listások előnyben.) Református egyháztanács. (64.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

A MÁTRASZÖLLÖSI kántortanítói állásra a január 
15-én közölt pályázat megújíttatik. Február 24-én dél-
előt t 11-kor választás. Személyes megjelenés szükséges, 
de nem díjaztatik. Iskolaszék. (56.) 

A TÓTŰJFALUI róm. kath. iskolagondnokság a beteg 
taní tónő szabadsága idejére helyettes t an í t ó t vagy tanító-
nőt keres. Kérvény a lakócsai plébániahivatal címére kül-
dendő. Az állás azonnal elfoglalandó. Erdélyi Károly 
apátplébános, elnök. (53.) 

TANYÁRÓL, uradalmi rk. iskolától cserél tanítónő, 
osztot t iskolához, nagyobb községbe. Ü j iskola, 2 szoba-
konyhás lakás, törvényes fizetés, 2 hold föld, kert s tb. 
Halász A. Mária, Világospuszta, up. Sárosd, Fehér m. (61.) 

CSERÉLEK Pest környékére vagy Nagy-Alföldre. 
Gyenes Lajos állami taní tó , Nagyatád. (62.) 

TANÍTÓNŐ Pest tő l egy órányira levő helyről, tíz tan-
erős, vasút- és hajóállomású községből, cserélne hasonlót 
helyre Pest környékén. Állami taní tó jeligére kiadóba. (63.) 

HARMÓNIUMVÉTEL — BIZALOM DOLGA! Tehát 
ne sajnálja az utat, ha olcsó árban tényleg egy legjobb 
minőségű harmóniumhoz juthat „Hörl" országoshírü har-
móniumspeciális-cég, Budapest II, Török-utca 8 (nyolc), 
a budai Margithídfötől a második utca jobbra. 

CSITE KÁROLY (Körmend) tizenegyféle hazafias, irre-
denta színjátékaiból kiválasztásra is küld, az előzőleg hir-
detett feltételek mellett. Mindegyik színjáték egy könyv-
példány vételével előadható. (60.) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, dalárdák, iskolák 
négy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmo-
niumjaimról zongoráimról, pianinókról, valamint minden 
más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak. Hatalmas 
raktáramból legkényesebb igényeket, legocsóbb árakon, 
kényelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan ki-

elégítek. Érdeke tehát mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő a jánla tot kérni Ófonsége József Ferenc 
főherceg úr kamarai ós a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI MIHÁLY hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

ÜJDÓNSÁG! Gergely—Kaposi: Illusztrált tanítási 
vázlatok a természetrajz tanításához. A III—IV. osz-
tály anyaga. Ezernél több táblai illusztráció! Évszakok-
hoz alkalmazott tanmenet. Minden egység biológiai ala-
pon van feldolgozva . . . Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. Pápa, Zrínyi-utca. Ára bérmentve 5.20 P. utánvét-
tel 5.75 P. (58.) 

R. k. tanítónő helyettesítést vállal. Cím a kiadóhiva-
talban. (65.) 

GARANTÁLT, sa já t telepítésű príma gyökeres szőlő-
oltványok; sima és gyökeres hazai szőlővesszők, vala-
mint kitűnő hegyi borok kicsinyben és nagyban a leg-
jutányosabban beszerezhetők Veszelovszky István tanító-
nál. Kérem a m. tisztelt Kartársakat , hogy a gazda-
körökben az érdeklődőknek címemet ajánlani szívesked-
jenek. Abasár, Heves ym., Gyöngyös mellett. (51.) 

BENZIN ÉS OLAJ eladására minden községben kere-
sek üzletszerzőket. Nagyszerű mellékfoglalkozás! Tauszky 
Sándor, Budapest, Akácfa-utca huszonkettő. (52.) 

Használt STRAPAHARMÓNIUMOT keres Egyházköz-
ség Balatonalmádi (35.) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA l é . SZÁM. 

Igen tisztelt tanitó*vevőimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

Ä t B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni ' becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor» 
gyáros, Budapest, VII., Dohány:utca 37. szám. — Telefon 373—18. 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

L U K Á C S BŰTOR C S A R N O K 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényei« 

mes fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohánymtca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

M a g y a r o r s z á g h í r e s h a r m ó n i u m c é g e : 

HÖRL NÁNDOR BUDAPEST II, TÖRÖK-U. 8. 
Telefon : Aut. 516—52. 

Közismert legjobb orgonaharmóniu= 

Sürgönycím : H A R M O N H Ö R L . 

Harmóniumaim évtizedek óta a leg= 
mok ház, iskola, dalárda, hang* £ Jel }{ elsők és közismerten legjobbaknak 
verseny, szalon, kápolna és 

Jel 

If bizonyultak. Araik amellett rendkí= 
templom részére. 

Jel 

I viil mérsékeltek. 

Fizetéskedvezmény. 

Jel 

Fizetéskedvezmény. 
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A z iskolánkívüli népművelés rádiót 
előadásainak (Rádióegyetem) műsora. 
Február 15-28 . 

Február 15-én (vasárnap). 
1. Magyar dalok. Előadja a jászberényi 

Palotásy-Dalkör, vezényel: Berzátzy 
László zenetanár, a dalkör karnagya. 

2. Gróf Hadik János, az Iparosok Orszá-
gos Központi Szövetkezetének elnöke: 
A kézművestársadalom nemzetalkotó 
szerepe. 

3. Magyar dalok. Előadja a jászberényi 
Palotási-Dalkör, vezényel: Berzátzy 
László. 

Február 19-én (csütörtök). 
1. Magyar szerzők műveiből hegedűn 

játszik Koncz János, a Zeneművészeti 
Főiskola tanára, zongorán kísér: dr. 
Herz Ottó. 

2. Dr. Egyed István, egyetemi tanár: A 
község és az ipar. 

3. Magyar szerzők műveiből hegedűn 
játszik Koncz János, zongorán kísér: 
dr. Herz Ottó. 

Február 22-én (vasárnap). 
1. Buttykay Ákos: Magyar ábráiul (elő-

ször). Stephanides Károly: Hortobágy. 
Előadja a budapesti Szimfonikus Ze-
nekar, Stephanides Károly vezetésé-
vel. 

2. Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár: A 
társadalmi élet erkölcsi követelményei. 

3. Brahms: Két magyar tánc. Liszt: Al-
legro vivo. (Szikla Adolf hangszerelé-
sében.) Előadja a budapesti Szimfo-
nikus Zenekar, Stephanides Károly 
vezetésével. 

Február 26-án (csütörtök). 
1. Mátrai Gábor dalai. Előadja: dr. Mol-

nár Imre, zongorán kísér: Veress 
Sándor. 

2. Varró István, a budapesti Kereske-
delmi Kamara t i tkára: A kereskede-
lem közgazdasági jelentősége. 

3. Mátrai Gábor dalai. Előadja: dr. Mol-
nár Imre, zongorán kísér: Veress 
Sándor. 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömrőisút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII , Múzeumíkörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó s I R K Á B A N feltüntetett 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF a luminium 
írótoil 

692/1 vágotthegyfl 
írótoil 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
------ KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

M .i a Mátra d o m b j a i n 
bor t termelő gazdák összefogtunk s megalakí to t tuk 
a Földmíves Gazdakör i Borértékesí tő Szövetkezetet . 
Nem nézhe t jük azt, hogy t ő l ü n k se pénzér t , se 
ingyen megvásárol ják a b o r t s a fogyasz tóknak 
kétszeres á r o n ad j ák tovább , hanem mi a k a r j u k a 
fogyasztókat közvet lenül el látni jó bora inkka l , o lcsó 
áron. A fogyasz tók is jó l j á rnak , mert olcsó pénzé r t 
k i tűnő b o r h o z ju tnak , mi ped ig megleszünk elégedve, 
ha pincéink k iü rü lnek Bora inkér t szava to lunk s 
azért még a legkisebb k ü l d e m é n y t is pecséttel lezárt 
h o r d ó b a n k ü l d j ü k . A r ende lhe tő legkisebb mennyi* 
ség 25 liter. Szállításra mi a d u n k kölcsön h o r d ó t . 
Fönn ta r t j uk a z o n b a n m a g u n k n a k a jogot, h o g y a 
rendelkezésünkre álló h o r d ó k űrtar talma szerint 
a rendel t mennyiségnél 10—15%=al többe t vagy 
kevesebbet száll í thassunk és számlázhassunk. Araink : 

Kitűnő gyöngyösi fehér . . . . literenként 28 fill. 
Rizling, leányka vagy ezerjó . . » 34 » 
Delaware » 4 0 » 
Muscat othonell » 50 » 
Kadarka, oportó, burgundi siller » 32 » 
Otelló siller » 22 » 

N a g y o b b vételnél j e l en tékeny árengedmény. 5 h b n é l 
nagyobb mennyiség vételénél 10%sot, 10 hUné l 
nagyobb mennyiség vételénél 20%sot e n g e d ü n k a 
fönti á rakból . Tessék egy próbarendelés t fö l adn i . 

Je lenleg 60.000 hl bor fö lö t t rende lkezünk. 
Cm: FÖLDMÍVES GAZDAKÖRI 

BORÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET, GYÖNGYÖS 
Személyes tárgyalások d. e. 8—ls ig Koháriskörút 2., 
földszint, számtartói iroda. Te le fon G y ö n g y ö s : 100. 

> 
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BUDAPEST 
VI, Erange. 
pán>utca 77. 

T.! A u t . 9 n . 5 3 

P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandottestörzsek t isztavcrbeni törzs: 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett , elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendék:állatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhe tők . 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
á l lománya minden fer tőző betegségtől mentes, edzett , 
erőteljes egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET ! 

Telepvezetőség címe : 

Budapest, 10 számú postahivatal, X, Füzér-utca 11, szám. 
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harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapestíbelvárosi lóplébánia.templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harang", melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr. Serédi lusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 192$, és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927, és 192$. évi budapesti, székes* 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szoigáll 

Előnyös fizetési feltételek 1 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 

és legválasztékosabb 
Z O N G O R A T E R M E 
10 évi Írásbeli jótállás. ~ m w Kényelmes részletfizelés 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

A TANÍTÓ VEZETŐJE, MUNKÁJA KÖZBEN LEGJOBB BARÁTJA 
a Magyar Királyi Valláss és Közoktatásügyi Miniszter úr megbízásából k i ado t t 

Népiskola i Egységes Vezérkönyvek 
sorozata. P e n g ö 

Eddig 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
m o c r é l e n t e k • F e r e n c : -A. magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

g j e e e . g Quint—Stelly-—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-
retek tanítása a I I I—IY. osztályban 6-40 

4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
az I. osztályban 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és ért elemgyakorlatok tanítása 

a I I . osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—T scheik: A rajzoktatás vezérkönyve. 

(A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 
A sorozat' folytatólagos kötetei előkészületben. 
Mint kiegészítő kötetet a jánl juk: 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? 8-— 

Legalább 30 pengőt kitevő rendelés esetén a pedagógiai szakmun-
kákat és vezérkönyveket 10 havi részletre is szállítjuk. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 

í 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 4. számához. 

A Z I S K O L Á N K l V Ü L l N É P M Ű V E L É S 
jellege és természete megkívánja, Hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű s időszerű kér» 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükségesnek 
mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szives figyelmébe: 
1. Necsak szép előadások tartására törekedjünk; előadásunk elsősorban könnyen 

érthető és okulást adó legyen. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitoglatást kerüljük. 
3. Előadásunk egyszerű, könnyen áttekinthető s közvetlen legyen, inkább társalgáshoz 

és megbeszéléshez hasonlítson. 

M I T 1 1 E H É L H £ T M K 
A H A Z A I T E R H E L É S P Í B T O L Á S Á T O L ? 

írta: H O R N JÓZSRF dr., állami felsőkereskedelmi iskolai igazgató, a közgazdaságtan tanára. 

Nehéz gondok ülik meg most a magyar lel-
keket. A magyar gazda nem tudja gabonáját 
megfelelő áron értékesíteni; éppen úgy nem 
tudja a szőlőtermelő a bort. A kisiparos évek 
óta kiizd a megélhetés nehézségeivel. Panasz-
kodik a kereskedő is és a sok bukás, üzletfel-
adás azt bizonyítja, hogy a panasz alapos. — 
A gyárak, szénbányák nagy része, korlátozott 
üzemmel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a mun-
kás csak félnapon, íélhéten át keres. Egyes üze-
mek egészen beszüntetik a munkát és munká-
saikat, hivatalnokaikat szélnek eresztik. Mun-
kát kapni, elhelyezkedni pedig nagyon ne-
héz. Sokan gondolnak aggódva arra, hogy 
mit hoz a holnap. A magyar i f júság — akár 
az inaséveiből szabadul, akár szakiskolából 
vagy egyetemről lép ki az életbe — nem tudja, 
hova menjen; zárt ajtók várják mindenütt. Le-
het bármilyen képzett s bármennyire megbíz-
ható: nehezen nyílik alkalom, ahol a munka-
erejét gyümölcsöztetheti. — Az állam, város 
létszámcsökkentéseket hajt végre, különben 
néni bír ja terheit. Az üzemek racionalizálnak, 
hogy minél több embert tegyenek feleslegessé. 
Az elhelyezést keresők nagy tömege viszont 

szorongva v á r j a e válságos helyzet megszűné-
sét, kereseti lehetőségek megnyílását, a megél-
hetést adó munkaalkalmakat. 

Ha a mai gazdasági helyzetet röviden akar-
juk jellemezni, azt szoktuk mondani, hogy „vál-
ság" van; súlyos gazdasági válság, amely nem-
csak bennünket sujt, hanem úgyszólván az 
egész művelt világot. Ebből következik, hogy 
nem mi idéztük elő, megszűnése sem tőlünk 
függ. — De nagy baj volna, ha ehhez azt is 
hozzátennők, hogy válságos helyzetünkön köny-
nyíteni sem tudunk. Ezt a reménytelen bele-
törődést sok szenvedéssel kellene megfizet-
nünk. Ha a válságot teljesen megszüntetni nem 
is tudjuk, hatását mégis csökkenthetjük. Csak 
akarat kell hozzá, de mindnyájunk akarata. 

Gyakran halljuk a felhívást, hogy fogjunk 
össze mi,, megfogyott, meggyötört magyarok! 
De hol és mivel kezdjük? Mi az, amit az egyes 
ember megtehet és meg kell tennie, hogy ő is, 
meg a nemzete is könnyebben éljen, jobban bol-
doguljon? 

A felelet egyszerű: szaporítsuk a hazai mun-
kaalkalmakat azzal, hogy lehetőleg csak a ha-
ir! munka termékeit vásároljuk. 
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Nem ú j igazság ez. Ismerik már sokan közü-
lünk, csak — sajnos —• még kevesen követik. 
Ezért kell újból és ismételten elmondanunk, 
hogy megszokják a magyar fülek, értsék át a 
magyar agyak, lopódzzék be minden magyar 
szívébe, indítson mindenkit elhatározásra s vál-
jék e hazában mindig és mindenütt cseleke-
detté. 

* * * 

Az embernek — mint minden élőlénynek — 
állandó harcot kell a megélhetésért folytatnia. 
Ezt a harcot vívjuk szüntelenül, amikor jöve-
delemért, pénzért küszködünk, hogy ezzel az-
után megszerezhessük az élelmiszert, lakást, 
ruhát és minden egyebet, amire szükségünk 
van. A jövedelmet s vele a megélhetés eszkö-
zeit az emberek legnagyobb része munka árán 
szerzi meg. A keresetre szoruló emberre igen 
nagy csapás, ha munkát kapni nem tud. mert 
ebben az esetben elmarad a jövedelem s jön a 
nélkülözés. Ha ez az állapot sokáig tart, jön a 
nyomor; ha még tovább: a kétségbeesés és nem 
ritkán a bűn . . . De csapás a munkanélküliség 
a nemzetre is, mert a felhasználatlan értékes 
munkaerő kárba vész, a nép satnyul, az erköl-
csök romlanak, az elégiiletlenség nő s ha nagy 
arányokat ölt, a közbiztonságot is veszélyez-
teti. És ne gondoljuk, hogy a munkanélküliség 
csak azokat sújtja, akik éppen munka nélkül 
vannak. Ha a nép egy része nem keres és nem 
tud vásárolni, azt mások is megérzik; ahogy 
megérzi ma a gazda nehéz helyzetét az iparos 
és kereskedő, akik éppen a miatt nem tudnak 
eladni, mert a gazda — jövedelem híján — nem 
vásárolhat. Ma az iparosok és kereskedők ép-
pen úgy hangoztatják a mezőgazdaság megse-
gítésének szükségét, mint maguk a gazdák. — 
A mai rendkívül nehéz helyzet minket is meg-
tanított arra, hogy mennyire egymásra va-
gyunk utalva s sorsunk, jólétünk alakulása 
mennyire összefügg. 

Minthogy a munkanélküliség ily nagy csa-
pás, annak elhárítására minden állam törek-
szik, Válságok idején az államok a rendelkezé-
sükre álló pénzösszeghez képest közmunkákat 
végeztetnek; vagyis utakat, hidakat építenek, 
középületeket emelnek, folyókat szabályoznak 
stb. Vannak államok, amelyek a válság hatá-
sát munkanélküli segélyek nyújtásával is igye-
keznek enyhíteni. Ámde: nincs az a gazdag ál-
lam, amely népének jelentékeny részét huza-
mősabb időn át munkanélküli segélyek nyúj-
tásával. vagy szükségmunkák végeztetésével el 
tudná tartani. Az államok tehát a r ra töreksze-
nek, hogy a munkanélküliséget lehetőleg meg-
előzzék. Ezért védik alattvalóik munkaalkal-
mait, kereseti lehetőségeit. 

Az állam elsősorban a belföldi piacot igyek-
szik a hazai termelés számára biztosítani. Arra 
törekszik tehát, hogy a külföldről származó 
áruk versenyképességét az ország határain be-
lül csökkentse. E végből vámot szed a külföld-
ről bejövő áruk után. A vám megdrágítja az 
idegenből származó árut s így vele szemben 
az itthon termelt áru előnyös helyzetbe jut. — 
Ámde ugyanezt teszik más államok azzal az 

áruval, amelyet mi kiviszünk. Az államnak itt 
is lésen kell lennie, nehogy a külföld magas 
vámjaival megakassza azoknak az áruknak ki-
vitelét, amelyekből többet termelünk, mint 
amennyire a hazai fogyasztásnak szüksége van. 
Az állani igyekszik tehát a búzára, borra s 
egyéb kiviteli cikkeinkre nézve vámkedvezmé-
nyeket szerezni s ezeket minél kisebb költség-
gel kiszállítani, hogy azok kiállják a versenyt 
más országok hasonló áruival. Kedvezménye-
ket pedig csak úgy kaphat az állam, ha ezek 
ellenében ő más kedvezményeket ad; vagyis, 
ha más országok javára leszállítja olyan áruk 
vámjait, amelyek a hazai termelés szempontjá-
ból kevésbbé fontosak. Az államnak nem áll te-
hát módjában más országok termeivényeit az 
országtól távol tartani, mert ha megtenné, 
ugyanezt tennék más országok a kivitelre szo-
ruló magyar árukkal is. Az állam lehetőségei 
korlátozottak s egymagukban a hazai termelés 
védelmére sohasem elegendők. A hazai terme-
lés és vele együtt a hazai munkaalkalmak vé-
delmében a nemzet minden tagjának, az egész 
magyar társadalomnak részt kell vennie. 

* * * 

Vájjon a magyar fogyasztó tudja-e, hogy 
mily nagy érdekek fűződnek az ő vásárlásaihoz 
s érzi-e az ebből reá háruló nagy felelősséget1? 
Látja-e, s tudja-e minden honfitársunk: mit 
veszít azzal, ha idegen árut vásárol és a hazai 
l'öld s magyar munka termékeit nem párt-
fogolja? Ügy látszik: nem látja, nem tudja. 
Ezt a szomorú tényt igazolja a statisztikai ösz-
szeírás. 

Évről-évre összeírják: mit viszünk ki kül-
földre és mit hozunk be onnan. Aki figyelem-
mel olvassa ezeket az adatokat, lá that ja belő-
lük: mennyi pénzt küld ki a mi népünk szük-
ségtelenül a külföldre, hogy gazdagítson más 
népeket és gyöngítse önmagát. Mert nemcsak 
olyan árukat hozunk be külföldről, amilyene-
ket a hazai termelés nem állít elő, hanem nagy 
mennyiségben olyanokat is, amelyekből mi a 
külfölddel egyenlő minőségűt, vagy annál job-
bat is termelünk. Egészen érthetetlen, hogy 
amikor a mi mezőgazdasági gépeinket nem-
csak a Balkán, hanem még Franciaország is 
vásárolja, miért kell nekünk mezőgazdasági gé-
pekért jelentékeny összegeket külföldre fizet-
nünk? Villamos lámpáinkat világszerte, még 
Amerikában is veszik. A fejlett iparú Német-
ország is számottevő mennyiséget vásárol 
évente belőlük. Villamos motorjainkat, transz-
formátorainkat szintén szívesen vásárolja a 
külföld; főként Olaszország. Rádiókészülékeket 
is gyártanak nálunk olyat, mint külföldön. És 
mindez mégsem tart vissza minket attól, liogy 
ily cikkekért évente súlyos összegeket a külföld-
nek fizessünk. Folytathatnók a példák felsoro-
lását más irányban is. Ebben a tekintetben mi 
magyarok egészen különös nép vagyunk. A/. 
angol, a francia, a német büszke arra, amit ő 
állított elő. De nálunk csak a messziről jött 
árunak van igazán becse. Hányan vannak, akik 
boldogok, ha elmondhatják, hogy ruhájuk 
valódi angol szövet, kalapjuk igazi olasz áru. 
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az illatszerük meg párizsi. A mi munkánk gyü-
mölcseit még nálunk műveltebb nemzetek fiai 
is megbecsülik; csak mi nem becsüljük eléggé. 
Ebben a tekintetben népünk felfogásának gyö-
keresen meg kell változnia. Olyan közfelfogás-
nak keli kialakulnia, hogy azok, akik szükség-
telenül vásárolnak külföldi árut , ezzel ne di-
csekedjenek, hanem inkább szégyeljék magu-
kat. Ez a közszellem pedig akkor alakul ki, ha 
a nemzet minden tagja tisztán fogja látni, hogy 
minden feleslegesen vásárolt külföldi árudarab 
magyar kezektől vonja el a munkát és magyar 
szájaktól vonja el a kenyeret. 

# * * 

Sokan azt mondják: „én szívesen vásárolok 
magyar árut, ha az jobb és olcsóbb a külföldi-
nél". Ez a rideg egyéni önzés álláspontja. Az 
az ember gondolkozik így, aki a maga pilla-
natnyi hasznánál magasabb érdekeket nem is-
mer. Szűklátókörű emberek vélekednek így, 
akik nem látják át, hogy cselekedeteiknek nem-
zetünk sorsára s így végeredményben az ő sor-
sukra is milyen hatása van. És mégis azt kell 
mondanunk, hogy még ez a felfogás is emel-
kedettebb és hasznosabb azoknak a gondolko-
dásánál, akik a külföldiért rajonganak és el 
sem tudják képzelni, hogy magyar kezek és 
magyar agyak is alkothatnak igazán jót és ér-
tékeset. Mily messze vagyunk mi még attól, 
hogy mindnyájan védjük nemzetünk gazdasági 
erejét és vele a magunk jólétét, ha honfitár-
saink cselekedeteiben a magyar érdek még ak-
kor sem érvényesül, amikor ezt a rideg egyéni 
önzés is úgy követeli! — Pedig a jól felfogott 
érdekünk ennél többet kíván, mert azt köve-
teli, hogy a hazai árut még akkor is részesít-
sük előnyben, amikor a külföldi talán valami-
vel olcsóbb vagy tetszetősebb a miénknél. Ezt 
is a „saját érdekünk" kívánja meg, mert ezzel 
a hazai munkaalkalmak szaporodnak, népünk 
többet keres; ha többet keres, töbhet is költ, te-
hát végeredményben mi is többet keresünk. — 
Amivel többet adtunk a hazai áruért, azt ka-
matostul visszakapjuk; amit külföldi áruért 
adunk, az soha semmiféle formában nem tér 
vissza hozzánk, mert azzal más nemzetek fiai, 
talán éppen a mi ellenségeink gazdagodnak. — 
Amit azzal takarí t meg valaki, hogy külföldi 
árut vásárol, azt többszörösen ki kell más cí-
men adnia, mert ha kevesebb itthon a munka-
alkalom, akkor ő is, gyermekei is nehezen jut-
nak keresethez és olyan országban, ahol százan 
futnak a legszerényebb kereseti forrás után, ott 
nem lehet magas sem a munkabér, sem a műhe-
lyek és boltok jövedelme. A vérvesztést az egész 
szervezet megérzi. Aki pillanatnyi előny ked-
véért vásárol külföldi árut, az a magyar jövőt 
s vele a magáét és gyermekeiét is egy tál len-
cséért adja el. 

# # * 

De azt mondhatná valaki: „termeljen a ma-
gyar termelő minden téren olyat, amely fölér 
bármely külföldivel és szabjon alacsonyabb 
árat a külföldinél, hiszen neki nem kell sem 
vámot, sem olyan nagy szállítási költséget 

űzetnie!" — Hát mi is azt valljuk, hogy a ma-
gyar termelés védelmében a legjobban érde-
kelt félnek: a magyar termelőnek: a gyáros-
nak. kisiparosnak és gazdának is meg kell 
tennie a magáét. A jó és olcsó áru a leghatá-
sosabb reklám, a legmeggyőzőbb érv a magyar 
áru mellett, még pedig nemcsak az ország ha-
tárain belül, hanem azon kívül is. Az ehhez 
szükséges képességek is megvannak bennünk, 
hiszen a magyar sem szellemi képességek, sent 
testi ügyesség dolgában nem áll más nemzetek 
mögött. Mégis hangsúlyozzuk, hogy a hazai 
termelés egyes ágai csak újabban indultak fej-
lődésnek; velük szemben tehát- megértést kell 
tanúsítanunk. A régi magyar kézművesipar 
vetekedett bármely nyugati nemzet akkori ipa-
rával. Hogy ma a nagy nyugati államok egyes 
iparágak tekintetében előbbre vannak, mint 
mi, azon nem szabad csodálkoznunk. Őket nem 
pusztította sem a tatár, sem a török. Fejlődé-
süket nem hátráltatták mesterségesen, miként 
Ausztria a miénket. Amikor a haladás lehető-
ségei nálunk is megnyíltak, a magyar terme-
lés is fejlődésnek indult. A magyar ipar az 
1867. évi kiegyezéstől a világháborúig szép 
előhaladást tett. Egyes iparágaink az ország 
megcsonkítása óta is nagyot fejlődtek. Így 
különösen fonó- és szövőiparunk mutat fel ör-
vendetes fejlődést, amelynek termékei nem-
csak idehaza, de a határokon kívül is érezhető 
versenyt támasztanak a külföld hasonló ter-
mékeinek. Nagy-Magyarország fonó- és szövő 
ipari termelésének az értéke az utolsó béke-
évben nem sokkal haladta meg a 200 millió 
pengőt, Csonka-Magyarország fonó- és szövő-
ipara ellenben az 1929. évben több mint 401) 
millió pengő értékű á ru t termelt, tehát elérti! 
Nagy-Magyarország ily irányú termelésének 
közel kétszeresét. Ez a fejlődés annál örvende-
tesebb, mert ezen a téren behozatalunk igen 
nagy, tehát gazdasági vérveszteségünknek e» 
éppen az egyik főoka. Hogy lássuk, mit jelent 
a munkaalkalmak szaporodása szempontjából 
csak ennek az egy iparcsoportnak fejlődése, 
megemlítjük, hogy a fonó- ós szövőipar Ma-
gyarország mai területén az utolsó békeévben 
kb. 16.000 embert foglalkoztatott, ma pedig 
körülbelül 46.000 embernek, tehát csaknem há-
romszor annyinak ad kényeret. Ha ez az ipar 
a fejlődés litján tovább halad, ami egyedül a 
magyar közönség józan belátásától függ, akkor 
ismét sokezer embert juttathat keresethez. 
Ennek az iparnak termékeiből ugyanis még 
az elmúlt igen nehéz esztendőben is több mint 
176 millió pengő értékűt hoztunk be, amiből 
135 millió pengőt tett ki a készáruk és fél-
gyártmányok ára. Szakértők megállapítása 
szerint ennek az értéknek kb. 12%-a a munka-
bér. Ami annyit jelent, hogy textiláruk elké-
szítéséért 1930-ban 16 millió pengőt fizettünk 
ki külföldi munkásoknak. Ebből pedig idehaza 
12—14.000 családot lehetett volna kenyérhez 
juttatni s a munkanélküliek számát ugyan-
ennyivel csökkenteni. Ebből az egy példából is 
láthatjuk, hogy a hazai termelés pártolása né-
pünk boldogulása szempontjából mit jelent s 
hogy mily előnyöket szerez a saját maga éw 
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gyermekei számára az a nép, amely iparát, ha 
némi áldozat árán is, átsegítette a kezdet ne-
hézségein. 

* * * 

Még egy igen fontos érdekre szeretnénk rá-
mutatni, amely a hazai termelés pártolásához 
fűződik; t. i. arra, hogy a hazai termel vények 
vásárlása előmozdítja a belföldi tőkeképző-
dést, csökkenti a külfölddel szemben fennálló 
terheinket és növeli a hazai áru versenyképes-
ségét. 

Ha belföldi árut vásárolunk: a pénz az or-
szágban marad, a nemzet gyarapszik; újabb és 
újabb tőkét gyűjt . Idővel nem szorul idegen 
tőkére. Ez pedig igen nagy dolog. Az adós or-
szág helyzete olyan, mint az eladósodott em-
beré, aki jövedelmének egy részét kénytelen 
a kamatok megfizetésére és az adósság törlesz-
tésére fordítani. Csonka-Magyarország külföldi 
adósságai után évente körülbelül 170 millió 
pengő kamatot fizet. 

Igen nagy összeg ez! 100.000 család szépen 
megélne belőle. S ez csak a kamat. Az adós-
ságot pedig törleszteni is kell. Ezt. a terhet 
esak azzal tudjuk csökkenteni, ha évről-
évre nagyobb értékű árumennyiséget sike-
rül külföldön elhelyeznünk, mint amilyet 
onnan behozunk. Vannak országok, ame-
lyeknek a külföld tartozik. Ezeknek a hely-
zete nem romlik, ha a kamatok fejében is 
árut visznek be. Vannak országok, amelyeket 
tömegesen keresnek fel más nemzetek fiai (pl. 
Svájc, Ausztria). Ezek sem lesznek szegényeb-
bek azzal, ha a külföldiektől kapott pénzt is-
mét külföldre fizetik. Nekünk azonban csak 
egy kiadós bevételi forrásunk van a külföld-
del szemben: az az árumennyiség, amit évente 
kiviszünk. Ezzel kell megfizetnünk nemcsak a 
külföldről behozott árukat, hanem a külföld-
nek járó kamatot és törlesztéseket is. 

Gyakran emlegetjük azt a régi tapasztala-
tot, hogy a pénz oda. vándorol, ahol máris bő-
ven van belőle; a szegény embert viszont még 
az ág is húzza. Az az igazság, amely ebben a 
népies szólásban kifejezésre jut, nemcsak az 
egyes emberekre áll, hanem a nemzetekre is. 
A szegény nemzetet még az ág is húzza! Tőké-
lten gazdag országok lakói olcsóbban termel-

hetnek, mert könnyen megszerezhetik a befek 
tetősekhez szükséges hiteleket; a kölcsönvett 
tőke után nem fizetnek elviselhetetlen kama 
tot és így a termeléshez felhasznált hitelek 
nem drágít ják meg az árut , nem csökkentik 
versenyképességét, s végül: ahol alacsony ka-
matra is könnyen lehet pénzt szerezni, ott a 
termelő az eladásnál könnyen nyújthat hitelt 
s ezzel újabb előnyt szerez magának. Tőke-
szegény országban ellenben, amilyen — fá j -
dalom — a miénk is, a termelő nehezen kap 
hitelt, nehezen hajthat végre tehát olyan be-
fektetéseket, amelyekkel termelőberendezéséi 
fejlesztheti; a kölcsönvett tőkéért magas ka-
matot fizet, ami megdrágítja számára a terme-
lést s így az áru eladását is megnehezíti; a 
vevőjének pedig nem nyúj tha t oly könnyen 
hitelt, mint a szerencsésebb külföldi verseny-
társai, ami újabb akadálya annak, hogy velük 
a versenyt sikerrel felvegye. Az jut tehát 
újabb előnyökhöz, aki máris előnyben van: 
annak pedig, aki máris nehézségekkel küzd. 
újabb nehézségei támadnak. 

* # * 

Igen messzemenő következményei vannak te-
hát annak, hogy hazai vagy külföldi árut vásá-
rolunk-e. Éppen ezért: amikor határoznunk 
kell a fölött, hogy a hazait vagy külföldit 
vegyük-e meg, ne csak az jusson eszünkbe: 
hogyan bámulják majd külföldi ruhánkat s 
messziről jött egyéb holminkat a magyar élet 
nagy kérdéseiben tájékozatlan magyarok; ne 
csak a külföldi árunak esetleg tetszetősebb 
külsejét vagy kedvezőbb á rá t méltassuk figye-
lemre, hanem jusson eszünkbe a magyar mun-
kás, aki munkaalkalomra, vár ; a magyar csa-
lád, amely kereset híján nélkülöz s jussanak 
eszünkbe a roppant terhek, amelyeket a kike-
rülhetetlen sors megalázott és megtépázott né-
pünkre rárakott . S ha valakit ezek a gondo-
latok sem indítanának arra, hogy a hazait 
részesítse előnyben, az jól gondolja meg: hogy 
cselekedetének következményei reá és gyernie 
keire is kihatnak: hegy az ő sorsa is hozzá 
van fűzve az egyetemes magyar sorshoz, 
amelynek jobbra vagy balra fordulásában 
bármily kicsiny súllyal az ő elhatározása is 
latba esik. 

Kir. M«g:y. Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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A V A L L Á § E R K 0 L € § , 
M I I T A K U L T Ú R P O L I T I K A A L A P J A . 

A konzervatív kultúrpolitika lényege, 
hogy a valláserkölcsi és nemzeti gondola-
tot szétválaszthatatlanul összefűzze, mondta 
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Vácon, egy politikai be-
szédben. A politikai beszédet a közművelő-
dési gondolat uralta, ami annál örvendete-
sebb és ma már annál természetesebb, mert 
a kultúra Magyarországon, immár kilence-
dik esztendeje, politikának bizonyult, jó 
politikának, a legjobb politikának, amely 
az országot talpraállíthatja és a jobb jövő 
felé vezérelheti. 

Kultúrák felépültek és összeomlottak; 
kedvező alkalmak és körülmények, miliő-
hatás, erkölcsi és szellemi konjunktúrák 
magasba lendíthettek bizonyos művelődési 
törekvéseket, melyek átmenetileg diadal-
maskodhattak és évtizedek, sőt évszázadok 
életét színesíthették és gazdagíthatták, ami-
kor talán a levegőben^ terjedő rontó miaz-
mák szállották meg a szíveket, hogy min-
den munka semmivé váljon, szépség és jó-
ság elszálljon a lélek melegebb vidékeiről 
és a sötétség ismét ráboruljon a világra! 

Művészeti és irodalmi, szellemi és gazda-
sági kultúrák érték meg reneszánszukat és 
hanyatlásukat aszerint, amint népek és 
nemzetek emelkedtek és süllyedtek! 

Egyetlen kultúra maradandó csupán, 
mely ellentáll minden kísértésnek és meg-
rázkódtatásnak, csapásnak és erőszaknak, 
romboló szándéknak és önmagától való 
összeroppanásnak és ez a lelki, az erkölcsi 
kultúra. Ez a kultúra az, amire építeni le-
het: a lélek műveltsége, amellyel együttjár 

az ízlés nemessége, az érzelmek tisztasága, 
a gondolat fennköltsége, eszmék, ideálok 
megértése, szeretete és szolgálata. 

A kultuszminiszter, amikor kultúrpoliti-
káját szolgálja, nemcsak tapasztalatainak 
fájáról tépi le a gyümölcsöket, melyeket 
éretten szedünk fel szellemi kertjéből, ha-
nem a hit látnoki erősségével a lelki emel-
kedettséget teszi munkája alapjává. És ez 
az emelkedettség az, mely magában foglalja 
a nevelési és pedagógiai magasrendűséget, 
a közszellem fényességét, a társadalmi 
egyetértést, egyéni megértést és a közcélok 
önzetlen szolgálatát. 

A valláserkölcsi alapon felserdülő ifjú-
ság és a tömegek, amelyeket jelszavakkal, 
hamis tanításokkal rontottak meg, de ame-
lyeknek belső világához tiszta kezekkel még 
hozzá lehet férkőzni, szilárdíthatják csak 
meg a nemzetet és lehetnek haladásra, di-
csőségre törő életének támaszai. 

A valláserkölcsi és nemzeti gondolat el-
válhatatlanságát hirdette a miniszter Vá-
con, mint a konzervatív kultúrpolitika lé-
nyegét. Ám, aki mélyebben igyekszik be-
hatolni a problémákba, melyek a világ-
háború és forradalmak lezajlása után ki-
alakuló társadalmat foglalkoztatják, ta-
pasztalhatja, hogy a valláserkölcs a nem-
zeti gondolaton kívül tartozéka minden tö-
rekvésnek, mely a" haladás és a fennmara-
dás felé irányul. 

És a váci szónoklatnak jelentősége ott 
domborodik ki, hogy Magyarországon az az 
igazi haladás és előretörés, amit a nemzeti 
gondolat fűt. A magyar kultúra nemzeti 
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gondolat nélkül lélektelen fogalorn volna, 
egy idegen talajba ültetett virág, mely rö-
vid ideig színesedhetik csupán, hogy az-
u tán végleg- elcsene vészed jen. 

Poli t ikai vagy kultúrpolit ikai megnyilat-
kozás volt-e a miniszter beszéde, nem ez a 
meghatározás a d j a meg a valőr jé t annak, 
amit Klebelsberg Kuno gróf jónak - látott 
ismét belerögzíteni a köztudatba? A ma-
gyarság, a lélek, az érzés, a gondolat ma-
gyarsága volt az, ami megragadta a hall-
gatókat és egy eszmében fogja ú j r a egybe-
kovácsolni azokat, akik el szeretnék kül-
deni pillantásukat a magyar ú t messzisé-
gébe, hogy meglássák, felbukkan-e a bánat 
tengermélységéből az ígéret f ö l d j e ! 

„Mi hagyományos magyar alapokon 
élünk és állunk. Mi olyan polit ikát aka-
runk, amely ugyanazon az úton halad, ame-
lyen haladtak Szent Is tván óta Magyar-
ország nagy királyai és Magyarország nagy 
politikusai, akik mindig összekapcsolták 
ezt a két nagyszerű emberi eszmét, a vallá-
sosságot és hazafias érzést." . . . „ A z kell, 

hogy a par lamentbe ne olyan férfiakat 
küldjenek fel, akik talán ígéretekkel vagy 
hatalmas orgánummal győzik, hanem olyan 
férfiakat, akik tar talmassá tud ják tenni ezt 
a közéletet, akik nem a taktikázásban és az 
intr ikában lá t ják a politika lényegét, ha-
nem akik mélységes hazafias érzésüket a 
tudás és gondolat aranyszálaival tudják át-
szőni." Polit ikai beszéd volt-e? A minisz-
ter és a képviselő mondta. Kultúrpoli t ikai 
beszéd volt-e! A kultusztárca vezetője hir-
dette meggyőződését. 

Magyar beszéd volt. A magyar ember 
mondta, aki — ha már a politika nélkülöz-
hetetlen —.egy politikát tar t jogosultnak: 
a cselekedetet. Minden tett, ami használ a 
magyarságnak: jő politika és minden ártal-
mas törekvés és megmozdulás: rossz poli-
t ika! 

A nemzeti társadalomnak valláserkölcsi 
a lapra való helyezése egyértelmű a nemzeti 
gondolathoz való hűséggel és a megingat-
hatat lan magyar egyéniség kiteljesedésé-
vel. 

A Ü Z E L L E 3 1 I 1 I I J M K A V Á L S Á G A . 
Egy filozófus, aki az élet sebét bolygatja 

és boncoló késével felhasítja a beteg szövedékét, 
valóban ritka jelenség. A tudós férfiú, aki elmé-
letek útvesztőiben keresi az irányt, mely az em-
beri ész diadalához közelebb vezet, leszáll a mai 
élet mélységeibe és gyakorlati tanulságokat bá-
nyászva, teríti elénk a sivár valóságot: lássá-
tok, magyaiok, szemetekkel, hányadán vagytok] 

Kern is Gyula, a kitűnő pedagógus, amikor 
a Magyar Társadalomtudományi Társaságban 
a szellemi munka válságáról tartott előadást, a 
háború ntáni kor olyan betegségéről számolt be, 
melynek orvossága talán csak az ismeretlen 
jövő méhében rejlik és lehet, nemzedékek vi-
selik még a terhet, mely hatalmas és kikutatha-
tatlan erők akaratából reájuk nehezedett. 

Számok biztonságával, cáfolhatatlan adatsze-
rűséggel vetítette Komis a hallgatók lelki 
táblájára a döbbenetes adatokat, hogy a szel-
lemi munkások serege szinté geometriai arány-
ban növekszik és a gépek világán kívül, mely 
amúgy is egyre nélkülözhetöbbé teszi az emberi 
munkaerőt, a gazdasági tabu is mostohán me-
red a szerencsétlen értelmiségre, amelynek lába 
alól kicsúszik a talaj, hogy egyre gyorsabban és 
biztosabban az enyészet felé sodorja. 

Milyen mély rezignáció reszket a tudós 
bölcs szavaiban: „az emberi szellem az anyagon 
diadalt arat, de akkor az anyag rabságába jut". 

A szellemi élet térségein kirobbanó válsá-
gok mindenkit súlyosan érintenek, akik nem 
testi erőtőkéjiiket kamatoztatják, két kezük 
munkájával szerezve meg a falatot, hanem lelki 
és észbeli rátermettséggel, kiművelt aggyal álla-
nak a társadalom szolgálatában, annak erkölcsi 

és szociális javát munkálván. Ott áll ez a vezető 
és irányító tábor, mint árva szigetlakó, a gazda-
sági hanyatlás tengerétől körülvéve, melynek 
szürke hullámai már házának küszöbét nyal-
dossák. Az elfáradt, elcsüggedt ember néz a vi-
gasztalan tájra és valahol messze, az ég alján 
egy reszkető fénysugarat keres, mely a halvány 
hitet még megerősíthetné, hogy joga van élni, 
emberileg élni! De nem tud meg-fogódzni se ön-
magában, se társaiban, mert ereje az esztendő-
kön át rátornyosuló reménytelenségben el-
lankadt. 

Ó, milyen fájdalmas, hogy a szellemi munka 
inferioritása, az értelmiség válsága, amit a 
nagy gazdasági összeomláson kívül a diplo-
mácia boszorkánykonyháiban kotyvasztott go-
nosz szellemek zúdítottak a világ- fejére, száz-
szorosan érinti Magyarországot, melynek meg-
szabdalt területén a szellemi munkások hatal-
mas légiói törnek a jobb jövő felé. A magyar kö-
zéposztály, Komis átszellemült és igaz jellem-
zése szerint, a magasabb műveltségnek, a kezde-
ményező erőnek és irányításnak, a szellemi ér-
tékek kultuszának megtestesítője, mely az 
arisztokrácia konzervatiznmsa és a proletariá-
tus materializmusa között történelmi tartalmú 
gondolkodásával gerince a nemzetnek, sorsának 
hordozója, hihetetlen akaraterővel és elszánt-
sággal küzd megélhetéséért és fennmaradásáért. 
A magyar életfa törzse, amelyben „benneél a 
történelmi Magyarország tudata, érzése és aka-
rása", pusztulásra volna kárhoztatva? 

A statisztika rideg számoszlopai bizonyít-
gatják, hogy Csonkamagyarország- magasabb-
foku intézeteinek tanulólétszáma megközelíti 
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Nagymagyarország tanulóinak számát. Az el-
tartó ország nem nő, ugyanakkor pedig a ke-
reső szellemi munka felé törekvő sereg foly-
ton szaporodik. 

Az értelmiség tragédiája, hogy a kereseti 
lehetőségek elapadtak és az elhelyezkedés a 
különböző szellemi pályákon a szellemi mun-
kások zöme részére ma már a képtelenséggel 
határos és e gazdaságtrianoni átok súlyát nem 

élet által elhullajtott morzsákból ragasztják 
össze azt az álomkenyeret, mellyel lelküket táp-
lálják. 

Ismeritek-e például a magyar tanítót? A 
hitnek, az akaratnak, a hazafiságnak, a hűség-
nek a kitartásnak világító példáját? A nélkülö-
zésben erőset, szegénységében büszkét, lelkid 
ségében megrendíthetetlent, kitartásában felül-
múlhatatlant? A nemzet értelmiségének ková-

Lotz Károly: 
Nagy Lajos kora. 
Falfestmény 
a Tudományos 
Akadémia 
dísztermében. 
(Péter András: 
„A magyar művészet 
története" c. 
müvéből.) 

enyhítheti az a remény sem, hogy csak átme-
neti időket élünk át, hónapokat, esetleg éve-
ket, amelyeknek elteltével jön majd a derűs ki-
bontakozás. 

A mai nemzedék és talán az elkövetkező 
is, áldozata az erők és körülmények szeren-
csétlen összejátszásának, mely Magyarorszá-
got belesodorta a világégésbe. 

Hol itt a kivezető út? A logika szilárd 
törvényei szerint sehol! A nemzetfenntartó 
elemnek, az ország elitjének sorsa meg van 
pecsételve! Ám a logikával szemben áll az em-
berfölötti akarat, valami értelemmel nem ma-
gyarázható csodálatos megtartó és fejlesztő 
erő, mely csúfot űz a valóságból. 

A szellemi munkások kenyere fogy és egyre 
kisebb kai-éj kerül az asztalra. A szellemi mun-
kások erkölcsi ellenálló ereje növekszik és az 

szát! Tudjátok-e, miből él, hogyan élt eddig és 
miképpen viseli roskadozó vállain a terhet, 
amit sorsa reárótt és kötelessége osztályrészéül 
juttatott?! ,A magyar értelmiséget ezek a taní-
tók nevelték az életre, a munkára, a köteles-
ségre ! 

Kornis Gyula pedig, aki a tudós tárgyila-
gosságával és a gyakorlati ember meglátásá-
val, a szellemi munka válságát tárván a hall-
gatóság elé, a magyar értelmiség elé meredő 
rémet is felidézte, bizonyára érezte legbelül, 
hogy az anyagi nyomorúság lesújthat ostorá-
val a magyar középosztályra, de ez a kétségek 
és remények között hányódó, küzködő, eltiport, 
de eltiportságában is büszke, keményveretű és 
lelkileg, erkölcsileg felmagasodó tábor a leg-
szörnyűbb megpróbáltatások között is élni fog, 
mert élni akar és mert élnie kell! 
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A Z A K A R A T I J í E V E l - É S E A Z I S K O L Á B 1 X . 

„Az akarót gimnasztikája és a 
testi tréning nélkülözhetetlenek." 
(F. W. Foerster.) 

„Akaratunk feltétlenül szabad, az 
értelem ugyan eléje tárja az oko-
kat, melyek az elhatározást meg-
indíthatják, de az öntudatot semmi-
képen sem kényszeríthetik." (Inde-
terminismus. [Szt. Ágoston.]) 

„Az akarásban is megvan a ket-
tős Én: az érzéki ösztön szerint cse-
lekvő és a tiszta akarat szerint cse-
lekvő Én." (Kant.) 

„Az akaratnak bennünk való meg-
valósulása: az öntudat; értelmi 
munkásságunk pedig az öntudatnak 
különböző fokozata." (Shopenhauer.) 

Hogy a gyermek belső kultúrájában, vagyis 
lelki képességei közt összhangot teremthessen 
s hogy ő maga öntudatos irányítója lehessen 
saját cselekedeteinek: egyik lelki erősségét, az 
akaratot kell ön fegyelmezése alá hajtani. 

Igaz ugyan, hogy amint tehetségünknek, úgy 
lelki tulajdonságainknak is megvan a határa 
s a körülmények lendítik a legtöbb akadályt a 
jószándék elébe. Azért nem szabad elcsüg-
gedni, mert Rochefoucauld szerint is: Nous 
avons plus de force, que de volonté, et c'est 
souvent pour nous exuser ä nous-mémes que 
nous imagions, que les choses sont impos-
sibles", vagyis „Több erőnk van, mint akara-
tunk, és ha azt képzeljük, hogy valamely do-
log lehetetlen, gyakran azért tesszük, hogy 
magunk előtt mentegetődzünk". 

Az „Utasítás" szerint is az iskola pemcsak 
tanító, hanem nevelő munkára is hivatott: 
„De a népiskolának még oktató munkája is 
csak akkor lehet sikeres, ha a nevelés párhuza-
mosan halad vele, mert a tanulás is az akarat 
energiáján fordul meg." 

Tehát az akarat formálásában az iskola nagy 
részben segít a szülői háznak, bár ez a köte-
lesség nehéz feladatot ró a tanítóra, mert pl. 
egy népes osztályban nehéz egyénenként pre-
cíz jellemképet alkotni a tanulókról. Az aka-
rat nevelésénél sokféle mellékvágányra kell a 
figyelmet kiterjeszteni. A tanítónak saját ma-
gának is pszichoanalitikusnak kell lennie, hogy 
figyelmét semmi se kerülje ki s hogy el ne 
veszítse a gyermek egyéniségét megrajzoló 
fonálnak az útját , nehogy hamis képet, vagy 
lelki zűrzavart teremtsen az analizálás köze-
pette. 

A tanítónak tudnia kell, hogy az erős vágy 
már félakarat s közelebb visz célunkhoz s ha 
kitartóan összpontosítjuk vágyunkat és ez 
irányban való törekvésünket, úgy az akara-
tunkat neveljük. Számos példára lehet hivat-
kozni, hogy az akarat felett lehet uralkodni. 
Ilyen példák felemlítése csak gyakorlativá te-
szi az akaratnevelést, mert a Tanterv Utasí-
tása csak a száraz filozofálást a teoretikus 

írta: SZ. SOLYMOS BEA. 

elmélkedéseket ellenzi, de a példákat ajánlja. 
A jelen aktualitásához ugyan intenzívebben 
ragaszkodik, de ilyesmi nem minden esetben 
adódik s akkor nyúljon hozzá a nevelő a tör-
ténelem alakjaihoz s a kultúrhistória, esetleg 
a napi események szolgáltatják ezeket az eti-
kai modelleket. 

Ha a tanító, mint nevelő figyeli az élő éle-
tet, tapasztalhatja, hogy sok .ember már elejét 
veszi sikereinek s gyengíti akaraterejét azzal, 
hogy már előre lemond vágyáról," terveiről, 
mert nem bízik magában! A gyenge energiájú 
emberek megtorpannak annak a gondolatára, 
hogy a célúkhoz vezető út kellemetlenségeket 
készít elő számukra. De hogy az akarat felett 
lehet uralkodni, jó példa a múltból, midőn a 
Santa Fé expedíció texasi foglyai csaknem 
holtan rogytak össze a hosszú gyaloglástól s 
a nagy fáradtságtól, mégis, amikor meghallot-
ták, hogy aki nem tud tovább menni, azt 
agyon fogják lőni, még egy teljes napig von-
szolták magukat és szabályos lépésben elérték 
a célt. Julius Cézárról mondta egy kor-
társa: Quicquid vult, valde vult! Győzelmeit 
óriási elhatározó ereje, akarata vívta ki. 
Hannibált, Nérót, Nelsont, Welligtont erős 
akaratuk tette meg vezérekké; Napoleon főjel-
lemvonása volt, hogy semmit sem tartott ki-
vihetetlennek s megszokott mondása volt: „a 
lehetetlen oly ezó, amely csak az eszelősek szó-
tárában található." Mikor egy ízben arra fi-
gyelmeztették, hogy ne induljon hadba, mert 
az Alpesek állanak seregei útjába — azt felelte: 
„nem lesznek ott semmiféle Alpesek!" S ekkor 
vívta ki híres Simplon-i győzelmét. 

De figyelés közben azt is észrevehetjük, 
hogy a tehetség, a vágy egymagában nem ér 
fel a kitartással és akarattal, ellenben az eres 
akarat kicsihol belőlünk olyan képességeket, 
amelyeknek nem is voltunk tadatában. Az aka-
rat, a szívósság, a törekvés, a legalacsonyabb 
helyzetből a legmagasabbra lendíthet át, mert 
előtte még a sors is meghajol. De az ember-
társakra is az erős akarat mintegy szuggeráló-
lag, lenyügözőleg hat s már maguk sem tud-
ják elválasztani a tehetséget, a dolgokra való 
rátermettséget az erős akarattól. 

Az edzett, izmos lélek az akadályokat nem 
tekinti visszariasztónak, sőt erejét éppen az 
akadályok csiszolják. De az akarat is az aka-
dályok legyőzése után határozottan nő e lelki 
torna hatása alatt. 

Gyakran láttuk azt is, hogy testileg hibás 
emberekben a megnevelt akarat jóvátette a 
hibákat s naggyá segítette őket. Pl. Scottről el 
lehet mondani, hogy sántasága tette híres 
íróvá, ugyancsak Talleyrandot nagy állarnfér-
fiúvá. Byront is izgatta, keserítette tönk lába, 
amely nagy részben elősegítette, hogy Anglia 
egyik legkimagaslóbb költőjévé vált. Nelson 
szívbajos, nyavalyatörős volt s ez adott erőt, 
hogy nagy hadvezér tudjon lenni. Savoyai 
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Eugént, a zentai csata hősét púp tette szeren-
csétlenné, Napoleont alacsony termete miatt 
hívták a „kis káplárnak". Aristoteles törpe 
volt s Pope kicsiny, görbe alakja a kérdőjel-
hez hasonlított. Moor Tamás, a költő oly ki-
csiny volt, liogy IV. György egyszer megfe-
nyegette, hogy beledugja egy borhűtőbe. 
Heine tüdőbajos, vézna testében olyan nagy 
erő lakott, hogy halhatatlanná tette őt. A fo-
gyatékosságok feletti keserűség adott gyak-
ran erőt, akaratot kiváló emberekké lenni. 
„Ha alakom görbe, verseim egyenesek lesz 
nek" — igazolja ezt Hazlitt ezen mondása is. 

Angliában, a legkonzervatívebb államok 
egyikében egy egyszerű, szegény zsidófiú, 
Disraeli, a siker és dicsőség csúcspontjára len-
dült kitartó tanulása, minden akadályt le-
győző lelki tulajdonságai, a megnevelt aka-
rata segítségével. 

Hogy akadály, sikertelenség, felsülés ne 
gyengítse elhatározásunkat, a többi példa közt 
érdekes Savonarola esete, aki eleinte felsült 
szónoklataival, de legyőzve minden nehézsé-
get, tovább és tovább prédikált s Olaszország 
első, mondhatni lángszavú szónokává lett. 
Demosthenes dadogott, de hogy testi hibáját 
legyőzze, kavicsokat vett szájába s hegynek 
felfelé kapaszkodva tartotta gyakorló beszé-
deit, míg csak a klasszikus kor leghíresebb 
szónokává vált. Robespiere rekedt, dadogó 
hanggal kezdte pályafutását s végül is sok 
kudarcon keresztül a francia nemzetgyűlést 
vezette. 

Kiváltképpen gyógypedagógusok nagy hasz-
nát veszik az ilyen és ezekhez hasonló példák-
nak, de a normális színvonalú iskolákban is 
gyakran találkozunk félszeg, vagy testi hibá-
ban szenvedő gyermekekkel. Ilyeneknek a lelki 
életét külön módszerrel kell teljessé tenni s 
kétszeres adagban szükséges elvetni lelkükben 
az önbizalomból fakadó akaratnak magvait. 

Sokan vannak, akik tehetséggel, képzettség-
gel, alkalommal és móddal rendelkeznek s ha 
nem tudnak oélt érni, keressék okát abban, 
hogy nem nevelik akaratukat kitartásra, állha-
tatosságra eléggé s nem bíztak magukban, 
így az élet csataterén sokan véreznek el érvé-
nyesülés nélkül, holott hetvenöt százalékig 
minden meg volt hozzá, csak az erős akarat 
és önbizalom hiányzott huszonöt százalék ere-
jéig. 

Gyermekkorban az akarat gyakran együtt 
já r a fizikai energia megnyilvánulásával s 
megkönnyíti a tanító helyzetét mert gyorsabb 
áttekintéssel tud így ítélkezni az illető akarat-
beli képessége felől is. 

A gyermekeknek egymásközti viselkedése köz-
ben hamarosan kitűnik, hogy az erősebb akarat 
letöri a gyengébbet, a hatalmaskodó, uralkodni 
szerető parancsolgató igyekszik akarata alá 
hajtani a befolyásolhatóbbakat. Bár az ilyen 
gyermekből gyakran válik felnőtt korában 
szájhős, erőszakoskodó, talán brutális is. Fele-
leteinél is inkább a bátor, mondhatni az arro-
gáns fellépés, mint a tudás és felkészültség 
vezeti. Ilyen egyénnél inkább fékezni szüksé-
ges a túlbízást s a durvasággá fajulható aka-

raterőt. Tehát egyéni adagolást minden vona-
lon! 

Nagy baj a célok kitűzésénél az is, hogy a 
legtöbben gyorsan szeretnének a legnagyobb 
eredményekhez jutni. Szeretnék a kis állomá-
sokat, a lépcsőfokokat, a türelmes munkálko-
dást kikerülni s egy ugrással mindennek tete-
jébe jutni. 

Különösen a világháborús években és utána 
— lelkiragályképen terjedt a gyors meggazda-
godás vágya s ez okozta sok kis egzisz-
tenciának is a teljes leromlását, mert vakon, 
csak egy lendülettel akartak a vagyonosok leg-
tetejére jutui. Ám elvesztették azt a kis tőké-
jüket is, amit keserves munkával, vagy zsu-
gorgatással szereztek. Ezalatt pedig azok, akik 
szintén a hegycsúcsokat vették szemügyre, de 
lépésről-lépésre, célt nem tévesztve, verejtékes 
fel felkapaszkodással, érdemeket gyűjtögetve 
igyekeztek — elhagyták a gyors akarnokokat. 

Tehát az akaratnak is megvan a módja. Nem 
elég csak akarni, de, hogy miképpen akarunk, 
az is döntő fontosságú. 

Mathews szerint is: „Szükségkorlátok, ellen-
kezések, simaságokkal váltakozó döcögősség, 
nehézség a jóléttel, vihar-napfénnyel, bánat-
örömmel: alkotják az élet fegyelmét." 

Aki nem tud kockáztatni, nem is nyerhet 
semmit s akkor az ilyen egyén egykedvű, gú-
nyolódással beszél a „mások véletlen szerencsé-
jéről." Az ilyenek nem hisznek a figyelem 
összpontosításának erejében, a kitartó munka 
és vasakarat hatalmában, amelyre ők képtele-
nek volnának, mert hittek a „sültgalamb" el-
méletében. 

Nincs az a foglalkozás, amelyhez kitartásra 
s az erők összpontosítására ne lenne szüksé-
günk. De minden hivatásban elénk tornyosul-
hatnak legyőzhetetlen akadályok, ám ez ne le-
gyen döntő elhatározásunkra nézve. Mi csak 
menjünk egyeneseu a kitűzött cél felé kétség-
beesés és elkedvetlenedés nélkül. De: „nil des-
perandnm" — ne hagyd magad, amíg csak 
erőd, egészséged engedi. Küzdj a végső hatá-
rokig! — S ha eredmény nélkül tennének is le az 
utolsó pontot életünkre, megnyugtató lehet az 
a végső tudat, hogy mindent megtettünk ma-
gunkért, amire csak képesek voltunk. 

Az élet. a kultúrhistória éppen elég példát 
tár a tanító elé, hogy rámutasson s a gyermek 
figyelmét is felhívja arra, hogy a kitartás, tü-
relem és 'sárni tudás vezethetnek csak a célunk 
felé. Newton a híres fizikus példája is bizony-
sága ennek, aki éveken keresztül gyűjtötte ösz-
sze tapasztalatait s azokról pontos jegyzeteket 
vezetett. Egy alkalommal a szolgája tűzbe 
vetette a több évi munka eredményeit, azt hí-
vén róla, hogy haszontalan lim-lomok. Amikor 
Newton megtudta a szörnyű hírt, pillanat alatt 
legyőzte indulatait s nem korholta meg szolgá-
ját s nem volt rest, asztalhoz ült és türelme-
sen élőiről kezdte munkáját. Amerikát Kolum-
bus kitartó türelemmel s erős akarattal fe-
dezte fel. Kopernikus, egy thorni kononok, aki 
egész életén át számolt, halálos ágyán készült 
el munkájával. Watt a gőzgépet, Dawy a biz-
tosítólámpát csak türelmes munka árán fedez-
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hette fel. Marcus Morton tizenhatszor kandi-
dáltatta magát a massachussetsi kormányzó-
ságra, míg végre az ellentábort is legyőzte ki-
tartó szívóssága, türelme, szóval erős akarata 
s 1840-ben rászavaztak s megválasztották egy 
szótöbbséggel. 

Hogy az akarat legfőbb segítőtársa a türe-
lem, igazolja pl. Händelnek, a zeneszerzőnek az 
esete, akinek há r fá j a kulcsai a folytonos gya-
korlat s türelmes munka átal úgy ki voltak 
mélyedve, mint egy kanál feje. „Várni tudni" 
— mondja De Maistre — ez a siker titka. 

A türelem: a lángész alkotó eleme — tart-
ják a nagy pedagógusok, míg a nyugtalanság: 
tökéletlenségünk igazolása. 

Erő és sportbajnokok, nagy művészek, tu-
dósok sikerei a türelmes, kitartó előkészüle-
tekben és gyakorlatban gyökereznek. 

Nem töltötte életét hiában az sem, aki ered-
mény nélkül és feleslegesen fáradt, mert betöl-
tötte életét a munka és a hit. 

Carlyle szerint is „egyedül a tétlenségben 
van az örökös kétségbeesés." 

Az akaratnak és türelemnek szerves összefüg-
gését igazolja a kínaiak történelméből merített 
példa is, amely szerint egy kínai tudóst vala-
mely kérdés nehézsége annyira elkeserítette, 
hogy könyveit a földhöz vágta. Nemsokára 
egy asszonyt látott, amint egy vasemelőrudat 

egy kőhöz fenegetett. Ennek okát kérdezte a 
tudós, mire az asszony azt felelte, hogy addig 
feni a rudat, amíg elég kicsi lesz ahhoz, hogy 
tűt csinálhasson belőle. Erre a türelmi, azaz 
akaratpéldára tudósunk felvette könyveit, té-
telet megfejtette s a birodalom első tudósai 
között emlegetik. 

„líékességdolgokban ne nagy békére készü-
lődjél, hanem nagy béketűrésre" — szólt Kem-
pis Tamás is. 

Erős akarat legyőz természeti sajátságokat, 
testi fáradságot, testi gyengeséget, de azért 
nem lehet azt állítani, hogy a lélek ezen ere-
jét mi magunk megteremthetjük. Éppúgy nem, 
mint ahogy a testi erő is a teremtő adománya. 
Azonban lelki tulajdonságaink művelése, csi-
szolása tőlünk függ és az elhatározásokkal, 
próbatételekkel az akarati képesség fokozásá-
val, erőfeszítésével javíthatjuk azt. Ez minden 
emberben megvan csirájában s tőle függ, hogy 
felhasználja-e azt, vagy sem. 

Így a tanító is a megfigyelés mikroskópján 
át megtalálja növendékei lelkében az akarat 
csiráit, de vigyázzon, hogy a lelki laborató-
riumában miképpen osztályozza ezeket. Nagy 
bölcseség, erős figyelem ás krisztusi jóság 
vezesse kezét, amidőn a gyermek egyéniségé-
nek képletéhez odaír ja az akaratképesség je-
leit is. 

M I T T A M l I L H A T I J a í K 
A J Í É P M Ű Y E L É S I T A J Í M E J I E T E K B Ő L ? 

Egy népművelési tanfolyami, tanmenetet mu-
latunk be s elemezünk didaktikailag: Zemplén 
vm. CigáncL községében az 1930/31. tanévben szer-
vezett általános ismeretterjesztő tanfolyam tan-
menetét (100 óra; heti 5 óra). Egybeállította: 
Kántor Mihály, ref. igazgató-tanító. Íme, a tan-
menet: 

I. Az ember lelki és erkölcsi világa (12 óra) : 1. A 
család erkölcsi és jogi világa. 2. A gyermekek és szü-
lők erkölcsi kötelékei (IV. parancs). 3. A testvérek. 4. 
Vallásosság a családban. 5. Igazságosság a családban. 
6. A család becsülete. 7. Hűség a családban. 8. Hála a 
család iránt. 9. Kegyelet a család elhunyt tag ja i iránt. 
10. A nagy család: a nemzet. 11. A nemzet becsülete. 
12. Hűség, hála ós kegyelet a nemzettel való kapcsolat-
ban. 

II . Egészségtani ismeretek (12 óra) : 1. A lakásokról 
ál talában. 2. Hol építsünk? A nedves lakás. 3. Családi 
ház, tömeglakás; erkölcsi és egészségtani vonatkozások. 
4. A lakások beosztása. Világosság, szellőztetés, fűtés. 
5. A tiszta lakás. 6. A szép lakás. 7. Az udvar tiszta-
sága. 8. A község, mint az egészség őre. 9. A fák, fás-
terek. 10. A korcsma szerepe a községben. 11. Az is-
kola szerepe a községben. 12. A templom szerepe a köz-
ségben. 

I I I . Szülőföld- és honismertetés (9 óra) : (Ami szép 
itthon.) A mi házunk, a mi falunk, a mi ha tárunk. 2. 
Viseletünk. 3. Szokásaink. 4. Dalaink, regéink. 5. Ez a 
t á j . 6. Beszédünk. 7. A magyar rónák. 8. A magyar he-
gyek. 9. A magyar vizek. 

IV. Gazdasági ismeretek (12 óra): 1. A konyhakerté-
szet jelentősége. 2. A házi konyhakert berendezése. 3. 
A hagyma termesztése nagyban. 4. A káposzta termesz-
tése nagt 'ban. 5. A sárgarépa és petrezselyem termesz-
tése nagyban. 6. A konyhakert talaja . 7. Melegágyak, 
palánták nevelése. 8. Konyhakerti vetésforgó. 9. A zöld-
ségfélék elrakása. 10. A káposzta besavanyítása. 11. A 
káposzta-félék elvermelése. 12. Értékesítő szövetkezetek. 

V. Természettudományi ismeretek (12 óra) : 1. A nö-
vényi élet föltételei. 2. Táplálkozás, asszimiláció. 3. Lé-
lekzés, mozgás, szaporodás. 4. Ojtás, szemzés, dugvá-
nyozás. 5. Élősködő növények. 6. A magvak terjedése. 
(Szerbtövis). 7. Az ál la tok létért való küzdelme. 8. A 
színutánzás, öncsonkítás. 9. A szervek alkalmazkodása 
az életviszonyokhoz. 10. Élősdiség, együttélés. 11. A kör-
nyezet. hatása az emberre. 12. Az ember ha tása a 
földre. 

VI. Társadalmi ismeretek (6 óra) : 1. Különféle szo-
kások a föld népeinél. 2. Vallás, természetimádás. 3. 
Sokistenhivés. 4. Egyistenhivés. 5. A kereszténység. 6. A 
kereszténység nagy társadalomformáló ereje. 

VII . Jogi ismeretek (9 óra): 1. A törvény és a tör-
vényhozás. 2. A törvény végrehajtása. 3. A rendelet. 4. 
A törvényhatóságok. 5. A községi önkormányzat. 6. 
Bíróságok. 7. Ügyészség, ügyvédek, közjegyzők. 8. Rend-
őrök, hatóságok. 9. Stat iszt ika. 

VI I I . Nemzeti élet és művelődés (20 óra): 1. A 
csodaszarvas, hunmondák. 2. Atti la U r u n k ; avar em-
lékek. 3. Árpád apánk; magyar mondák. 4. Fejedelmek 
kora. István. 5. László. 6. A német és a görög törek-
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vések. 7. A kereszteshadak; II . Endre; a t a t á r j á rás . 8. 
Áttekintés az Árpádoktól napja inkig . 9. Népmondák, 
népmesék. 10. Népballadák. 11. Népdalok. 12. Közmon-
dások; találós mesék. 13. Népadomák. 14. Kuruc dalok. 
15. A szabadságharc dalai. 16. A világháború dalai. 
17. A csonkaorezág dalai. -18. Az írásmű külső for-
mái. 19. Az írásmű belső kellékei. 20. Mikor szép az 
írásmű? 

A fenti tanmenet szép példája annak, hogy 
miképpen lehet a Népművelési Tájékoztató-
ban megadott tárgy- és óratervi kereteket 

Szépmüvészéti Mtizenm. 
Szinyei-Merse Pál: Majális. 
(Péter András: „A mayyar 
művészet története" c. müvéből.) 

iskolaszerűségektől menten is kellő, hasznos, 
helyileg szükséges ismeretanyaggal és művelő 
tartalommal kitölteni. Jellemzi a tanmenetet 
a kívánalomként oly sokszor hangoztatott 
belsőegység is. Az egyes tárgykörök anyaga 
bizonyos kapcsolatban van egymással (con-
centratio) s ahol e kapcsolat, vonatkoztatás 
természetesség nélkül nem érvényesíthető, ott 
azt nem erőszakolja a tanmenet készítője, ha-
nem ott az egész tanfolyam pedagógiai célki-
tűzése válik a kapcsolat alapjává; a fölvett 
tárgykörökből kiszemelendő anyagban nem tűr 
meg egymástól nagyon elütő, kirívó vagy ép-
pen ellentétes dolgokat, miáltal a tanmenet 
összhangzatossá válik és egy széles, de egysé-
ges-gondolatkörbe illeszkedik bele. Nézzük ezt 
a. példán! Az ember lelki és erkölcsi világa c. 
tárgykörben csak a családdal s a nagy emberi 
családdal: a nemzettel kíván foglalkozni. Sze-
rencsés pedagógiai gondolat a családnak és a 
nemzetnek ez a belső kapcsolatba hozatala! A 
főszempontja: erkölcsi, célkitűzése nevelői, te-
hát mindent mellőz, ami e tekintetben zavaróan 
hatna, vagy tanmenetét túlterhelné. Hogy ke-
rüli a kimerítő teljeseéget, a rendszert, a sok-
féleséget és csak egy gondolatkörben marad, 

azzal voltaképpen többet nyújt, mert ezáltal 
mélyebben hathat. Bátran állíthatjuk, hogy 
ha az itt kijelölt anyagot jól dolgozzák föl, 
a népet sokkal jobb erkölcsi nevelésben, jel-
lemképzésben részesítették, mintha a Nép-
művelési Tájékoztató idevágó tananyagát kellő 
válogatás nélkül mind fölvették volna s egy 
tanfolyam keretében tárgyalták volna le. A ter-
vezet készítője ehelyett egy kérdést raga-
dott ki, amelyet apró témákra felbontva, bel-
terjesen dolgoz föl. De témaválasztása sem ötlet-

szerű; pedagógiai tudatossággal vá'asztja a csa-
ládi élet világszerte észlelhető válságával kap-
csolatban nevelői céllal a nagyon is időszerű té-
mát a családról s annak kiterjedtebb formájáról 
— a nemzetről. A részlet-témák címeit is ügye-
sen, lényreget kifejezően és érdeklődést keltően 
állapította meg. Az egészségtani ismeretek 
anyaga az előző tárgykör anyagával szer-
ves kapcsolatban van (concentratio): család: 
a lakás és a község (a család tágabb, na-
gyobb lakása.) A concentratio elve nagyon 
szépen érvényesül itt. I t t is csak egy gondolat 
körül csoportosulnak az egészségi tudnivalók; 
itt is az ismeretterjesztés szempontja az ural-
kodó, de azért nevelői és szociális szempontok 
érvényesülnek (családi ház, tömeglakás, szép 
lakás; fák; korcsma, iskola, templom.) A két 
tárgykör anyaga együtt Széchenyi egyik alap-
gondolatát ju t ta t ja érvényre a népművelés-
ben: a hazaszeretet alapja a ház-szeretet, az 
otthon-szeretet! 

Az egész tanmenetnek ezt a pedagógiai alap-
gondolatát még jobban kifejezésre ju t ta t ja és 
elmélyíti a szülőföld- és honismertetésnek 
anyaga, amelynek címe is nagyon szerencsés: 
„Ami szép itthon." Nem agyoncsépelt, isko-
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lás földrajzi keretekben és szempontok szerint 
szemeli ki e tárgykör anyagát sem, hanem a 
szülőföld- ós honismertetésnek lényegét tevő 
nevelői célkitűzéssel. Igen szép fokozatosság-
gal jut el a családi ház-tó 1 a nemzet házáig, a 
hazához. 

A tulajdonképpeni földrajzi anyag néprajzi, 
néphagyományi (folklore) is kibővül, miáltal 
az ismeretanyag érdekesebbé s nevelőértéke 
hatékonyabbá válik. 

Még a gazdasági ismeretek tárgykörének 
anyaga is voltaképpen a „család" gondolatköré-
ben marad. Itt sem akar a tanmenet készítője 
gazdasági ismereteket dió-, vagy mogyoróhéj-
ban adni, megelégszik a konyhakertészetre vo-
natkozó legfőbb tudnivalók közlésével. De a 
fölvett anyagban benne van az észszerű (racio-
nális) többtermelés gondolata; érvényesül a ház-
tartási gondolat (elraktározás, feldolgozás, ká-
posztasavanyítás) s a közgazdasági gondolat 
(értékesítés, szövetkezet). A concentratio elve 
tehát a praktikusság elvének érvényesítése vé-
gett egy tárgykörön belül is érvényesül. 

A természettudományi ismeretek tárgyköre 
látszólag nincs szorosabb kapcsolotban a tan-
menet vezetőgondolatával. De csak látszólag! A 
növényi élettan főkérdései természetszeiű kap-
csolatban vannak a fölvett gazdasági ismere-
tek anyagával (konyhakerti hasznos növé-
nyek). De itt most nem a mindennapi élet 
hasznossága lebeg célul a tervező előtt, ha-
nem a mélyebb tudás iránt való érdeklődés-
keltés (a növények életének érdekességei). 
Nyilvánvaló, hogy végeredményben az így 
fölkeltett mélyebb érdeklődés és tudásvágy 
válik majd — az okszerűbb gazdálkodás alap-
jává. Az állatok életének érdekességéről szóló 
előadási-tételek is e pedagógiai célok szolgála-
tában állanak. Magukban talán kirínának az 
eddig egységes tanmenetből, de a növényi élet-
tanból vett témákkal belső kapcsolatban van-
nak s a tanfolyam egyik fő pedagógiai célját 
(szellemi érdeklődés, tudásvágy ébresztése) 
szintén nagymértékben szolgálják. A két utolsó 
téma (a környezet hatása az emberre s az em-
ber hatása a természetre) pedig az ember és 
természet viszonyát illetően ju t ta t magasabb-
rendű, világnézetformáló eszméltetéshez. Nem 
értékesebb hatású-e ez a természettudományi 
előadássorozat, mintha ehelyett a népnek tudo-
mányos rendszerességgel természettudományi 
kivonatot adnának elő 12 órában? 

A társadalmi ismeretek tárgyköre új gondo-
lattal színezi a tanmenet anyagát: a vallás gon-
dolatával. A szokásos iskolaszerű hittani elő-
adások helyett szélesebb megvilágítást ad. S ez 
az ú j szempont és mód igen alkalmas a vallásos 
érdeklődés elmélyítésére. 

A jogi ismeretek tárgyköre sem kompendió-
zus anyagot ölel föl. A 9 óra anyaga a tör-
vény (rendelet) gondolata körül jegecesedik 
ki. Az alaptéma (törvény) az állampolgári is-
meretek köréből az állampolgári kötelessége-
ket tolja előtérbe (nevelői cél). 

A nemzeti élet és művelődés tárgyköre tör-

ténelmi, irodalmi és zenei anyagot tartalmaz. 
A történelmi anyagban az iskolás szem-
ponttól már kevésbbé tud a tervezet készí-
tője szabadulni, de pedagógiai érzéke itt is 
megóvja attól, hogy a kevés óraszámú előadás-
sorozatba belegyömöszölje az egész magyar 
történelmet, ami — sajnos — nem ritka jelen-
ség a népművelési tervezetekben. 

A nagyon helyesen fölvett mondai anyag 
mellett az Árpádkor legnevezetesebb uralko-
dóit ós eseményeit öleli föl a tervezet. A nyol-
cadik óra anyaga mutat ja legjobban az isko-
lás szempont érvényesülétét: egy óra alatt 
akar ja áttekinteni az Árpád-kortól napjainkig 
terjedő magyar történelmet! Ilyen mákszemek-
ben való ismeretadagolás egészen céljatévesztett 
s értéktelen. Nem hagyhatjuk szónélkül, hogy 
a protestáns elvi álláspontnak túlságbavi-
tele mutatkozik abban, hogy Szent István, 
Szent László neve mellől elhagyja a tervezet 
készítője a szent jelzőt. Ez a jelző e kirá-
lyok neve mellett nemcsak katholikus jelző, 
hanem történelmi díszítőjelző is, amelyet több 
protestáns történetíró is tiszteletben tar t és 
használ s amelyet a protestáns Arany János 
és Tompa Mihály, a református pap is, nem-
zeti kegyelettel használnak. 

Az irodalmi anyag — tekintve a csekély 
óraszámot —• szerencsésen van egybeállítva: a 
népköltés és néphagyományok anyagából. Tar-
talmilag a formailag a nép irodalmi nevelé-
sében a munka elején a népköltés termékei-
nél értékesebb művelőanyagot el sem képzel-
hetünk. Igen jó gondolat a közmondások föl-
vétele, amelyeknek ügyes megválasztásával és 
megbeszélésével, életbölcseleti elveket ojtha-
tunk a nép lelkébe. A találós mesék, népado-
mák a magyar kedélyesség, a magyar humor 
ébrentartására igen jó eszközök. A zenei anyag 
hazafias, mondjuk, történelmi jellegű dalokat 
ölel föl; megismertetésük egy kis történelmi 
magyarázatot tesz szükségessé, amely a fentebb 
ismertetett történelmi anyagot némikép — a 
zenével kapcsolatban kiegészíti. A csoportosítás 
igen iigyes gondolat, A nemzeti művelődés 
tárgyköre belső kapcsolatban van az I. s III. 
tárgykör anyagával. A három utolsó órát fogal-
mazási tudnivalók közlésére akarják fölhasz-
nálni. Ez egyetlen ide nem való anyag. Általá-
nos ismeretterjesztő tanfolyam keretében 3 órás 
fogalmazástanítás: kirívónak látszik. 

A 100 órából a tervezetben kb. 8 órára 
nincs előirányozva semmiféle ú j anyag. Ezt a 
8 órát úgylátszik — megbeszélésekre — igen he-
lyes gondolat — kívánják fordítani, vagy az 
esetleg időközben kényszerűségből elmaradó 
órák anyagát akarják ezeken az órákon pó-
tolni. 

A mintaszerű tervezet egy született népműve-
lőnek gonddal, szeretettel és átgondoltsággal 
készült műve. Érdemes a figyelemre, az ész-
szerű utánzásra s méginkább arra, hogy a 
benne tükröződő népművelési didaktikai el-
veket minden magyar népművelő kellő önálló-
sággal kövesse. —e. —f. 
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N Y E L V I I I A G Y A R A X A T O K 
A I É P I Ü K O L 1 V I . O S Z T Á L Y Á B A N . 

Népiskolánk 1925. évi tanterve tételesen je-
löli meg minden egyes osztály anyagát vala-
mennyi tantárgy köréből. A készülő Utasítás-
nak lesz majd a feladata, hogy a tételekben 
megjelölt anyag terjedelméről tájékoztasson s 
egyúttal a módszer irányelveit is kijelölje, sőt 
e tekintetben esetleg részletes útmutatásokat 
is adjon. Anélkül tehát, hogy az Utasításnak 
akarnánk elébe vágni, célravezetőnek látjuk, 
hogy a nyelvi magyarázatoknak a VI. szá-
mára kijelölt tantervi anyagán végigtekint-
sünk és az anyag feldolgozására vonatkozólag' 
néhány gondolatot felvessünk. 

A VI. osztály magyarnyelvi anyagát a tan-
terv két fő része tagolja. Az iskolai év első 
felében a nyelvtan körébe tartozó anyag ke-
rül feldolgozásra; melyhez a második félévben 
némi statisztika, illetőleg retorikai ismeretek 
kapcsolódnak. 

A tanítás ebben az osztályban is a már ta-
nult ismeretanyag ismétlésével, összefoglalá-
sával kezdődik. Ez nem történhetik másként, 
mint úgy, hogy összefüggő olvasmányszöveget, 
vagy rövidke fogalmazványt tartalmi szem-
pontból elemzünk. PL A minap egy drótostót 
érkezett falunkba. Ritka vendég mostanában. 
Meg is csodálta mindenki. Különösen a gyere-
kek bámulták. Egyik kérdésük a másikat kö-
vette: Honnan jött, bácsi? Aztán miért jött! 
De sok drót van a tarisznyájában! stb. Ehhez 
hasonló szövegek tartalmi vizsgálatából köny-
nyen felidéződik a tanulók emlékezetében az, 
amit a mondatokról tanultak, hogy t. i. néha 
az a célja a beszédnek, nogy valamiről máso-
kat értesítsünk, azaz valamit kijelentsünk, 
máskor meg az. hogy valami után tudakozód-
junk, ismét máskor pedig csodálkozásunknak, 
meglepetésünknek, örömünknek adjunk kife-
jezést. A mondat tartalma tehát a beszélő cél-
jához igazodik. Ne arra törkedjünk, hogy a 
gyermekek fú j ják : A mondatok jelentésük 
(céljuk) szerint ennyi — s annyifélék, ú. m. 
kijelentő, óhajtó stb. mondatok, hanem arra, 
hogy a mondat tartalmát felismerjék: ebben 
nyugodt kijelentés, abban kívánság; amabban 
meg tudakozódás van kifejezve. Összevesszük, 
hogy mindegyiket más-más hangon mondjuk 
— természetesen a gyermekekkel is mondas-
suk a helyes hanglejtéssel — s ehhez képest a 
mondatok bezáró jel is változik s pont, felkiáltó-
jel, vagy kérdőjel kerül a végére. 

Majd az egyes mondatok vizsgálata során 
felújul emlékezetünkben a mondat részeinek 
különböző jelentése s hogy melyiknek mi sze-
repe van a mondat értelmének teljessé tételé-
ben. A mondatrészek fogalmi meghatározására 
nincsen szüksége a népiskolai tanulónak. Ha 
a mondatrészek jelentését felismeri, a népis-
kolai nyelvtanítás célját elértük. Ott, ahol a 
helyesírás érdeke megkívánja, rá kell mutat-
nunk a mondattá fűzött szók alapjára is, tehát 
egy-egy szó elemeire: tőre, ragra, eszméltet-

írta: NÉMETH S Á N D O R . 

vén a tanulókat a rag okozta jelentésmódosu-
lásra. Összetett, képzett szavaknál a jelentés 
változása álljon előtérben, az alakiság itt is 
főleg a helyesírás céljait szolgálja. (Község, 
nagyság — község, naccság). 

Egyszóval: a megelőző évben tanultak is-
métlését teljesen gyakorlati alapon képzeljük, 
nem pedig a nyelvtani rendszer betanult sza-
bályainak kikérdezésével. Oh. azok a nyelv-
tani szabályok! A középiskolák I. osztályá-
nak szánt egyik nyelvtanban pl. ezt olvassuk: 
„Az állítmány a, mondatnak a tulajdonkép-
peni kimondó része, az alany pedig a kimondó 
részhez tartozó megnevező rész, amely a ki? 
mi? kik? mik? kérdésre felel. Ezt 10—11 éves 
kis agynak kell befogadnia! Megtanulja sze-
gény gyerek, el is tudja mondani, de érteni nem 
érti s még kevcsbbé képes arra, hogy ez alapon 
az alanyt és állítmányt felismerje s a köztük 
levő értelmi kapcsolatot felfogja. Nem vitatjuk 
itt most, helyes-e, nem-e az a meghatározás, de 
hogy a tanulót nem segíti elő beszéde s írása tu-
datosabbá tételében, ez bizonyos. És így va-
gyunk yalamennyi nyelvtani szabállyal. Még a 
tanítóképző I. osztályában is csak induktive 
megállapított egyszerű tételekbe foglalható 
nyelvünk rendszere. És itt is inkább a nyel-
vet vizsgálni tanít juk a tanulókat, sem mint a 
rendszeres nyelvtanra, bár ezen a fokon már 
erre is kell bizonyos mértékig terjeszkednünk. 
A népiskola meg éppen el lehet rendszeres 
nyelvtani szabályok nélkül, amelyek a gyer-
mekekre nézve legtöbb esetben csak meg nem 
értett szavak, tartalom nélküli formák. Ezt 
hagyjuk a niagasabbfokú iskoláknak, az éret-
tebb agyvelőknek, ahol majd a formák lassan-
kint tartalommal is megtelnek. 

Ne tévesszük azonban a dolgokat össze! A 
nyelvi magyarázatok során a népiskolában is 
sokszor eljutnak a szabályig, de sohasem a 
grammatikai jelenségek logikai meghatározá-
sáig. Hiszen elvégre ez is szabály, hogy a 
multidőt mikor kell f-vel s mikor tí-vel írni. 
Az is szabályként hangzik, hogy sokszor a 
mondat értelme csak akkor lesz teljes, ha 
azt is megmondom, hol. mikor vagy hogyan 
megy végbo a cselekvés. Ha nem mondom 
meg, nem jól, nem világosan értik, amit mon-
dok. A népiskola bízvást megelégedhetik az-
zal, ha a tanulót arra eszmélteti, hogy olyan 
részek is vannak, melyek megmondják: hol, 
mikor, hogyan történik a cselekvés, mi az oka 
9 mi a célja. Ha ezzel a tartalmi elemzéssel 
szembeállítom a nyelvtani rendszert: A hatá-
rozó az a mondatrész, mely a cselekvés körül-
ményeinek meghatározására szolgál: — to-
vább pl: a módhatározó az a mondatrész, 
amely. . . ragjai: — rögtön belátjuk, hogy ez a 
szabály gyűjtemény, a tanulóra nézve csupa 
holt anyag. 

Ha az alsóbb osztályok anyagán tartalmi 
elemzésekkel végigmentünk, az alárendelt vi-

-S^iös^N 
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szonyban álló összetett mondatokra kerül a 
sor. Nem könnyű részlete a nyelvismeretnek 
még a serdültebb tanulókra nézve sem. Nehe-
zen ismerik fel a fő- és mellékmondat viszo-
nyának minőségét, jóllehet el tudják a sza-
bályt mondani s elő tudják sorolni a kötő-
szókat. Hát most mit csináljunk a népiskolá-
ban? Bátran megelégedhetünk azzal, ha a ta-
nulók ráeszmélnek arra , hogyha gondolatunk 
kifejezéséhez több mondat kell, tehát összetett 
mondatban fejeztük ki lelkünk tartalmát, az 
ily mondatok gyakran oly szorosan kapcsolód-
nak, hogy egyik a másik nélkül nem teljes ér-
telmű. S ha még odáig is el tudjuk vezetni 
tanítványainkat, hogy az alárendelt viszony-
ban álló mondatok közül az egyiknek mindig 
az az értelme, ami valamelyik mondatrésznek, 
teljes a cél elérése. A részletező szabályok sem-
mivel sem viszik előbbre e nehéb anyag meg-
értését. A meg nem értett szabályok helyett 
tanítsuk meg őket arra, hogy megérezzék, hol 
van vége a mondatnak, tehát hova kell a vesz-
szőt tenni, de ezt se formai alapon, vagyis a 
kötőszó segítségével, mert a kötőszó nélkül 
összefűzött mondatoknál aztán csődöt mond a 
tudomány. Azután itt van a helye, hogy az 
idézetek helyes leírását megtanítsuk. Ez fon-
tosabb, mint annak betanítása, hogy az idé-
zet voltakép tárgyi mellékmondat. Er re senki 
se gondol, amikor idézetet mond, vagy leír. 
Ellenben a beszéd is, az írás is sokat nyer 
élénkségében, változatosságban, ha valakinek 
a beszédjét idézzük akár szószerint, akár csak 
értelme szerint — ezt már fontos tudni. 

Az ezután következő, a tanterv ekkép meg-
jelölt anyag: „az eddigi tanult nyelvtani anyag 
rövid rendszeres áttekintése" az elébb mon-
dottak alapján szintén nem állhat egyébből, 
mint tartalmi elemzésekkel kapcsolatos össze-
foglalásból. 

Az iskolai esztendő második felében első-
sorban a hangsúly és a szórend ismertetése 
kerül sorra. Nem ú j anyag; a hangsúlyról sok 
szó esett már az olvasással, versek elmondásá-
val kapcsolatban, sőt többé-kevésbbé tudnak a 
tanulók ilyenkor is helyes hangsúlyozással 
beszélni. AmHíor a gyermekek egymásközt, 
vagy szülőikkel beszélgetnek, hangsúlyozásuk 
mindig helyes, inert természetes hanglejtéssel 
beszélnek. Mihelyt azonban a gyermek nem 
maga termeli a gondolatot, hanem olvas, vagy 
megtanult szöveget mond el, a helyes hangsú-
lyozás rögtön megbomlik, mert nem éli, amit 
mond. A hangsúlyról való tanítás célja csak 
az, hogy a tudatosítás segítségével támogassa 
a tanulót abban, hogy az iskolában is termé-
szetesen beszéljen. Szemléltetjük, hogy a ma-
gyar beszéd a szók első tagját hangsúlyozza s 
a szót emeli ki legjobban, melyet fontosnak 
tart, amelyre tehát a hallgató figyelmét akar ja 
fölhívni. Részletező szabályok betanítása kárba 
veszett dolog. Nem a hangsúly elméletét is-
mertessük, hanem hangsúlyozni tanítsunk. En-
nek egyedüli módszere a helyes szemléltetés s a 
gyakorlás, meg az iskolai hibás hanglejtés türel-
mes javítgatása. 

A szórend kérdése sem nehéz. A mondat ér-
telméhez igazodó hangsúly szerint rendeződ-
nek el a szavak a mondatban. Ami fontos, azt 
hangsúlyozzuk s ez előbbre, még pedig az állí-
tást kifejező mondatrész elé kerül. Ezenfelül elég-
ha a magyar szórend néhány jellemző sajátsá-
gára eszméltetjük a tanulókat. így pl. az ige-
kötő szerepére. Beteg szomszédunkat tegnap-
látogattam meg. Miért hangsúlyoztam ezt a 
szót: tegnap? Megmondják a gyerekek: azért, 
hogy ne a mai napra vagy ne tegnapelőttre 
gondoljunk. Helyes! — A beteg szomszédot 
holnap is meglátogatom. Miért hangsúlyoztam 
a holnap szót! Mert azt akarom, hogy akinek 
mondom, azt értse belőle, hogy holnap is azt 
teszem, amit ma vagy tegnap tettem a szom-
széddal. Nézzük meg, változott-e a szavak 
rendje! Észreveszik, hogy a meg helye válto-
zott. Megrögzítjük azt is, hogy a tegnap szó 
is, meg a holnap is az állítást kifejező szó, 
vagyis az állítmány előtt áll. Hogy miértT 
Azért, mert ilyen a helyes magyar beszéd. 
Semmiféle részletező szabály, a kirekesztő 
(első példa) és az összefoglaló szórendről (má-
sodik példa) nem való ide. A felsőbb iskolák 
számára írt könyveknek is egyik legnehezebb 
része a hangsúlyról és a szórendről szóló feje-
zet. 

I t t is, de talán jobb még alkalomadtán meg-
világítanunk azt a városiak nyelvéből a faluba 
is belopakodó szórendi hibát, mely az -e kérdő-
szó és az is kötőszónak hibás elhelyezése okoz 
némely mondatban. Pl. tagadó mondatokban 
az -e mindig az állítmányhoz (akár névszó, 
akár ige az állítmány) kapcsolódik. A kapcso-
latot írásban kötőjellel tüntetjük fel. Pl.: Nem 
piros-e még a cseresznye? Nézd meg, nem hoz-
ták-e meg a szalmát. Helytelenül így mondják:. 
Nem-e piros ..., nem-e hozták meg . . . Az is 
helyét különösen föltételes mondatokban té-
vesztik el sokan. Pl.: Ha nem is volnék beteg,, 
akkor sem mentem volna el. Helyesen: Ha nem 
volnék is . . . Bár a magyar nyelv a szabad szó-
rendet követi, mégis sok árnyalati finomsága 
van. Ezeknek egy része nem is foglalható sza-
bályba, u. i. nyelv- és stílusérzék dolga; más 
részük szabályokhoz igazodik ugyan, de ezek 
meg a népiskolai tanulók értelmi színtája fö-
lött vannak. 

A helyes magyarság elméletének fejtegetése-
helyett inkább mutassunk rá a gyakrabban 
hallható idegenszerűségekre, főleg a németessé-
gekre, mert ezek a leggyakoribb magyartalan-
ságok. Ne csak a szükségtelenül használt ide-
gen szókat irtsuk a tanulók beszédéből, hanem, 
az idegenszerű szólásokat is nyesegessük. Pl . í 
Az apjáí'a hasonlít ez a gyerek. Helyesen: Az 
apjához; ellenben az apjára ütött (pl. a külsejé-
ben vagy lelki tulajdonságok tekintetében)^ 
Azt érteni ez alatt ...; helyesen: ezen vagy 
azon. Egy hét előtt ..., két hét után . . . ; helye-
sen egy héttel ezelőtt, két hét múlva . . . Két óra 
előtt mást jelent, mint két órával ezelőtt, azért 
így a helyes: két nappal ezelőtt vagy azután, 
stb. Az ily hibákra már az alsóbb osztályokban 
is figyelmeztetjük a tanulókat, beérvén azzaL 
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hogy megmondjuk helyette a jó magyar szót 
vagy kifejezést. Sőt az V—VI. osztályban sem 
bocsátkozhatunk a nyelvtanba mélyebben me-
rülő magyarázatokba s vagy éppen a német 
nyelvvel való összehasonlítgatásokba. Elég az, 

hogy: így németes, amúgy meg magyaros egy-
egy kifejezés s a magyar gyerek beszéljen he-
lyesen magyarul. 

A VI. osztály többi anyagáról más alkalom-
mal szólunk. 

M Ű V E L O D É S i C J l I , I O O § Z O L G Á L T 4 T Á Ü . 

i . 

Egy német közmondás szerint gondolataink 
vámmentesek, die Gedanken sind zollfrei. Azért 
amit érzünk, hiszünk, tervezünk és akarunk, 
nem vagyunk felelősek embernek addig, amíg 
gondolatainknak külső kifejezést nem adunk. 
I)e csak addig. Amint gondolatainkról a kül-
világot bármi módon értesítjük, ez a külvilág 
megnyilatkozásunkra rendesen azonnal reagál 
s ezt néha rokonszenvvel, néha közömbösen, 
de igen sokszor ellenségesen fogadja. Az em-
ber azt tapasztalja, hogy bizonyos dolgokat 
megtehet, másoktól ellenben tartózkodnia kell, 
ha nem akar ja magát bajnak, kellemetlensé-
geknek kitenni. 

Kultúrember szavait, cselekedeteit kultur-
áltamban a jog szabályozza, fékezi. Így van ez 
az élet minden vonatkozásában és így van ez 
a nevelésoktatás hatalmas területén is. A mű-
velődóspolitika elméletének és a művelődés-
ügyi közigazgatásnak egyik legjelentékenyebb 
fejezete az, amely a nevelésoktatás és az em-
beri társadalom, nevezetesen a társadalmi kö-
zösségek (úgynevezett közületek), ezek között 
is elsősorban az állam közötti jogviszonyt 
vizsgálja. Az államét azért, mert — bár sokféle 
egyéb művelődéspolitika és művelődésügyi 
közigazgatás lehetséges — a legfontosabb, min-
denkit érdeklődő kultúrális tevékenység ma 
az államé. Tehát amikor általában művelődés-
politikáról szólunk, ezalatt rendesen az állam-
nak idevonatkozó tevékenységét értjük. 

Az állam és a nevelésoktatás közötti jogvi-
szony az államnak egész kultúrális munkáját 
átszövi. Minden elgondolásnál, minden célkitű-
zésnél első gondolat: mit szabad, mit nem sza-
bad tenni! Minden akciónál végigkísér a kér-
dés: meddig szabad menni? Kultúrális politi-
kával — elméletben — foglalkoznia mindenki-
nek szabad. De kultúrális politikát csinálnia, 
vagyis gyakorlati művelődéspolitikát folytat-
nia már se nem szabad, még kevésbbé lehet 
mindenkinek. Ahhoz, hogy tanítsunk és nevel-
jünk, általában bizonyos külső feltételek kel-
lenek: helyiség, felszerelés és személyzet szük-
séges és ahhoz, hogy művelődési politikát a 
gyakorlatban „csináljunk", elgondoláson, elve-
ken, célkitűzésen, tervszerűségen, tehát szelle-
mieken kíviil anyagiak: templomok, iskolák, 
intézetek és emberek is szükségesek. Ezeket 
pedig igénybevenni, létesíteni, megszűntetni 
csak némelyeknek és csak bizonyos feltételek 
mellett szabad, illetőleg kell. Egy lépést sein 
tehetünk, hogy e kérdésekkel ne találkozzunk: 
szabad-e, tilos-e, kell-e? Ügy az elméleti, mint 

írta: BORECZKY ELEMÉR dr. 

a gyakorlati művelődéspolitika (kormányzás 
és legfőbb intézés), nemkülönben ügyintézés 
szempontjából egyaránt fontos tehát a jog kér-
dése. 

Ahol kötelesség és jog van, ott jogtalanság 
és jogsérelem, tehát jogvita és per is van és 
ott jogszolgáltatásnak is kell lennie. A szoro-
sabban tanügyi jogi vitás kérdések eldöntése 
a tanügyi jogszolgáltatás fogalmi körébe tar-
tozik. (Tanügyi per.) 

E jogszolgáltatás bizonyos mértékig az ál-
lam végrehajtó és igazságosztó tevékenységé-
nek határán jár ugyan, de közigazgatási tör-
vények végrehajtásáról lévén szó, mégis két-
ségtelen, hogy a végrehajtó elem itt a domi-
náló és főbb kérdéseiben ez az eljárás a kul-
túrális politika magasságáig emelkedik. 

A közelmúltban Serényi Antal dr., kir. tan-
felügyelő tollából értékes munka jelent meg, 
mely a népoktatásiigyi jogszolgáltatás anya-
gát dolgozza fel.* Természetes azonban, hogy 
egy ilyen összefoglaló munka egyrészt nem 
terjeszkedhetik ki minden kérdésre, a melyet 
az élet produkál, másreszt az élő, folyton 
fejlődő jogszolgáltatás mindig líjabb és újabb 
kérdésekkel kerül szembe, amelyekre feleletet 
adni kénytelen. Ezért talán nem lesz fölösle-
ges rámutatni azokra a kérdésekre, amelyekre 
az élet legnyomatékosabban kór választ és ta-
lán az egységes jogszolgáltatásnak s ügyin-
tézésnek, nemkülönben a közigazgatás egysze-
rűsítésének is érdekében áll ismertetni bizo-
nyos legfőbb hatósági elvi határozatokat, ame-
lyek a felmerülő vitás ügyek elintézésére út-
mutatást adnak s ezáltal sok panaszt, kérvé-
nyezési, fáradozást, írásbeli munkát, tárgya-
lást és költséget tesznek fölöslegessé. 

# 

Legtöbb és állandó vita még mindig az 
1868: XXXVIII . tc. 11. és 45. §-ai körül folyik. 

A nevelés-oktatás munkájában való közre-
működést törvényhozásunk és a fennálló jog-
gyakorlat mindenki számára nagy szabad-
elvűséggel teszi lehetővé. Törvényeink szel-
leme és betűje szerint is a kötelező oktatás 
feltételeit elsősorban a községek tartoznak biz-
tosítani, de részt vehetnek ebben a munkában 
az államon kívül a hitfelekezetek, a társula-
tok, az érdekeltségek és a magánosok is. 
Ha jogi személyek állítanak és tartanak 
fenn valamely köznevelést szolgáló intéz-
ményt, a kapcsolatos anyagi terhek viselésé-
ben való részvétel a tagokat a jogi személy 

* Dr. Serényi Anta l : A tanügyi jog. Kaposvár, 1928. 
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részére hatóságilag (esetleg az államfő által) 
jóváhagyott szabályzókban megállapított mó-
dozatok szerint kötelezi. A népoktatási intéz-
mények fenntartásának módozatait a törvé-
nyek állapítják meg akkor is, ha nem a köz-
ség és nem az állani a fenntartó. A községi is-
kola fenntartásának mikéntjéről az 1868: 
XXXVIII. te. intézkedik, az államiakról ter-
mészetesen az állami költségvetésekben törté-
nik gondoskodás, az érdekeltségi iskolák fenn-
tartását az 1926. évi VII. törvénycikk szabá-
lyozza s azoknak az anyagi feltételeknek a 
biztosításáról, amelyek a törvényesen elismert 
hitfelekezetek népoktatási intézeteink létesí-
tésével és fenntartásával kapcsolatosak, az 
1868:XXXVIII. tc. 11., 25. és 45. szakaszai gon-
doskodnak. 

Az idézett törvénycikk 11. §-a így szól: „A hit-
felekezetek mindazon községekben, hol híveik 
laknak, saját erejökből tarhatnak fönn és ál-
líthatnak föl nyilvános népoktatási tanintéze-
teket, az ily tanintézetek felállítására és fenn-
tartására híveik anyagi hozzájárulását a sa-
ját képviseletök által meghatározandó módon 
és arányban, amint eddig szokásban volt, ezen-
túl is igénybe vehetik"... 

Ez a szakasz mindenekelőtt törvénybe ik-
tatja (nem ez alkalommal először) hazai, tör-
vényesen elismert hitfelekezeteinknek iskola-
állítási és fenntartási jogát és törvénybe ik-
tatja azt az addig szokásjog alapján gyakorolt 
jogukat, hogy az ilyen iskolák felállítására 
híveik anyagi hozzájárulását igénybe vehetik. 
Ez a hitfelekezetek iskolaadó-szedési joga. 

E törvényszakasz szerint tehát a hívek egy-
házi iskolai célokra megadóztathatok. A tör-
vény kifejezetten híveket említ, tehát azt hinné 
az ember, hogy félreértés itt nem lehetséges. 
És mégis! 

Először is az okoz bajt, hogy a törvény 
szerint az iskolaállítás és fenntartás joga 
mindazon helységekben illeti meg a hitfeleke-
zeteket, „ahol híveik laknak." Ebből sokan azt 
a következtetést vonják le, hogy a községben 
birtokos, de ott helyben nem lakó hitsorsosok 
nem hívek, tehát nem tartoznak hitfelekezeti 
iskolai adót fizetni. Bár ezt a kérdést a tör-
vénymagyarázat már régen elintézte, mint-
hogy egyes tényezők részéről e szakaszrész 
körül még mindig tájékozatlanság mutatko-
zik, utalni kell a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek 1890. évi 35306. és 1891. évi 29166. sz. 
rendeleteire, amelyekkel a miniszter úgy dön-
tött, hogy hitfelekezeti iskolai adót más köz-
ségben lakó, de helyben birtokos hívek hely-
beli birtokaik után igenis fizetni tartoznak* 
Ilyen értelemben döntenek még a 46249/1886., 
a 4763/1892. és a 25592/1928. VII. b. sz. vkmin. 
rendeletek és ilyen irányban fejlődött a jog-
gyakorlat is. 

Nem kevesebb félreértésre adott és ad okot 
ez a kitétel: „amint eddig szokásban volt." A 
törvény e szavaiból sokan azt olvassák ki, 
hogy az egyházaknak adószedési joguk csak ott 

* Lévay—Morlin—Szuppán: A magyarországi nép-
ok ta tás szervezete és közigazgatása. I. 218. o. 

van, ahol ez a joguk már 1868 előtt is megvolt. 
Aki az idézett törvényszakaszt figyelmesen 
elolvassa, aligha fogja azt találni, hogy az 
említett félreértés megokolt. Ez a kitétel az 
egyházak adószedési jogának semmiféle meg-
szorítását nem jelenti. Tehát sem azt nem 
mcndja, hogy csak olyam módon és arányban 
vethető ki adó, mint addig (1868-ig), sem azt, 
hogy csak ott, ahal az adószedés joga azelőtt 
(1868 előtt) is gyakoroltatott. Ezek a szavak 
egyszerűen annyit mondanak, hogy az adó-
szedés joga ezentúl is, továbbra is minden 
megszorítás nélkül megilleti az egyházakat, 
vagyis úgy, ahogy az addig is szokásban voll. 
Mégis s ikan olvasnak ki e kitételből olyan 
jogkcrlátozást, amilyet fentebb említettünk. 
És mivel egy régebbi miniszteri rendeletnek 
téves szövegezése, helyesebben elírása némi 
jogot, adott ilyen helytelen szövegmagyará-
zatra, ebből külföldi vonatkozásban is súlyos 
következtetések és következmények keletkez-
tek. Helyszűke miatt most nem áll módunk-
ban ezekre részletesen kitérni, de módját fog-
juk ej leni annak, hogy ezzel az üggyel a kö-
zeli jövőben külön is foglalkozzunk. Ehelyütt 
csak annyit, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az idevonatkozólag keletkezett nézet-
eltérések eloszlatására egy konkrét üggyel kap-
csolatban még 1916-ban rendeletet adott ki, 
amelynek döntő passzusa így szól: Az idézett 
törvényszakaszban (az 1868. évi XXXVIII. 
tc. 11. §-áról van szó) az a kitétel, amint ed-
dig szokásban volt, nem a hozzájárulásnak a 
hitfelekezet saját képviselete által meghatá-
rozandó arányára és módjára vonatkozik, ha-
nem csupán azt jelenti, hogy a törvény a ha-
tályba lépése előtt már fennállott, azt az 
országos szokásjogot kívánta törvényerőre 
emelni, amely szokásjog alapján a hitfelekeze-
tek iskoláik céljaira híveik anyagi hozzájáru-
lását addig is igénybe vehették. Ez a jog te-
hát a hitfelekezeteket arra való tekintet nél-
kül megilleti, hogy azt a múltban egyáltalá-
ban gyakorolták-e és ha igen, milyen módo-
zatok mellett gyakorolták. (59326/1916. VII. d. 
sz. vkin. rend.) 

E törvényszakasznak ahhoz az intézkedésé-
hez, hogy a hitfelekezetek iskoláik fenntartása 
érdekében híveik anyagi hozzájárulását is jo-
gosultak igénybe venni, még egyéb vitás és 
•súlyos jogesetek is kapcsolódnak. A törvény 
intenciója az, — s ez egészen természetes is 
— hogy hitfelekezeti célokra csak az illető hit-
felekezet tagjainak anyagi hozzájárulása ve-
hető igénybe. Már most igen gyakran fordul elő, 
hogy az iskolának jellege hitfelekezeti, de anyagi 
fenntartója nem a hitfelekezet, hanem pl. a poli-
tikai község vagy egy uradalom avagy magán-
egyén. Különösen gyakori eset, hogy egy hit-
felekezeti iskolának fenntartója már az 1868. 
évet megelőző időkből — a politikai község. 
Hiszen 1868 előtt néhány várost kivéve, ahol 
kifejezetten községi iskolák léteztek, a hitfe-
lekezeti iskolákat (egyvallású lévén a politi-
kai község) legnagyobbrészt a politikai köz-
ségek tartották fenn. A község a hitfelekezeti 
iskola bevételeit és kiadásait a saját költség-
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vetésébe állította be és utóbbiakat, mint a köz-
«'),' lakosainak adóját hajtotta be. 

Az 1868: XXX VIII . te. 25. §-a kimondta, 
hogy ezentúl nem tekintetnek felekezetieknek 
azok az iskolák, amelyek községi vagyonból 
és jövedelmekből a község összes t ag ja i által, 
felekezeti különbség nélkül tartanak fenn; de 
szabadságában áll az illető községnek a mái-
fennálló hitfelekezeti iskolákra nézve az ed-
digi gyakorlatot továbbra is fenntartani. Mint-
hogy a községek e jogukkal túlnyomórészt él-
tek is, azért igen sok olyan községgel találko-
zunk, amelyekben a hitfelekezeti iskola fenn-
tartásához ma is olyan községi lakósok vagy 
birtokosok is tartoznak adójukkal hozzájá-
rulni, akik nem „hívei" az illető hitfelekezet-
nek. Azt a szigorú elvet tehát, hogy hitfeleke-
zeti iskolát csak hívek tarthatnak fenn, ez eset-
ben de facto maga a törvény adja fel. 

De feladja egy másik esetben is. Igen sckszcr 
fordul elő, hogy egy községnek kisebbségben 
lévő hitfelekezete nem tud magának iskolát 
állítani és ezért tanköteleseinek iskoláztatása 
végett kénytelen a többség fennálló iskoláját 
igénybe venni. Ez esetben méltányos, h gy a 
másvallású tankötelesek is résztvegyenek az 
iskola, fenntartási terheinek viselésében. Ezért 
népiskolai alaptörvényünk 45. $-ában úgy ren-
delkezik. hogy ott, ahol a más hitfelekezetbez 
tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, 
ezek a gyermekek is — amennyiben oktatá-
sukról szüleik más úton nem gondoskodná-
nak, — a létező felekezeti iskolába fognak 
járni; és ezért szüleik az iskola költségeihez 
ugyanazon módon és arányban tartoznak hoz-
zájárulni, mint annak a hitfelekezetnek tag-
jai, amely az iskolát fenntartja. 

Ez a törvényszakasz az iskola költségeihez 
való hozzájárulást említ. Az iskola költségén 
többfélét lehet érteni: érthetjük az épület fenn-
tartásának, tehát karbantartásának évről-évre 
visszatérő költségét; ér thetjük a tanító eltar-
tásának költségeit, (illetmények, járandósá-
gok), érthetjük az épület időnkénti nagyobb 
tatarozásának költségeit és érthetjük azokat a 
költségeket, amelyek akkor állnak elő, ha az 
épület használhatatlanná válik és ú j épületet 
kell emelni. A törvény a költségek között nem 
válogat és azokat a költségeket, amelyekhez a 
másvallásúak is hczzá tartoznak járulni, köze-
lebbről nem határozza meg. 

Ebből természetesen félreértések és viták 
keletkeztek és voltak vármegyék, amelyeknek 
közigazgatási bizottságai a törvényszakaszt 
úgy magyarázták, hogy az idegen hitfelekeze-
tűek tartoznak a más felekezeti iskola építé-
séhez, fenntartásához és a tanító javadalma-
zásához is, ínég pedig egyetemlegesen hozzá-
járulni. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ezzel 
szemben még 1887-ben 26287. sz. alatt kimon-
dotta, hogy az 1868. évi XXXVIII . törvénycikk 
sarkalatos elve, hogy a felekezeti iskolát maga 
ß hitfelekezet tartsa fenn, tehát más felekeze-
tet akár a lélekszám, akár a tankötelesek ará-
nyában egyetemlegesen az iskola fenntartá-

sára oly módon kötelezni, hogy az iskola fele-
kezeti jellege mégis megmaradjon, nem lehet* 
1892. évi 24959. sz. rendeletével pedig- kimon-
dotta, hogy az iskola költségeihez való hozzá-
járulás alatt az iskola fenntartásával járó 
rendes kiadásoknak födözését kell érteni, nem 
pedig egy ú j iskola létesítésénél felmerülő 
rendkívüli költségekben vagy szolgáltatások-
ban való részesedést.** 

Az .iskolafenntartási rendes költségekhez 
való ez a hozzájárulás a gyakorlatban „fenn-
tartási járulék" elnevezést kapott és kivetése 
legcélszerűbben az állami egyenes adók száza-
lékában megállapított iskolai adó alakjában 
történhetik. A rendkívüli kiadásokról külön 
költségvetés készítendő és ezekkel a költségek-
kel a másvallású szülők a 45. § alapján nem 
róhatók meg. 

Az a körülmény, hogy az 1908. évi XL VI. tc. 
értelmében tandí j senkitől nem követelhető, 
a másvallású szülőket a fenntartási járulék 
fizetésének kötelezettségétől nem mentesíti, 
mert hiszen kizárólag az elemi iskolai tandíj-
ból az iskolát fenntartani nem lehetett, tehát a 
tandí j fizetése alól való felmentés nem mente-
síthet a fenntartási járulék fizetésének köte-
lezettségétől sem. 

Ez a törvényszakasz határozottan és világo-
san szülőket említ. Ezek tartoznak az iskola 
költségeihez ugyanazon módon és arányban 
járulni, mint annak a hitfelekezetnek tagjai, 
amely az iskolát fenntart ja. Helytelen tehát 
az a sok helyen követett eljárás, hogy pl. a 
gazdasági cselédek gyermekeinek fenntartási 
járulékáért a birtokost teszik felelőssé. Az 
1907. évi XLV. tc. 32. §-a szerint a gazda — a 
bérbe való betudás nélkül — viselni tartozik 
az éves cseléd iskolaköteles gyermekei után 
az elemi iskolai beiratási és tandíjat . Ugyané 
törvényszakasz szerint ez a kötelezettség nem 
terheli a gazdát ott, ahol a cselédek gyermekei 
tandíjmentességben részesülnek. Minthogy az 
említett 1908. évi XLVI. tc. az elemi népokta-
tás ingyenességét hozta be, az 1907. évi XLV. 
tc. 32. §-a alapján legfeljebb a jelentéktelen be-
iratási díjat lehetne a gazdán megkövetelni. 
])e nincs olyan törvényes jogszabály, amely-
nek alapján a gazdát, a munkaadót a nála al-
kalmazott munkásnak, cselédnek, mint szülőnek 
« hitfelekezeti iskola fenntartásához való hozzá-
járulási avagy iskolai adó-kötelezettségéért 
felelőssé tenni lehetne. 

Ezzel a látszólag nem nagyjelentőségű meg-
állapítással kapcsolatosan az élet igen súlyos 
kérdést vet fel: Mi történjék a hitfelekezeti is-
kolával, ha az a földbirtok, amely az iskolának 
rendszerint legnagyobb fenntartója, gazdát 
cserél? Igen sokszor fordul elő, hogy az ú j 
földbirtokos más vallást követ, mint a régi, 
sőt egyáltalában nem is természeti, hanem 
jogi személy. Az 1868. évi XXXVII I . tc. 11. 
§-a szerint a hitfelekezetek híveik anyagi lioz-

* Lévav—Morlin—Szuppán: I. m. I. 254. o. 
"* Lévay—Morlin—Szuppán: U. o t t . 
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zájárulását vehetik igénybe. Természetes, hogy 
a másvallású ú j földbirtokosok nem tekinthe-
tők híveknek; de nem tekinthetők azoknak ál-
talában a jogi személyek sem. A katholikus 
népiskolák közigazgatása tárgyában 1925-ben 
kelt, a magyar püspöki kar által megállapí-
tott Rendszabályok I. részének 78. §-a (második 
bekezdés) pl. így szól: „Adóköteles az egyház-
község területén minden kath. lakos és birto-
kos, ha nem lakik is az egyházközség terüle-
tén, továbbá minden az egyházközség terüle-
tén lévő kath. testület, egyesület és oly ingat-
lan, mely kath. egyházi céllal bíró jogi szemé-
lyek tulajdonát képezi." Ez az idézet is azt 
mondja, hogy a jogi személy csak akkor adóz-
tatható meg, ha az illető egyház céljait szol-

gálja. I)e mi lesz a hitfelekezeti iskolának 
sorsa, ha a jogi személynek nem ilyen a célja, 
vagy az ú j birtokos anyagi célokat szolgáló 
részvénytársaság, amelyekről számos min. ren-
delet (pl. az 1891. évi 14705. sz. — Lásd: Lévay— 
Morlin—Szuppán: I. m. I. 220. o.; újabban sok 
miniszteri rendelet mondta ki) állapította meg, 
hogy hitfelekezethez nem tartozván, egyházi 
adóval nem róhatók meg? 

Ebből a kegyetlen helyzetből a hitfelekeze-
tek többféleképpen kísérlik meg a szabadulást. 
Először úgy, hogy amennyiben az iskola ed-
dig részben begyúri kötelezettség alapján tarta-
tott fönn, kimutatni igyekeznek, hogy e köte-
lezettség1 a birtoktól elválaszthatatlan és a 
jogutódra is átszáll. (Folytatjuk.) 

S Z E L L E M I É L E T Ü B Í K . 

— Előtanulmány eyy korszerű nevelés-
tudományhoz. — 

Sötét napjainkban vágyódunk, törekszünk, 
küzködüuk, tisztába akarunk jönni korunk ér-
telmével, azt megbírálni, részben szolgálni, 
részben tovább fejleszteni kívánjuk, mert mind-
nyájan kötve vagyunk korunk rendeltetéséhez 
és sorsához éppúgy, amint annak munkásai és 
alakítói is vagyunk. 

Korunk szellemét és értelmét megállapítani 
sokféle módon lehet. Troeltseh Ernő rendkívül 
szellemesen jellemezte a világháború előtti kor-
szellemet, ' megállapítván jellemző vonásaiul: 
a kultúra-igenlő földiességet, a technikai ter-
mészeturalmat, az intellektuális kritikát, esz-
ményeiül pedig az individualizmust, az auto-
nómiát és a humanitást. Rámutatott továbbá 
a viszonyok tágassága mellett a mindent át-
ölelő állami életre és jelezte a korszellemet 
fenyegető nagy válságot. A tudósok általában 
a legszívesebben és a legtermészetesebben, tu-
dományos célzattal és módszerrel, rendszerint 
a tudományok állásából, szerkezetéből, tartal-
mából rajzolják meg a kultúra és a szellem 
korképét, azt tartván, hogy az önfelismerés a 
szellem legvégső feladata. A baj csak az, hogy 
a tudomány leginkább kialakult formákkal és 
szellemmel foglalkozik, vagyis a befejezettel, 
nem pedig a vajúdással, a szenvedéssel, a ke-
letkezéssel, szóval nem lépi át a sorsszerű ala-
kulás, döntés házának, műhelyének, csatateré-
nek küszöbét. 

A jelen szellemének megvilágítása úgy is 
lehetséges, hogy a most keletkező embertípust 
kutatjuk fel és állapítjuk meg, kindulva abból, 
hogy minden kultúrának, illetve kultúrfoko-
zatnak bizonyos lelkisége, szelleme van. Speng-
ler például összehasonlító történeti módszerrel 
kifejti, hogy a mai kultúrlélek szocializmus-
sal van telítve, hatalomra és világuralomra 
törekvő akarattal, amibe azonban mindent át-
ölelő és á t járó kórházi elemek szövődnek. Ez-
zel szemben Lamprecht Károly korunk lélek-

írta : BITTENBINDER MIKLÓS dr. 

tanilag megalapozott történetkonstrukciójában 
a szubjektivizmust látja uralkodó vonásnak és 
az ingerlékenységet tar t ja legszembeszökőbb 
és legjellemzőbb tulajdonságunknak. Kayser-
ling gróf szerint viszont a soffőrtípus fordul 
elő legáltalánosabban korunkban. A jelen ural-
kodó embertípusának megállapítására vonat-
kozó próbálkozások és jellemzések kimeríthe-
tetlenül gazdagok, de egyik sem mondható 
vitathatatlannak, vagyis teljes egészében egyik 
sem kifogástalan. Eltekintve attól, hogy egyet-
len jelszóval lehetetlen a belső eszmények, 
teltségek, élmény formák gazdagon ömlő vilá-
gát kimeríteni és megérteni, mert mindig egy-
oldalú marad, lia az embert és szellenifaját el-
szigetelten szemléljük. Különben sem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a jellemző és a 
döntő mozgás (dinamika) nem kizárólag a bel-
sőből fakad, hanem legtöbbször és ezúttal is 
a lényeges és a sorsdöntő az, hogy a vágyódó 
lélek állandóan a mindenható hatalom kény-
szerítő nyomása alatt él, amely mint kultúra 
vele szemben áll, bár az ember is viszi és for-
málja. Korunk szellemi világának és életének 
legjellemzőbb vonása éppen az, hogy a lélek 
és a kultúra egymással ellenségesen állanak 
szemben. Kul túránk és sa já t magunk tragé-
diája: a mai ember harca a kultúrával, amint 
ezt már Simmel György megjósolta. Ennek a 
helyzetnek figyelembevétele és megvilágítása 
döntő jelentőségű korunk szellemi életének 
megértésénél. Csodálatos folyamat ment végbe 
a kultúrában. Az ember szembeszállt a termé-
szettel, hogy legyőzze azt, de mennél jcbban 
sikerült ez neki, annál inkább került ő maga 
annak hatalmába. A természettel való harc 
határainál ő maga lett legyőzve. Az ember 
uralkodásra törekvő akarattal és örökkévaló-
sági vággyal természetszerű életvilágába ma-
gas kultúrát épített bele a történet folyamán 
kollektive. Ma azonban ezt a kultúrát idegen-
nek és kényelmetlennek érzi, mert az uralko-
dik felette és önakarata ellenére szolgálatra 
kényszeríti. Szenvedünk a legáltalánosabb élet-
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elv és életerő uralma alatt, nem tudunk bele-
törődni, liogy az uralkodjék felettünk, amelyet 
mi teremtettünk és amelyet mi akartunk 
nralni. 

Az ember alkotásaival behatolt az eszményi 
szférákba, amelyet időtlennek és mozdulatlan-
nak vélt, de ezzel oly szellemi hatalmakat hí-
vott életre, amelyek a történet folyamán meg-
nőttek, megerősödtek, vándoroltak és átalakul-
tak. Mozgásuk magával sodor bennünket is. 
A kultúra ugyanis nemcsak emberi lelkisé-
günk kifejezője, hanem létrehozva, megalkotva, 

A kassai 
Szt. Mihály kápolna. 
(Péter András : „A magyar 
művészet története" c. 
művéből.) 

önálló, külön birodalom, életvilág, amelyben 
lélekfeletti törvények uralkodnak. Tehát nem-
csak küzdeni kell érte, hanem ellene is. A ter-
mészettel való küzdelem közben olyasmi jött 
létre, amely maga is természettől született, 
vagyis természet lett és így kényszerült az 
önmagát szellemi születésűnek vélt kultúrem-
ber a történetileg kialakult szellemmel való 
küzdelemre. A mai ember lelkének sokkal ke-
servesebb a kultúra kényszere és nyomása, 
mint a természeté! 

A történetben alakuló szellemmel hol egyet-
értő, hol ellenkező ember halálosan fojtogató 
hínárba került. Hegel hatalmas világmitcszá-

ban még feltétlen optimizmussal reménykedett, 
hogy az egész szerkezet alapja a szabadság, 
minélfogva az ember is ki fogja küzdeni szub-
stancionális szabadságát, pedig az ő rendsze-
rében az egyén csak egy kis hullámocska a 
végtelen tenger egyénfeletti folyamatában és 
áradásában. A marxizmus e processzus egyik 
ágát, a gazdaságit emelte alapelvévé, rámu-
tatva arra, hogy a kultúra öntörvénye és ha-
talma átgázol az egyénen, de reménykedve ki-
látásba helyezte, hogy a szabadságba való 
ugrás egyszer csak mégis sikerülni fog. A mai 

helyzet az, hogy előttünk tátong a szakadék, 
nemcsak a kultúrában, hanem önmagunkban 
is. Az ember kultúraellenes harcának elkese-
redett pillanatában él, erejét megfeszítve és 
kétségbeesve. Ez a harc már Rousseau előtt 
évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt kezdő-
dött, s örökké fog tartani, de ma a legheve-
sebb és a legkínzóbb. 

Hogy lehet ez? Hát nem azt hittük ós nem 
az boldogított bennünket, hogy a kultúra for-
málja, neveli, teszi értékessé és üdvözül övé az 
embert1? Hát nincsenek a kultúrának külön-
böző, koronkint változó és tökéletesedő érték-
és formarendszerei, amelyektől az ember csak 
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elfáradása, idegessége, tökéletlensége miatt 
fordul el, vagy szenved alattuk? 

Ennek a konfliktusnak megértéséhez tud-
nunk kell, hogy az ember voltaképen két világ-
ban él. Részben biológiai teremtés, lény, aki 
születik, nő, meghal, a természet ösztöneivel 
és erőivel felruházva, amelyek sem a, minden-
séggel, sem az örökkel nem vetekedhetnek. 
Ennek az embernek a kultúra mindig ellen-
szenves és keserves. Az ember a zen ban szel-
lemi lény is, minélfogva minden életben ért-
hető és élhető értelmet keres ós vallásosan vá-
gyódik a végső értelem után, amely a véges 
létet a végtelen világértékkel összekötné. Ezért 
a kultúra az embernek csak akkor értelmes, ha 
erkölcsileg elfogadható. Mivel korunkban ez-
zel a két sorsdöntő létkérdéssel többet és ne-
hezebben foglalkozunk, mint elődeink, akik 
hittek és bíztak az ösztönben, a szellemben, a 

szabadságban, azért a mi gondolkodásunk: lét-
szerű (exisztenciális), korszerű filozófiánk és. 
világnézetünk pedig exisztencializmusnak (lét-
szerűségnek) nevezhető. 

Ezt az általános problémát csak akkor ért-
jük meg egészen világosan, ha a szellemi élet 
azon egyes területeit figyeljük és vizsgáljuk 
meg, amelyeken nem található fel a lélek és 
a kultúra szabad összhangja, hanem amelye-
ken az objektív kultúra nyomását kínosnak 
érezzük és alatta szenvedünk, aminek követ-
kezménye azután szembeszállás a kultúrával,, 
avagy menekülési kísérlet. A küzdelem, ked-
vező esetben, legyőzéshez, átalakításhoz, épí-
téshez vezet. Kétségtelen azonban, liogy úgy 
a szembeszállás, mint a menekülés, mint az: 
építés korunk szellemének jellegzetes érzelem-
világából, szívéből fakad, amely ma a legszen-
vedélyesebben ver, lüktet, táplál, akár elkese-
redik, akár harcol, akár ú j kultúrát teremt. 

^ É C r Y K E Z E I I T J Á T S Z O T T A K 
Zsanapusztán, Kiskúnhalas egy távoli tanyá-
ján. A Király Gy. Ferenc tanyai gazda házánál. 

Népművelési utunk közben vasárnap dél-
után állítottunk be a tanyára. Hófehérre 
meszelt nagyhasú búbos kemence áll a szoba 
sarkában. Egyik oldalán viharvert fekete 
zongora, másik oudalán cimbalom; a zongo-
rán három hegedű, nagyobbára házilag készített 
hegedűkulcsokkal. A zongora csontbillentyűi 
sárgák az időtől és kopottak a használattól. Né-
melyikről már le is hullott a csontlemez, de 
helyére üveglapocskát ragasztott a gazda gondo-
san, szeretettel. Mert itt nem „ongora" a zon-
gora, nem tolakodó szobabútor a muskátlis 
parasztszobában, hanem hangszer, a Király Gy. 
testvérek zeneszeretetének legfőbb tárgya. 

Hárman vannak testvérek, csodás zenei érzékű 
földnúvesek: Király Gy. Ferenc, Király Gy. 
Móric és Király Gy. József. Mind a három meg-
lett, középkorú, derék tanyai gazda. Mindegyik 
a saját tanyáján gazdálkodik, de időnkint, főleg 
így téli időben összejönnek a Ferenc bácsi ta-
nyáján zongoratriót játszani. Csakúgy Isten 
adta érzékből, kotta nélkül. A prínihegedűt 
József gazda játssza, a második hegedűt Móric, 
a zongorakíséretet pedig Ferenc bácsi. De oly-
kor helyet is cserélnek. Móric játszik a zongorán, 
Ferenc bácsi meg hegedül, esetleg cimbalmozik. 

Szinte értetlenül álltunk és csodáltuk a hatal-
mas, kemény dolgos kezeket, ahogy zongoráz-
tak, hegedültek, finoman, gyönyörű összhang-
ban, pontos ritmusban. Csak az volt a baj, hogy 
a nedves, tavaszra váró időben a földes tanyai 
szobában nyirkosak a billenytyűk és megeresz-
kedik a hegedűhúr. Oda is intett az egyik trió-
nál Móric gazda a prímet játszó Józsefnek, 
hogy „leszállt a G-húr". Mi nem vettük észre, 

de a csodásan éle« zenei érzékű Móricnak igaza 
volt. Ferenc bácsi is az ablakhoz állva, háttal a 
zmgorának, azonnal megnevezte bármily nehéz: 
cs sokhangú akkordnak minden egyes hangját. 

Aztán játszottak négykezest. Furcsa volt. 
Mint négy fürge kiskutya, úgy ugrándozott a 
billentyűkön ide-oda a négy hatalmas paraszt-
kéz! Aztán Ferenc bácsi eljátszotta a Rákóczi-
indulót. Zengett, zörgött az öreg zongora. Érez-
tük, hegy az őstehetség biztonsága, heve. ereje,, 
a magyar puszta szele zúg ki belőle . . . 

És ilyenkor fel szoktunk sóhajtani. Mennyi 
tehetség él és marad ismeretlenül a magyar 
puszták mélységében, mint tenger mélyén az. 
igazgyöngy! Milyen nagy kár értük! Fel kel 
lene kutatni őket. Pestre hozni, közönség elé 
állítani. Hadd szerezzenek dicsőséget, arassa-
nak tapsokat . . . Pedig talán nem is így van ez. 
egészen. Talán nem is szabad bántani ezeket 
az őstehetségeket. Az Isten ülteti ki őket a ma-
gyar élet kertjébe, mint a tüzes színű, vadon 
növő virágokat. Ezek alkotják a nemes anya-
got. Kár lenne ezt az anyagot kivonni a maga 
talajából. Lehet, hogy bele is pusztulnának, ha 
bántanák őket. Néni is egyénekről van itten szó, 
Ök az egész, az egységes magyar néplélek részei, 
a magyar lélek inspirációi, a magyar népmű-
vészet ősforrásai. Hiszen előbb-utóbb úgyis ki-
kerülnek ezek a nagy világ elé. Tapsokat is 
aratnak, nem maguknak, hanem mindnyá«-
junknak, de nem mint egyének, nem Király Gy, 
Ferenc, Móric, József, hanem mint: — magyar 
nép, magyar népdal, magyar népművészet. 

Ám Király Gy. Ferencék mégis megérdemlik,, 
hogy tudomást vegyünk róluk, megálljunk egy 
kicsit és megemeljük kalapunkat, a pártfogás-
nélküli, igazi tehetség tiszteletére. N. Gyr 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Zrínyi Ilona. 
(Történelmi beszéd- és értelemgyakorlat a IV. 

osztályban.) 
I r t a : Kaposi Károly gyakorlóiskolai taní tó . 

Ebben a tanítási tervezetben kartársunk 
igen értékes gondolatok megvalósításának 
módjára mutat rá. Azt ajánlja, hogy az 
osztatlan és részben osztott iskolákban a 
csendesfoglalkozási órák egyrószét ifjúsági 
könyvek olvastatására is használjuk fel, 
melyek a következő beszéd- és értelemgya-
korlati vagy történelmi órák anyagával 
értelmi vagy érzelmi kapcsolatban vannak. 
(Valószínű, hogy mikor kartársunk ezt az 
értékes gondolatot felveti, nemcsak a be-
széd- és értelemgyakorlatokra és a történe-
lemre gondol, hanem a többi tantárgyra is.) 

Mennyire megszívlelendő ez a gondolat! 
Hiszen a tanulás, az önművelődés a nép-
iskolával azoknál a gyermekeknél sem zá-
rulhat le, akik tanulmányaikat nem foly-
tatják középfokú iskolában. Ezeknél külö-
nösen szükséges, hogy megtanuljanak ol-
vasni, az olvasottakat megérteni, átérezni, 
mert hiszen további önművelődésüknek 
xígyszólván egyetlen eszköze lesz a könyv 
s nem lesz mindig hátuk mögött a tanító, 
aki nekik az olvasottak tartalmát meg-
magyarázza. A népiskolában az olvasást 
meg kell kedveltetni, az olvasási vágyat 
fel kell ébreszteni a gyermekek lelkében. 
Ezt célozza a közeljövőben megjelenő Tan-
tervi Utasításnak az a része is, mely az ol-
vasmányok tárgyalásával kapcsolatban azt 
kívánja, hogy a népiskolának a gyermekek 
olvasási készségét, művelődési vágyát odáig 
kell fejlesztenie, hogy önmaguktól tudjanak 
is, szeressenek is, akarjanak is könyvből 
olvasni, tanulni. 

S milyen szépen érvényesül kartársunk 
kívánságában a munkaiskola gondolata is! 
Ö nem akar mindent készen adni á gyer-
mekeknek, hanem azt akarja, hogy ők is 
dolgozzanak, és pedig necsak úgy, hogy a 
tanításban vegyenek aktív részt, hanem 
előzőleg az anyag gyűjtésében is s ezt ta-
nítás közben értékesítsék úgy, hogy illesz-
szék azokba a gondolatkörökbe, ahová 
éppen beleillenek. 

(Kíséreljék meg kartársaink ennek a 
gondolatnak alkalmazását pl. a természeti 
és gazdasági ismeretek tanítása közben is, 
úgy, hogy a gyermekeket előzőleg késztes-
sék a nyújtandó ismerettel kapcsolatos 
szemléletek, tapasztalatok, élmények gyűj-
tésére. Igen helyes volna ezt a gondolatot 
a tanítói szemináriumokban gyakorlati ta-
nítások keretében is demonstrálni.) 

Kartársunk beszélgetés közben alkalmat 
ad a gyermekeknek arra, hogy azt, amit ol-
vastak, a beszélgetéssel kapcsolatban el is 
mondhassák. Így az olvasottakat nyomban 
értékesíthetik is a gyermekek. Nagy, nagy, 
nevelői érték rejlik abban, hegy erre a 
gyermekeknek alkalmat ad a tanító. 
Hogyne! Hiszen saját lelkük tartalmát 
mondhatják el, azt értékesíthetik, amit már 
előzőleg szereztek, ami az ő lelkükben mái-
élmény lett. 

Másik értéke ennek a tervezetnek a cse-
lekvő átéltetésre való rámutatás. Kartár-
sunk képet szemléltet. Megfigyelteti annak 
egyes jeleneteit. Majd arra készteti a gyer-
mekeket, hogy Munkács várának ostromá-
ban, annak egyes jeleneteiben résztvegye-
nek. A gyermekek az ostromlók mozdula-
taiból, arcuk kifejezéséből következtetve, 
elképzelik s elmondják azokat a buzdító, 
lelkesítő szavakat, melyek elképzelésük sze-
rint, az ostrom közben hallatszottak. 

Keresteti kartársunk a jelenetek hátterét 
is úgy, hogy következtet azokra a jelene-
tekre és azok keretében lefolyt beszélgeté-
sekre, melyek a képen látható mozzanato-
kat követhették. Ezek a következtetések, el-
képzeltetések, cselekvő átéltetések igazi él-
ményei lesznek a gyermeknek s ezzel 
Zrínyi Ilona jelleme, Munkács várának 
ostroma valóban hozzájárul értelmi, ér-
zelmi és akarati életüknek kialakulásához, 
nemzeti önérzetük és öntudatuk formálá-
sához. Drozdy Gyula. 

Vannak olyan iskolák, melyekben a gyerme-
kek tudnak és szeretnek olvasni. És pedig úgy, 
hogy gyönyörködni is tudnak az olvasmány 
szépségeiben. Az ilyen szellemű iskolákban 
örömnap, mikor a tanító az ifjúsági könyvtár-
ból könyvet ad. S mikor visszahozzák, öröm-
mel mondják: „De gyönyörű volt!" És mily 
boldogok, ha alkalmat adunk nekik arra, hogy 
el is mondhatják azt, amit olvastak. 

Egy osztatlan iskolába járó leányka otthon 
ezt a kérdést vetette föl: .,Miért kell nekünk 
ottlenni az iskolában, mikor nem bennünket, 
IV. osztályosokat tanítanak?" és a leányka kér-
désének hátterében volt is valami, mert az osz-
tatlan iskola munkarendjét kitöltő csendesfog-
lalkozások — valljuk be őszintén — sokszor 
kényszerfcglalkozások, melyekkel legtöbbször 
csak csendre kényszerítjük a gyermeket. És a 
gyermek természete ezt a ráparancsolt kény-
szermunkát nem szereti, idegen a lelkétől. 

A csendesfoglalkozások helyére magánolva-
sási órát tennék. De nem olvasókönyvet, vagy 
meséskönyvet adnék a tanulók kezébe, hanem 
erre a célra készült, gondosan megválasztott, 
érdekes és költői értékű olvasmányokat. Olyan 
olvasmányokat, amelyek előkészítik a tani-
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tandó anyagot, vagy amelyek mélyítik azt. Ta-
lán helyesebb, ha azt mondom: alkalmat adok, 
hogy a gyermekek önállóan olyan ismereteket 
gyűjtsenek, amelyek vonatkozásban vannak a 
következő módszeres egységgel. Milyen jóleső 
érzés volna az a gyermekekre, ha tapasztalnák 
és éreznék., hogy az ő gyűj tőmunkájukra épít 
a tanítójuk, ha tapasztalnák azt, hogy ők 
tanít ják egymást, még pedig az erősebb, oko-
sabb a gyengét, a szorgalmas, kitartó az elfá-
radtat, az önállóan keresni és gondolkodni is 
tudó gyermek csak a befogadó, passzív termé-
szetű tanulót. Mennyire fokoznák az elemi is-
koláink munkáját, ha az osztatlan iskola fel-
sőbb osztályú tanulóiból bizonyos fokig autó-
didaktikusokat nevelhetnénk! 

Ez az ismeretszerző és gyűjtőmunka vélemé-
nyem szerint különösen szükséges és felkínálja 
magát a történelem tanításában. Ezt a gondo-
latot óhajtom ebben a tanításban szemléltetni. 

A tanítást megelőzőleg a gyermekekkel elol-
vastattam Jókai: A magyar nemzet története 
II. kötetéből, Zrínyi Ilona regényes történetéből 
néhány rövid, érdekes epizódot. Még pedig a 
következőket: Hogyan menti meg Zrínyi Ilona 
a becsapó bombától gyermekeit? Hogyan él 
férjével, Thökölyi Imrével a száműzetésben? 
Hogyan halt meg? Stb. 

A tanítást úgy építettem fel, mint azt a tan-
tervet értelmező tanfolyamon Drozdy Gyulától 
láttuk. A rövid epizódok elolvastatásával már 
előkészítettem a gyermekek lelkét a tanításra. 
Ismerősként üdvözölték már Zrínyi Ilonát, aki-
ről azonban nagyon sokat óhajtottak még meg-
tudni. Az a néhány rövid, érdekes és könnyen 
érthető epizód csak fölkeltette a tudásvágyu-
kat, de nem elégítette azt ki. A tanítással já r t 
együtt a tudásvágy kielégítésével járó öröm. 
Hozzászólásaik, kérdéseik természetesek, előre-
láthatok és várhatók voltak. Így tehát a taní-
tás aktivitásban, értékben sokat nyert. 

Szerény véleményem szerint feltétlenül szük-
séges volna ilyen epizódokat tartalmazó füze-
tecskéket. arravaló ifjúsági írókkal megíratni 
és ezekkel a füzetecskékkel elsősorban az osz-
tatlan iskolákat ellátni. 
I. Előkészítés. 

a) — Figyeljétek meg ezt a képet! — De szép 
vár! — Lent a völgyben házak vannak, fönt a 
hegyen áll egy vár. Vastag falak veszik körül. 
— Ez a munkácsi vár, most a cseheké. — Mi 
ez, tanító bácsi? (Mutatja a milleniumi szob-
rot.) — Olyan emlékszobor ez, mint itt, az ir-
kátok fedelén a dévényi .emlékszobor. Ezt is 
Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére 
állították. — Nem döntötték le a csehek? — 
Nem. A magyarok meg akarják venni a cse-
hektől s itt Sátoraljaújhelyen akarják felállí-
tani. Nézzétek meg a képen, hol van ez a vár ! 
-— Munkácson. — Ezt a várat védte Zrínyi 
Ilona. Mit tudtok még Munkácsról? Gondolja-
tok Árpád apánkra! — Itt Munkácsnál pihen-
tek meg a magyarok akkor, mikor bejöttek a 
Vereekei-szorcson. Látjátok, azért építették ide 
ezt a szobrot. — (Mindezt a földrajzi órán ta-
nulták.) Mutasd meg a térképen Munkácsot! 

— Most figyeljétek meg ezt képet! — Ez a 
híres kassai templom. Mutasd meg a térképen 
Kassát! — Ebben a templomban van eltemetve 
Zrínyi Hona és fia, Bákóczi Ferenc. — Mikor 
temették ide Zrínyi Ilonát és Rákóczi Feren-
cet? — 1906-ban. Akkor én már diák voltam. 
Még csak 24 éve nyugszik itt Zrínyi Ilona és 
Rákóczi Ferenc, pedig már több, mint 200 éve, 
hogy meghaltak. Látom, hogy akarsz valamit 
mondani. — Tanító bácsi, kérem, Törökország-
ban temették el őket először és onnan haza-
hozattuk. — Figyeljétek meg ezt a képet! (Nem-
zeti olvasókönyv V—VI. oszt. képe.) — It t hoz-
zák haza Rákóczi Ferencet és Zrínyi Ilonát. — 
I t t a koporsójuk. Gyertyák égnek raj tuk. Ez 
az asszony letérdel és imádkozik. — Ez a kis-
gyermeke. A fér je fúj ja a kürtöt. — Talán hir-
deti, hogy emberek ébredjetek, itt van köztünk 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona. — Miért ho-
zattuk haza? — Mit tett Zrínyi Ilona és fia, 
hogy hazahozattuk? — Hogyan történt Munkács 
ostroma? Ezekre a kérdésekre nem tudnak ki-
elégítő feleletet adni. Ebből tűztem ki a célt. 

b) Keressünk ezekre a kérdésekre feleletet! 

II. Tárgyalás. 
a) Kifüggesztem a Zrínyi Ilona című képet. 

Önálló hozzászólások: — De szép! — Ég a vár! 
— Aki beszélni akar, az kimehet a képhez. Ti 
meg, ha. más véleményetek van. szóljatok 
hozzá! Versenyezzetek, ki tud többet mondani 
a képről. Sorra jelentkeznek és mennek a kép-
hez: így beszélnek: — I t t harcolnak ezek a 
katonák. Lőnek az ellenségre. Ezek már meg-
sebesültek, meghaltak. — Ez itt Zrínyi Ilona. 
Felemeli a kezét. Esküszik. Talán arra, hogy 
nem adja fel Munkács várát . A katonái rohan-
nak, kiabálnak. — A trombitások fújnak. 
Harcra hívják a katonákat. Stb. 

b) A kép irányított megfigyelése. 
— Ügyesen beszéltetek az itt lefestett ese-

ményről. Most majd szépen sorjában elképzel-
jük ezt az eseményt. Először állapítsuk meg, 
kik harcolnak itt egymással szemben! Mutas-
sátok a vá r parancsnokát! — Zrínyi Ilona a vár 
parancsnoka. — Figyeljétek meg katonáinak 
ruháját! Szép magyar ruhájuk van, mint a hu-
szároknak. Csizmában vannak. — Csákójuk nin-
csen, hanem olyan kucsma van a fejükön, mint 
a , booskay-sapka". 

— Kik ostromolják Munkács várát és miért? 
— Az ostromlókat nem festették ide a képre. 
— Azok a váron kívül vannak. — A törökök 
ostromolják. — Nem a törökök, hanem az oszt-
rákok — ellenkezik egyik fiú. — Tanító bácsi, 
kérem, mondja el! — Jó, elmcndom. 

— Az akkori magyar király, egyszersmind a 
szomszédos országnak, Ausztriának, császára is 
volt. Az volt a terve, hogy Ausztriából és Ma-
gyarországból egy hatalmas, nagy országot csi-
náljon. De nem úgy ám. hogy ez az ország ha-
talmas Magyarország legyen, hanem úgy, hogy 
magyar hazánk nagyobbítsa meg és tegye ha-
talmassá Ausztriát. Lassankint megszüntette a 
magyar törvényeket, idegenekkel kormányoz-
tatta hazánkat. Ügy mondjuk: Magyarországot 
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be akarta olvasztani Ausztriába. Elvette tőlünk 
szab ad ságunk at. 

Itt megállok. Felvillan a gyermekek szeme: 
— Zrínyi Ilona megvédte a magyar szabadsá-
got. — Az osztrák császár katonái ostromolják 
Munkácsot. — Zrínyi Ilona katonái voltak a 
kurucok, a császár katonái a labancok, — szól 
bele egy tüzes szemű fiú. 

— Te talán azt is tudod, Pista fiam, hogy ki 
volt akkor a kurucok vezére. — Thökölyi Imre. 
— Thökölyi Imre Zrínyi Ilona férje volt. — 
Miért nincs itt Munkács várában Thökölyi? 
Nem tudjátok, ugyebár? Elmondom. Thökölyi 
kuruc seregét és szövetséges társának, a török 
szultánnak seregét legyőzte a császár had-
serege. A török szultán haragjában és bosszú-
ságában ezért Thökölyit fogságba hurcolta. 
Egész Magyarországon csak Munkácson leng 
még a kuruc zászló. Munkács vára csak egyedül 
a magyar szabadság vára. És ezt a várat egy 
gyenge nő, Zrínyi Ilona védi. Gondoljatok arra 
az ostromjelenetre, amit Jókai Mór könyvéből 
olvastatok. 

— Már két hete lövette a labanc tábornok 
Munkács várát. Zrínyi Ilona mindig ott járt a 
falakon és bátorította kuruc katonáit. — Egy 
bomba beszakította a gyermekszoba falait s 
odaesett Zrínyi Ilona kisleánya lábához. Zrínyi 
Ilona ölbekapta hamar a kisleányát és fiát és 
kirohant velük. — Más asszony elájult volna. 
Zrínyi Ilona így mentette meg kisgyermekeit. 
(Így számoltak be az olvasott epizódról.) 

— Most, gyermekek, elevenítsük meg Zrínyi 
Ilonát és katonáit! Beszéltessük őket! Figyel-
jétek meg Zrínyi Ilonát és szólaltassátok meg! 
— Esküre emelt kézzel mondja: — Katonák! 
Megesküszöm, hogy Munkács várát nem adom 
fel. Utolsó csepp véremig fogom védeni. Majd 
folytatják: — Kurucok, ég már a vár. Meg-
gyúlt a puskaportorony. — A labancok már 
másznak föl a falakra. — Segítsetek megvédeni 
a várat! — Csak a mi kuruc zászlónk leng még 
Magyarországon. Majd a beszédet én zárom be 
néhány lelkes szóval: — Ez a vár a magyar sza-
badság vára. Ha elvész, meghalt a magyar sza-
badság, elveszett Magyarország, a mi édes ha-
zánk! — Szólaltassátok meg azt a kurueot! Utá-
nozzátok kézmozdulatát is! — Megvédjük a vá-
rat, meghalunk a hazáért, a magyar szabad-
ságért. — Megvédjük két gyermekedet! — fe-
jezi be egy másik! — Mondjátok ennek a ve-
zénylő tisztnek a szavait. íme, itt van egy kard 
is! (Fogja a botot, fakardot és mondja.) -— Ro-
hamra, kurucok! Mindenki a falakra! Puskát! 
Tölts! — Előre! Üssétek a labancokat! — Szó-
laltassátok meg a zászlótartót! Itt van egy 
zászló és kard. Utánozza a testmozdulatát és 
mondja: — Rohamra! Rohamra! Védjük meg a 
magyar szabadság zászlóját! — Életünket, vé-
rünket a hazáért! Mutatok a rohamra futókra: 
— A kurucok már rohannak a falakra. Kiabál-
nak: Huj, huj, hajrá! — Ökölbe szorítják a ke-
züket, magasra emelik a puskát, kardot. — Még 
ez a sebesült is rohamra rohan. Mutatok egy 
sebesültre, ki még utoljára látni akarja Zrínyi 
Ilonát. Mondd el ennek a gondolatát! — Milyen 
hős ez az asszony! Meghalok ő érte és a sza-

badságért. — Utolsó szava: Előre! Rohamra! 
Mutatok a trombitásokra, dobosokra. —• Ezek 
a trombiták is harsogják: Futólépés, rohamra! 
Képzeljétek el ezt a nagy, fülsiketítő zajt! — 
Dörögnek az ágyúk, ropognak a puskák. — A 

' dobok peregnek, a trombiták harsognak. — 
Mutatok a szájnyílásokra. — A katonák kiabál-
nak: — Huj, huj, hajrá! — Előre, előre! — Ro-
hamra! Rohamra! — Mutatok Rákóczi Ferencre 
és Júliára. — Ezek Zrínyi Ilona gyermekei. A 
kisleány fél. Sír. Átkarolja édesanyját. — A 
fiú nézi ós hallgatja a kurucokat. — Azt gon-
dolja, hogyha nagy lesz, ő is úgy harcol a ha-
záért. — Ne felejtsétek el, a fíxí neve: Rákóczi 
Ferenc, a leány Rákóczi Júlia. Most figyeljé-
tek Zrínyi Ilona ruháját! Vaspáncél van a de-
rekán. Még kardja is van. Ügy bizony, mert 
Zrínyi Ilona úgy küzd, mint a legvitézebb ku-
ruc katonája. Ott van mindig, ahol legnagyobb 
a veszély. Harcol, példát ad katonáinak, fiának. 

— Figyeljétek meg ezt a képet. (Zrínyi 
Ilona feladja Munkács várát. Jókai: A ma-
gyar nemzet történetéből.) — Zrínyi Ilona 
feladja a várat! Hát miért? Hiszen megeskü-
dött, hogy nem adja fel. — Szomorú dolog 
fiaim. Majdnem három évig védte, de áruló volt 
a várban és . . . fel kellett adnia a várat. Néz-
zétek meg a katonáit. — Zrínyi Ilona két gyer-
mekével kimegy a várból. Katonái megsebesül-
tek és kísérik. — Egyik ráborul társára és sír. 
— Siratja a magyar szabadságot. 

Most figyeljétek meg- és beszéljetek erről a 
képről (Zrínyi Ilona bírái előtt. Ugyanabban 
a könyvben.) Zrínyi Ilona átkarolja gyerme-
keit. Labancok őrzik. — Dacosan néz erre a 
kopasz labanc vezérre. — Zrínyi Ilona nem volt 
bűnös, miért vitték a bíró elé? — kérdezi egyik 
leány. Ki felel Magdusnak? — Zrínyi Ilona 
védte Magyarországot és a magyar szabadsá-
got. Harcolt az osztrákok ellen. Ezért akarják 
megbüntetni. — Tanító bácsi, kérem, Jókai 
könyvében azt olvastam, hogy Zrínyi Ilonát és 
gyermekeit Bécsbe vitték. Ott elvették tőle fiát, 
Ferencet. A tanároknak megparancsolták, hogy 
neveljenek belőle osztrákot. Hogy gyűlöltessék 
meg vele a magyar hazát ás a magyarokat. 
— Közben egy kisleány hirtelen feláll és jelent-
kezik. — Egy meséskönyvben olvastam, hogy 
Zrínyi Ilona búcsúzáskor ezt mondta fiának: 
— Fiam, ne feledd, hogy téged Rákóczi Ferenc-
nekTiívnak! Rád vár a magyar nemzet! Veled 
lesz az árvák Istene! -— Zrínyi Ilonát és Júliát 
is elszakították egymástól. Kolostorba zárták 
őket, •— mondom. 

— Az óra elején azt mondottátok, hogy Török-
országban halt meg Zrínyi Ilona. Beszélges-
sünk élete utolsó éveiről is. Olvastatok róla is! 
Mondjátok el! — Thökölyi Imre két labanc tá-
bornokért kiváltotta a rabságból feleségét. — 
Zrínyi Ilona felkereste urát és messze Török-
országban telepedtek le. Mindketten öregek vol-
tak. A rabságban elfáradtak. Nem is ismerte 
meg Zrínyi Ilona férjét, olyannyira megörege-
dett. Betegek is voltak mindketten. Egy kis tö-
rök városban haltak meg. Olvasd fel értelme-
sen Zrínyi Ilona utolsó szavait (Jókai: A ma-
gyar nemzet története, II. kötet, 264. oldal): „Ne 
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imádkozzék már kegyelmed — mondá a lelkész-
nek —. se engem ne imádkoztasson, liogy meg-
gyógyuljak. Hitem kezeivel már megfogtam az 
én üdvözítőmet, Jézus Krisztust, hadd bocsás-
son el, hogy mennél hamarább mehessek hoz-
zája." 

S azzal kezeit összetéve keblén ismétlé a ke-
resztrefeszített megváltó szavait: „Uram, a te 
kezeidbe ajánlom lelkemet!" 

Azután megtört szemeit az ég felé emelve, 
sóhajtá: „Jöjj el szent lélek, úr Isten!" s e só-
hajjal átadta lelkét Istennek. 

III. Mélyítés. 
a) — Most már tudtok felelni, hogy miért 

hozták haza Zrínyi Ilonát Törökországból. 
Mondd el érdemeit! Nézz a táblára! — Zrínyi 
Ilona Munkács várának hős védője. Védte ka-
tonáival a magyar szabadságot. Szabadsághős 
volt. Három évig védte a várat. Elárulták a 
várat. Bécsbe hurcolták fogságba. Tízévi szám-
kivetés után meghalt Nikomédiában. 

b) — Hol pihen Zrínyi Ilona? Melyik ellen-
ségünk szállta meg ezt a területet? Hát Mun-
kács, Kassa vidéke tényleg a cseheké? — Igen! 
— Nem! — Melyik nemzetnek a hősei Zrínyi 

Ilona, Rákóczi Ferenc? Hát az a terület kié 
volt, ahol ők, a szabadsághősök, harcoltak? — 
Tanító bácsi, a mienk, a magyaroké Zrínyi 
Ilona, Rákóczi Ferenc, de a mienk az a föld 
is, ahol harcoltak és ahol mcst pihennek. 

c) — Most gondoljatok arra a példára, hogyan 
nevelte Zrínyi Ilona fiát Munkácson! Mondjá-
tok el ismét Zrínyi Ilona beszédjét! Mondjátok 
a kurucok szavait! 

— Most gondoljatok arra, mire taní t ja Zrínyi 
Ilona holtteste, példája Munkács, Kassa, vidé-
kén lakó magyar anyákat. — Én azt gondolom, 
hogy arra taní t ja : Te magyar anya neveld fiai-
dat úgy, mint én Rákóczi Ferencet, a magyar 
hazát szeretni. Mutassátok meg példákkal, ho-
gyan kell a magyar hazáért élni, harcolni, — 
mondom, majd folytatom: — Ha ti is így ne-
velkedtek, akkor azok is a magyar földért fog-
nak harcolni. — Akkor aztán kikergetjük a 
cseheket és mienk lesz az egész magyar föld! 
Áldjon meg- benneteket ezért az akaratért, tö-
rekvésért a magyarok Istene, mondjuk el re-
ményeinket a magyar Hiszekeggyel: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Népiskola folyó évi 2. számának 
„Emlékezzünk és elmélkedjünk" című vezércik-
kében vitéz Csorba Ödön hangoztatja, hogy az 
erkölcsösebb közfelfogás az egyének lelki minő-
ségétől és nemességétől függ. Az ú j tanterv he-
lyesen jelölte meg a célt. Azonban a tanítóság 
a reábízott nagy horderejű feladatot csak úgy 
tudja eredményesen megoldani, ha az iskolai ne-
velést az élet nem ellensúlyozza különböző mó-
don hibás felfogásokkal és rossz példát nyújtó 
szokásokkal. A nemzetnevelői munka eredménye 
nemcsak az iskolától és a tanítótól függ, hanem 
a családtól, a társadalomtól, főleg pedig azoktól 
a tényezőktől és szervektől, amelyek a népre 
közvetlen ható erővel bírnak. Ezért a lélek ne-
mesebb tartalma, a becsület és igazságszeretet 
érzése csak akkor teremthet jobb és erkölcsö-
sebb közéletet, ha a társadalom, a szülők, a köz-
nevelésre hivatottak és a hatóságok az iskolai 
munkát elősegítik azzal, hogy az ott elültetett 
lelki tulajdonságokat hűségesen megőrzik és 
gondosan ápolják. Becker János „Magyar nyelv 
a nemzetiségi iskolákban" cím alatt értekezik. 
Kohányi Gyida ebben a számban is folytatja 
a tanterv végrehajtására vonatkozó pedagógiai 
értékű tájékoztatásait. Károlyné László Irma 
kitűnően megírt cikkében arra buzdít minden-
kit, hogy magyarságáról soha ne feledkezzék 
meg. Lehangoltsággal említi fel, hogy a magyar 
fővárosban a magyar történelem ragyogó alak-
jai — úgy látszik —'• nem elég nagyok ahhoz, 
hogy minden teret és utcát róluk nevezzenek el. 

A budapesti nagyszállodák, kávéházak, csekély 
kivétellel, idegen nevet viselnek. A magyar föld-
rajz nekünk már kopár, kietlen, kihalt teriilet, 
hogy — csak hevenyészett elgondolással — ilyen 
neveket kell felvennünk: Astoria, Bristol, Bel-
levue, Belvedere, Continental, Esplanade, Cairo, 
Ceylon, Carna, City, Club, Corso. Metoropol, 
Meteor, Palace, Splendid stb., stb. Mi köze van 
ezekhez a magyarnak?! Az idegen — ha erre 
felé jár — már otthon úgyis számol azzal, hogy 
hazáját elhagyva: idegen embereket, szokásokat 
és neveket fog látni és hallani. S milyen kelle-
mes csalódás fogja érni, ha idejön. Éppen for-
dítottja annak, ha a tiszamenti magyar ámul-
bámul e nevek előtt. Erkölcsi és legfőképen 
magyar nemzeti szempontból kívánatos, hogy 
semmiképen ne engedjenek meg fővárosunk-
ban (sem másutt) idegen elnevezést, mert ez-
által nemzeti jellegünk homályba borul. 

A Nemzetnevelés legújabb számában Sziget-
váry Tibor „Hol vagytok. . ." cím alatt össze-
tartásra buzdítja a kath. tanítóságot. Vadász 
Zoltán az olvasókönyvekről írt tartalmas cik-
ket. Balla Sándor a tanítóképzés reformjának 
a problémájával foglalkozik. Zimmer Ferenc 
„Továbbképző gazdasági népiskoláink a falu 
kultúrájának szolgálatában" cím alatt érteke-
zik. Koloszár Elemér a VII . és VIII. elemi isko-
lai osztály kiépítéséről ír t cikket. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 4. számának a 
tanítók föld- és terményjárandóságáról szóló 
vezércikkét Bozsik Béla írta. Wanitsck Rezső a 
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szövetségi tagokat kötelességeik teljesítésére 
hívja fel. Rusztek Károly ebben a számban 
kezdi meg a községek háztartásának reformjá-
ról és a népiskolai tervekről szóló nagyszabású 
értekezését. Részletes tudósítást közöl a lap a 
Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának em-
lékünnepéről. A tárcarovatban Nagy Ilona 
„Nehéz feladat" cím alatt egy kedves iskolai 
történetet mond el. 

A Tanítók Lapja folyó évi 4. szániának az. első 
cikkében Kiss Albert az érték egysége« tanítói 
fizetések rendezését sürgeti. Tőrös Károly foly-
tatja a modern nevelés problémáiról szóló érte-
kezését, Nánay Béla „A család alkalmazkodása 
a gyermekhez" cím alatt egy nagyobb tanul-
mány közlésébe kezd. Fehér Eszter a helyhatá-
rozószóról írt tanít ási tervezetet. Gáti Samu 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy van-e szük-
ség református tantervre? Klainik Júlia a ta-
nító feladatáról írt lelkes hangú cikket. So-
morjai László a falusi iskolák tanulóinak test-
gyakorlásáról emlékezik meg. Biró Antal a 
szemináriumi előadásokon vagy tanítói gyűlése-
ken elhangzott mintatanítások miként való bí-
rálatára ad tanácsot. 

Az Evangélikus Népiskola most megjelent szá-
mának az első cikkét Páter Jenő írta az elége-
dettségről és elégedetlenségről. Dr. Szelényi 
Ödön ebben a számban kezdi meg a filozófiai 
pedagógia magyar úttörőiről írt nagyszabású 
értekezését. Grieszhaber Endre Henrik a fogal-
mazás, az írás- és olvasmánytárgyalás módszer-
tani kérdéseivel foglalkozik. Elefánty Sándor 
tanítási tervezeteket közöl az I. osztály vallás-
tani anyagának tanításához. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 4. 
száma első helyen közli Herczeg Ferencnek a 
magyar tanítókról szóló remek beszédét. Javós 
Antal a kántortanítók nehéz helyzetének orvos-
lását sürgeti. Váth János ebben a számban is 
folytatja „Részletek a magyar történelemből" 
című dolgozatát. Sommer János érdekes tudósí-
tást közül a külföldi munkások gyermekeinek 
a franciaországi iskolákban való oktatásáról. 
Dr. Torday Ferenc a kisdednevelésről írt szü-
lői értekezletek részére tájékoztató cikket. 
Hakk Sándor a számtan eredményes tanításá-
nak problémájával foglalkozik. Dr. Fitz Artúr 
az elszakított magyarok számának csökkenésé-
ről tesz említést. Dr. Kovács József a torokgyul-
ladásról írt ismertető cikket. Ebben a számban 
olvashatjuk Finta Sándor három gyönyörű 
költeményét is. 

A „Világosság" című Érsekújváron megjelenő 
magyar, kath. oktatásügyi folyóirat ez évi 1—2. 
számának a vezércikkét dr. Kohajda Margit 
írta a kenyérkereső nő ideálizmusának mai út-
járól, örök értékeiről. Nagy László az önzés tí-
pusairól és elfajulásairól értekezik. Dr. Koller 
Pius a hormonoknak az ember testi és lelki éle-
tére való hatását ismerteti. Baranyai Erzsébet 
az amerikai tesztekről írt cikket. Preissner Imre 
arról ad tájékoztatást, hogy milyen a testneve-

lés Romániában. Dr. Kálovics Adorján dolgoza-
tában megállapítja azt, hogy az erkölcsi jócse-
lekedet ésszerű, a bűn pedig észszerűtlen. De-
lattre Péter a franciaországi kath. oktatásügy 
helyzetét í r ja le. Csongrády Árpád kitűnő taní-
tási tervezeteket közöl. 

A Zempléni Tanító most megjelent számának 
a vezércikkében Kneiszl Emil a gazdasági irá-
nyú oktatás korszerűségét hangoztatja. Dr. 
Tomcsányi Boldizsár folytat ja ebben a szám-
ban is a tanítási módszerről szóló tanulmányát. 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 
Közlöny februári számának az első cikkét 
Szántó Lőrinc írta „A munkaiskola elve a tör-
ténettanításban" cím alatt. Schranz Vilmos a 
német nyelvtanítás reformjával foglalkozik. 
Bernát István a szabatos gyorsírási pályázat 
eredményét ismerteti. 

Az Alföldi Népmívelés folyó évi 4. száma a 
Csongrádvármegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűléséről ad részletes tudósítást. Müller 
Péter a családi és iskolai nevelésről értekezik. 
D. L. Háros Antal székesfőv. gyakorló elemi 
iskolai igazgatónak az állampolgári nevelés-
ről szóló, a Kalász Rt. választmányi gyűlé-
sén elhangzott pedagógiai előadását ismerteti. 
Incze Antal az erdélyi falvak lakóinak érzés-
világáról tájékoztatja az olvasót. 

A Jász-Nagykún-Szolnok Vármegyei Népmű-
velés folyó évi 2. számának a fogalmazás taní-
tásáról szóló értékes vezetőcikkét Nóvák György 
irta. Bomhányi Sándor a tanítói kötelességtu-
dásról és az igazgatói tekintélyről mond gondol-
kozásra késztető véleményt. A Biliary István és 
Greczmajer Károly által nagy hozzáértéssel ve-
zetett „Pedagógiai Szeminárium" című rovat-
ban Thiel Bernát folytat ja a földrajztanítás 
céljáról, módszeréről és anyagáról szóló érteke-
zését. Részletes tudósítást közöl a lap a szol-
noki járásköri gyűléssel kapcsolatos pedagógiai 
szemináriumról. 

A Katholikus Nevelés folyó évi 2. számának 
„Leányifjúság falun" című első cikkét Patton 
János írta. Dr. Bárdos István az egyház-
történelem tanításának elmélyítését kívánja. 
P. Olasz Péter S. J. az iskolapszichológus pro-
blémáit ismerteti. Uxa József a leányközép-
iskolai hittankönyvekről szóló tanulmányát 
folytatja. Dr. Zsigovits Béla „Iskola és világ-
misszió" cím alatt értekezik. 

A Levente című if júsági lap 3—4. száma Schil-
ler Károly kitűnő szerkesztésében a megszokott 
változatos és gazdag tartalommal jelent meg. 
A küzdelemre nevelésről szóló lelkes hangú ve-
zércikket vitéz Baics Károly ny. altábornagy 
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ír ta. A többi közlemény is elsőrangú írók tolla 
alól került ki. Nevezetesebb cikkek a követke-
zők: A háború tanít-e emberölésre, gyilkos-
ságra1? A lélekjelenlét és önfegyelem hőstette. 
Vitéz Posgay Károly: Lóczy Lajos, a kiváló 
magyar tudós. Vitéz Csatáry József: A „világ-
nézet" szerepe a leventeoktatásnál. Czeglédy 
Jenő: A svájci i f júság katonai nevelése. Sport-
teljesítmények fokozása. Vitéz Hefty Frigyes: 
A vitorlázó repülés a nevelés szolgálatában. 
Schenker Zoltán: Országos Leventeoktató, Ököl-
vívó és Birkózó Tanfolyam. Lendvay Kárcly: 
Bevezetés a térképolvasásba. Lengyel György: 
Szomorú tapasztalatok. Szendrey Zsigmond: A 
magyar nép humora. Dr. Tagán Galimdzsán: 
A krimi törökök eredete és története. Ajtai Kál-
mán: Farkaskaland. A folyóirat tartalmát több 
ismeretterjesztő rovat egészíti ki. Ez "az érté-
kes és általános kedveltségnek örvendő lap 
nemcsak igaz barátja, hanem vezetője és okta-
tója is a magyar leventeifjiiságnak. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Meghasonlo t t lelkek. 
Hányan és hányan vannak, akik meghason 

lőtt személyiséggel, szárnyukszegetten kapasz-
kodnak föl vagy ereszkednek alá az élet lej-
tőin. Leélik ugyan napjaikat, de olyanok, akár 
a ragya- vagy aszályverte rózsabimbó. Pedig 
ezek az emberek nem kedélybetegek, nem is 
gyöngeelméjűek, hanem szerencsétlen környe-
zetnek az áldozatai, akiken gyermek- vagy 
if júkorukban végigsújtott a szülői tadatlan-
ságnak s a pedagógiai hóbortnak ostora. 

Gyakori eset, hogy szomszéd gyermekeknek, 
jóllehet szüleik azonos vagyoni viszonyok közt 
élnek, teljesen különbözők a fejlődési lehető-
ségei : az egyiket szörnyű lelki szegénység 
veszi körül, a másikat meg salamoni gazdag-
ság táplálja; az egyikre ólomsúlyként neheze-
dik a családi tudatlanság ós sötétség, a másik 
viszont ment minden babonától és egészségte-
len felfogástól. 

S ezek a környezeti tényezők, amelyek pe-
dig kitörülhetetlenül belevésődnek az ember 
életébe, néha nagyon is szövevényesek s alig 
észrevehetők. És az ember mégis azoknak a 
láthatatlan és gyakran ismeretlen erőknek az 
eredője, amelyek a személyisége kialakulásá-
nál közrehatnak. Ezek azok a körülmények, 
amelyek lelkiismereti kérdéssé emelik a neve-
lést. ' 

Arról a tanítóról, aki a Jancsiban egysze-
rűen hatesztendős barnafür tű és villogószemű 
fickót lát, elmondhatni, hogy van ugy^an szeme, 
de nem lát, füle, de nem hall. A Jancsi ezernyi 
helyzet számtalan megoldásának a terméke; s 
ezeket a helyzeteket is ő maga teremtette meg, 
avégből, hogy hősi küzdelemmel fölkészül-
jön az életre; e helyzetek pedig függnek a 
gyermek egészségi állapotától, szüleinek értel-
mességétől vagy tudatlanságától, a közösség 
magatartásától és eszményeitől, a gyermek 
egész környezetétől. Ha olyan szerencsés lenne 

Jancsi, hogy mindig alkalmas helyzetek kör-
nyezték volna, akkor jóval kevesebb dolga 
lenne a tanítójának. De ez nagyon ritka eset. 
Éppen ezért a jó tanítónak ar ra kell töreked-
nie, hogy fölfedezze a szülői és községi kör-
nyezetnek amaz élősdi magatartását, amely el-
vonja a csemetétől az életnedveket és fony-
nyadt, aszott emberi sarjat hágy a helyében. 

Ilyen káros hatással lehet az egyénre pél-
dául a közösség felfogása az egészségről. Egyik 
növendékem meglehetősen hanyag tanuló volt, 
sehogy sem ízlett neki az iskolai munka, jobb 
szeretett volna mindig lovagolni, vadászni és 
résztvenni a gazdasági munkában. Az olvasó 
azon a nézeten lehet, hogy ez természetes visz-
szahatás az iskolai egészségtelen ülő életmód-
dal szemben. Ez részben igaz is lehet, de az 
adott esetben a gyerekkel folytatott barát-
kozásom révén megállapítottam, hogy állás-
pontja abból a téves közfelfogásból származott, 
amely szerint csak a szabadban végzett munka 
egészséges, csupán elpuhult emberek tanítgat-
nak az iskolában és viselnek fehér gallért. 

A felnőttek előítéletei is rendszerint mély 
gyökeret vernek az i f júság lelkületében. Mau-
rois híres életrajzából derült ki, hogy Disraeli 
Benjámin, a jeles angol államférfi és iró, akit 
rejtelmes, kimagyarázhatatlan magatartása 
miatt általánosan politikai szfinksznek neveztek, 
teljes életében a féleleni rabja volt. Zsidó szár-
mazása miatt osztálytársai részéről számos sé-
relmet kellett tanulókorában elszenvednie s 
ennek a bánásmódnak nyomai egész pályáján 
végighúzódtak. 

Meghasonlott életre vezetnek a családi egye-
netlenségek, szerencsétlenségek és maradiságok 
is Emlékezetemben van egyik tanítványom, 
aki többnyire komoran, sőt ellenséges érzület-
tel vett részt az osztály munkájában. Diszkrét 
nyomozás út ján kiderítettem, hogy otthon 
napirenden volt a szülők veszekedése a gyer-
mekek jelenlétében. Így tehát végső fokon a 
szülők tudatlansága verte dérrel a fejlődő 
rózsabimbót. 

Hasonló esetem volt egy fiacskával, aki az 
osztály eldugott sarkában húzódott meg s aki-
ből alig lehetett egy-egy szót kisajtolni; ha va-
lakit meg kellett büntetnem, észrevettem, hogy 
emberem még inkább összehúzza magát s még 
hallgatabb. A dolog nyitja, hogy a szegénynek 
kegyetlen apja volt, aki minden kicsinységért 
brutálisan elverte. 

Könnyen jóvátehető, de amellett jelentékeny 
tényező a gyermekkörnyezetnek sokféle szo-
kása és furcsasága, kivált, ha a felnőttek vagy 
szülők is helybenhagyják vagy eltűrik. Péterke 
bizony nagyon ügyetlenül bánt a labdával, 
akár egy kislány. Ezért aztán kisasszonynak 
csúfolták a társai és vonakodtak vele játszani. 
A fiú nagyon megalázónak tartotta ezt s las-
sankint a kisebbrendűségnek érzete lett úrrá 
fölötte: kerülte társait s ha lehetett, magát az 
iskolát is, amelynek légkörében rosszul érezte 
magát. 

Néha a szülők ósdi felfogása, vagy túlvitt 
takarékoskodása vonja maga után az i f j ú kedély 
meghasonlását. Azok a gyermekek, akiket 
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avult vagy rosszulálló ruha viselésére kény-
szerítenek, szintén hajlamosak az alacsony-
rendűség érzetére. Ismertem egy leánykát, aki 
azért nem volt képes behatóan résztvenni az 
iskola munkájában és jó eredményt elérni, 
mert társai megszólták szegényes ruházkodá-
sáért. Semmi kétség, kivált a felső leányiskolá-
ban számos tragédiának igazi oka a ruházko-
dás: hány növendék hagyja abba tanulmányait 
s lép bizonytalan életpályákra, csakhogy szaba-
duljon a rátukmált nem tetsző ruházattól. Eze-
ket a szerencsétlenségeket csakis egyenruha 
kötelező bevezetésével lehet elhárítani. 

A meghasonlásnak leggyakoribb oka azonban 
a betegség s a testi fogyratkozás. Miska soha-
sem tudta megállni a helyét, félénkségből s az 
önérzet hiányából, aminek igazi oka azonban 
látásbeli fogyatékossága volt. Ha olvasnia kel-
lett, lángvörössé vált s egy-két mondat eldado-
gása. után az osztály harsogása elhallgattatta. 
A fiúcska restellte, hogy gyönge látására hi-
vatkozzék s inkább belenyugodott kisebbrendű-
ségébe. — Feri nagyon gyönge tanuló volt, 
olyannyira, hogy tanítói egész határozottság-
gal az átlagosnál gyöngébb értelműnek bélye-
gezték, emellett figyelmetlennek s hanyagnak 
is tartották. Az orvosi vizsgálat azután meg-
állapította, hogy szegénykének hibás a hallása, 
nem értette meg tanítóinak kérdéseit s társai-
nak feleleteit. S a gyerek büszke, dacos volt: 
inkább eltűrte, hogy tehetségtelen rossz tanuló-
nak nyilvánítsák, semhogy megvallotta volna 
testi fogyatékosságát. 

Bizony, elég baj, ha a gyermek megroppant 
személyiséggel lép az életbe és rászorul a gyer-
mekjóléti szervek gondozására, de sokkal tra-
gikusabb, ha az ilyen rendellenesség a bűn ös-
vényére vezet. Nemrégiben hírt adtak a napi-
lapok a tizenegyéves f iú öngyilkossági kísér-
letéről, aki társai gúny'olódása miatt akart 
meghalni; pedig csak betegségéből származott 
ügyetlensége folytán zárták ki a társaságból. 

Knut Hamsun „Anyaföld áldása" c. regényé-
ben egy7 nyúlajkú leányról ír, aki fölnevel-
kedve mindinkább tudatára ébred testi hibá-
jának. Ismerősei t réfá t űznek belőle. Végtére 
a. leány megunja helyzetét, máshová költözik 
és összeáll valakivel, akitől gyermeke születik. 
S mert emennek is éktelen az arca, anyja meg-
öli. N>Tolcesztendei fegyházbüntetés és örök 
lelki bánat származott abból, hogy a szülők és 
környezet elmulasztották orvosnak igénybevé-
telét, aki könnyen segített volna a bajon. 

A felhozott esetek mutat ják, mennyire szük-
séges, hogy a tanító vizsgálja, tanulmányozza 
a gondozására bízott gyermekeket. Az igazi ta-
nítónak arra kell törekednie, hogy megértse a 
gyermeket, megismerkedjék ennek otthonával 
és ahol szükséges, gondoskodjék orvos közbe-
jöttéről is. Gyakran őraj ta áll, hogy virágzó 
rózsa vagy ragyavert bimbó váljon a csemeté-
ből. 

1. D. Weeks, 
tanítóképző intézeti tanár (Aberdeen) 

Education (Boston), 
1931 januári szám. 

c) Francia lapokból. 

Gyermekek ipar i fog la lkoz ta tása 
és kötelező iskola látogatása. 

Hajdanában nagyon nehéz soruk volt az ipari 
munkára fogott gyermekeknek. Az angol ipari 
forradalom idején (a XVIII . század végén) há-
roméves munkásokat is találtak a gyárakban 
és négyesztendőseket a bányákban; Belgium-
ban napi 13—14 órai munkát kellett gyerme-
keknek végezniök. „Hajnali öt óra előtt, — ír ja 
Louis Bertrand, — az apa kiemelte ágyából 
alvó gyermekét s talicskán vitte a gyárba. Az 
előző napi munkától kimerült gyermek még 
mindig aludt. Hogy fölébresszék s dologra fcg-
ják, hideg vizet fröccsentettek arcába." 

A helyzet javulásának legelső csirái egyes 
emberbarátok szánalomérzetéből sarjadtak. ,Áru 
ismeretes, — mondja Bertrand tovább —, hogy 
a humanitárius érzelmek, ha nem találnak tá-
mogatásra az érdekelt és harcrakész társadalmi 
rétegekben, inkább csak palliatívumokat (paT 
lástoló-, csillapítószereket) képesek elérni. Így 
volt ez a gyermekmunkával is: a kegyetlenség 
teljes megszüntetése helyett csupán a kirívó 
visszaéléseket enyhítgették. Az igazi törvény-
hozási fejlődés a küzdelemben teljesedik ki s 
következésképen az erősebbnek a fölszabadulá-
sával kezdődik." 

A XIX. század derekán ú j tényező vegyült 
a gyermekvédelemért folyt harcba: maga az 
ipari munkásság. Kezdetben a munkásmozga-
lom természetesen csakis saját sorsának javí-
tására irányult s vajmi keveset foglalkozott az 
ipari munkában osztályosával, a gyermekmun-
kással. Ez érthető is, hiszen a munkásnak előbb 
a maga életszintjét kellett emelnie, fejlődésé-
nek út já t egyengetnie, hogy nagyobb befolyást 
szerezzen a törvényhozásra. 

Attól az időtől kezdve azonban, liogy a mun-
kásosztály is tényezője lett a törvényhozásnak, 
a gyermekvédelem határai — orvosok, szocio-
lógusok közreműködésével — jelentékenyen 
kiszélesedtek; a mozgalom már nem érte be a 
kezdetleges szabályozással: a munkaidő leszál-
lításával, egyes ágakban a gyermekmunkának 
eltiltásával. A gyermekek nagy tömegének igazi 
védelme a kötelező iskolalátogatás törvényho-
zási elrendelésével vált teljessé: ipari vagy 
mezőgazdasági munkára csak azt a gyermeket 
lehetett alkalmazni, aki az iskolaköteles élet-
kort túlhaladta. 

A fejlődés azonban sohasem nyílegyenes irá-
nyú, mindig vannak visszaesések, elkanyaro-
dások. 

A gyermekvédelemnél is megmutatkozik ez a 
természeti jelenség, és pedig két irányban is. 
Az egyik, hogy a nyilvánvaló egymásrautalt-
ság ellenére még mindig nincs meg a szükséges 
közvetetten együttműködés a munkásság, vala-
mint a gyermek jólétével s a f a j nemesítésével 
foglakozó tudósok közt. A másik, hogy a fel-
világosodottság s belátás ellenére a családok 
még manapság is elhanyagolják a kötelező is-
kolalátogatásról szóló törvények követését. így 
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a művelt Franciaországban is, Sartlie megyé-
ben, még az 1928. évben is a csendőrséget kel-
lett erre a célra igénybevenni s az állapotok 
csak ezóta javultak. 

Pour l'Ére nouvelle. 

d) Német tanügyi lapokból. 

I f juság jó lé t i ügyek Németországban. 
A Németországban fennálló „Ifjúságjóléti 

Központ" f rankfur t i kongresszusának legfőbb 
tárgyalási anyaga az ifjúsági hivataloknak és 
az iskolának egymáshoz való viszonya volt. 
A kérdést dr. Brühl f rankfur t i községi taná-
csos világította meg. 

A népiskola — így szól — 6—14 éves élet-
korig az if júság gondviselője. Ezért az iskolá-
nak a család mellett feltétlenül elsőbbségi joga 
van a nevelés terén, amennyiben a családdal 
való munka révén a gyermeket rendes és hasz-
nos polgárrá neveli. Az iskola tehát a szülők 
nevelési elsőbbségét kiegészíti; ezt a birodalmi 
alkotmány törvényileg is megállapítja. E tör-
vényből ered azonban az államnak ós a közsé-
geknek az a kötelessége, hogy az if júságot a 
kizsákmányolástól, az erkölcsi, szellemi és testi 
elhanyagolástól megóvja. Amikor a népnyo-
mor egyre nagyobb lett és családi részről min-
dig nagyobb arányokban csökkent annak a le-
hetősége, hogy a gyermek jogai minden irány-
ban megvédhetők legyenek, állították fel bi-
zonyos megszabott feladatokkal az úgynevezett 
i f júság i hivatalokat Németországban. Feladata 
körét törvényes rendelkezések állapítják meg. 

Brühl megállapítja, hogy az i f júság i hivata-
lok nem foglalkozhatnak rendes nevelési fel-
adatokkal és kötelességei másodlagos természe-
tűek. Az ifjúsági hivataloknak ott kell közbe-
lépniük, ahol az if júkorúaknak a törvény által 
garantált nevelési igényei nem nyernek kielé-
gítést. Feladatköre azonban tovább is terjed, 
mint az iskoláé: a fiatalkorúakat születésüktől 
21 éves életkorig támogatni kell. Ez az if júsági 
támogatás kiterjed gazdasági, egészségügyi és 
nevelési térre. Az ebből folyó hatalmas felada-
tokat a törvényhozás nem bízhatta az iskolára. 
Kérdéses azonban, vájjon egyes feladatokat 
nem lehetne-e mégis átengedni az iskolának? 
A tanítóság pl. a jánlási jogot kíván a védelmi 
felügyeletre és i f júsági gondoskodásra vonat-
kozólag. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy 
az iskola és család között feltétlenül kívánatos 
bizalmi viszonyt ingathatná meg. Az együtt-
működés lehetősége fennáll a védelmi felügye-
letnél, a gyermekvédelemnél, gyermekről való 
gondoskodásnál, a ponyva- és szennyirodalom 
kiirtásánál, egészségügyi felügyeletnél stb. 

A legfontosabb követelmény, amit az i f júsági 
hivataloknak az iskola érdekében teljesíteniük 
kell, hogy a gyermek életviszonyait és nevelési 
körülményeit alaposan kikutassák s így mód-
jukban legyen minden hatéves gyermek eseté-
ben a „szülői ház diagnózisát" az iskola rendel-
kezésére bocsátani. Nagyon fontos az ifjúsági 
hivataloknak és iskoláknak harmonikus együtt-

működése. Az i f júságra nézve szomorú időket 
élünk; a nyomorúság igen nagy. Sok régi ér-
ték ment veszendőbe és újakat nem teremtet-
tek helyébe. A nép meghasonlott, a gyermeket 
elhanyagolták Németországban. A gyermekért 
való harcot kíméletlenül folytatják. Az i f jú-
sági hivataloknak ós iskoláknak egy kötelessé-
gük van: egy akarattal együtt dolgozni a gyer-
mek javára! 

Möller f r ankfur t i pedagógus azt fejtegette, 
hogy az iskolának a gyermek teljes megérté-
sére kell törekednie, csak így válhatik termé-
szetessé, hogy a tanító munkája nemcsak az 
oktatásban merüljön ki, hanem foglalkozhas-
sék mindazon dolgokkal, amelyek a gyermek 
életét befolyásolják. Ez esetben munkája ma-
gától bekapcsolódik az if júságjóléti törekvé-
sekbe. Az iskola törekedni fog- a többi nevelő-
ket és elsősorban a szülőket bevonni munká-
jába. Ha az iskola ilyen irányban fejlődik, va-
lódi népnevelő központtá válik s akkor egyet-
len ifjúságjóléti intézmény sem nélkülözheti. 

Végül Brühl dr. megállapította, hogy a cél: 
a felnövekvő if júságban felkelteni az érzést és 
megszilárdítani a gondolatot, hogy minden szo-
ciális munka súlypontja az embereken való 
segíteni akarás. Ha ezt a nagy célt elérniök 
sikerül, akkor a mai if júságról való gondosko-
dás nagy része feleslegessé válik. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

A taní tó 
a tehetségvédelem szolgálatában. 

Egyre gyakrabban hangzanak el oly vélemé-
nyek, hogy a tehetségvédelemnek már az elemi 
iskolában kell kezdődnie. A tanítóra hárul az a 
kötelesség, hogy a tehetség megnyilvánulását 
észrevegye, kibontakozását, bármily kezdetleges 
is, figyelemmel kísérje és létezéséről illetékes 
helyen jelentést tegyen. így válnék lehetővé az 
arra érdemeseknek közép vagy esetleg más, 
eleminél magasabb fokú, tanulmányokra való 
terelése; ez pedig elsősorban a középiskolákba 
lépő tanulóanyag javulását eredményezné. 

De ellenkező vélemények is szóhoz jutnak. 
Többen állítják azt, hogy e cél szempontjából a 
tanító ítélete ingatag alapú, általában elhamar-
kodott, túlzottan „iskolai", a tárgyilagossághoz 
szükséges magasabb műveltség és látókör híján 
megbízhatatlan. 

Bármint álljon az igazság a tanítók ily ter-
mészetű ítéletei körül, tagadhatatlan az, hogy 
az elemi iskolák tehetségvédelmi jelentéseire 
szükség van. Ezek alapján kellene lehetővé 
tenni, hogy a súlyos anyagi gondokkal küzdő 
családok gyermekei, ha rátermettséget árulnak 
el, tanulmányaikat a középiskolában folytathas-
sák, hogy a korai testi munka tanulásra hajla-
mos elméjüket el ne sorvassza és a bennük 
életre kelő hatóerőket szét ne szórja. 

Teljesen fonák az az érvelés is, hogy „a láng-
elme minden akadályt átugrik, kitör és érvénye-
sül." De csak a rosszindulatú felületesség vitat-
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hatja el az iskolától a tehetség megítélésének 
képességét. A tapasztalat éppen azt bizonyítja, 
hogy a dolog ellenkezője az igaz. Sok határozot-
tan tehetséges gyermek anyagi eszközök hiányá-
ban az elemi iskola elvégzése után kénytelen 
kézműiparra adni fejét: bár igen élénk értel-
mességben és erős akaratban hiány nincs, leg-
alább nagyrészüknél, mégis iges sokan képtele-
nek ellenállni annak az elgyöngülési, elszuny-
ny adási, hanyatlási, felőrlődési folyamatnak, 
amelynek legkiválóbb szellemi tulajdonságaik 
esnek áldozatul, mert munkájuk egyhangúsága, 
szűkkörűsége és gépiessége szükségképen erre 
vezet. Ez a lassú szellemi elszegényedés, mond-
hatnók elsorvadás még nagyobb mérvű, ha ala-
nyuk falun él, ahol a nagy középpontok műve-
lődési és társadalmi mozgalmai nem észlelhetők, 
ahol még a könyv is a ritkaságok közé tartozik. 
A túlkorán kenyérkeresetre fogott tehetséges 
fiatal elmék, néhány ritka kivételtől eltekintve, 
énjiik jobbfelének tudatára sem ébrednek, s 
szinte végzetszerűen elvesznek, mert tönkre 
megy bennük az, amit az emberi gondolat nagy 
kifejezéseivel való kapcsolat csakis az iskola 
közvetítésével képes kifejleszteni. Az ilyen mos-
toha viszonyok közt eltörpült tehetség eltompul 
és elveszti önbizalmát, emelkedni-vágyását, a 
pihenés óráiban való tanulmány folytatására 
irányuló vállalkozási kedvét. 

Az igazságosság elve a tanító részéről meg-
indítandó tehetségvédelem mellett szól. Az ter-
mészetes, hogy a tanító ítélete nem lehet szám-
tani bizcnyosságú jóslat, nem lehet lángelmék 
kifejlesztésére útmutató jövendölés. Nem lehet 
az. mert lángelme és tehetség soha merőben eleve 
nem léteznek, hanem fejlődési folyamatok ered-
ményei, az egyedi én fokozatos felderítése és 
birtokbavétele; mindez azonban számos eshető-
ségtől és szellemi természetű esetlegességtől 
mint feltételtől függ, sőt magának az életnek 
fiziológiai esélyeivel szemben sem közömbös. 

Ami a különböző fokozatos szellemi tapaszta-
latok befolyását illeti, mindenki tudja, hogy 
erős egyéniségekkel vagy lelket felrázó gondo-
latáramlatokkal való érintkezés nem egyszer 
bírt nyilvánulásra előbb még esak nem is sej-
tett hajlamokat vagy kifejezett értéket akár a 
politikai élet, akár a művészet és irodalom, akár 
a tudomány, akár a vallás terén. 

Még helyesen sincsen ennélfogva feltéve a kér-
dés, vájjon képes-e a tanító a kis elemi iskolá-
sokban előre meglátni ha nem is a lángelme, de 
legalább a felsőbbrendű ember ismertető jeleit. 
De helytelen dolog ilyesmiről pontos ítéletet 
kívánni, amikor a megítélés alanya még zsenge 
gyermekkorban van és előre nem látható válto-
zásoknak van kitéve. Másról, mint ideiglenes és 
hozzávetőleges ítéletről szó sem lehet. De ennyi 
elég. 

Nemcsak a lángelmék iránt kell a nemzetnek 
érdeklődnie, hanem elsősorban a tehetségek ama 
ezrei iránt is, akiket fel kell fedezni és megter-
mékenyíteni, mert belőlük mint becses tartalék-
csapatokból fog kikerülni egy nemzet vezető 
osztályának az utánpótlása. Magától értetődik, 
hogy ebben a rétegben fognak helyet foglalni 

azok is, akik később az átlagon felülemelkedve 
igen eredeti, mondjuk, lángelméjű formákban 
fejtik és nyilvánítják majd ki önnön értjüket. 

Ha a teljesen i f jú hatóerőket a középiskolába 
fogjuk terelni, ahol alkalmuk nyílik majd arra, 
hogy kifejlődjenek és megedződjenek, akkor a 
szigorúan ellenőrzött további haladás megvita-
tása olyan irányító szempontokkal fog szolgálni, 
hogy a tehetségvédelmi ítéletek legjavára való-
színűséggel lehet majd építeni. 

De ha még hosszabb, gyakorlati tapasztalatok 
után is előfordulnak majd kudarcok, a baj nem 
lesz helyrehozhatatlan. Ezek az esetleges kudar-
cok csak újabb bizonyítékaivá válnak annak a 
régi igazságnak, hogy az emberi ítéletekben el: 
keriilhetetlenül ott lappang a részrehajlás, a tö-
kéletlenség, a kockázatosság, a tévedhetőség. 

Akik azonban tehetségvédelmi ajánlás elle-
nére sem válnának be a középiskolában, onnan 
majd könnyen kiküszöbölhetők lesznek. Ha ez-
után adják majd magukat valamely mester-
ségre, nem fogják hátrányosan tapasztalni azt, 
hogy többet tanultak, mint pályatársaik jórésze. 

A lényeges az, hogy rátermett fiú- meg leány-
gyermekek százai, sőt ezrei az elemi iskola el-
végzése után évről-évre ne legyenek kénytelenek 
megállani a megkezdett úton és feláldozni Isten 
adta fényes szellemi kiváltságaikat egy nagy 
társadalmi igazságtalanság miatt az emberi és 
nemzeti gondolat és tevékenység nem csekély 
kárára. 

Hogy a tehetség védelme további fokon is 
szükséges és hogy folytonos rostálás útján 
történik a különleges tulajdonságok felismerésé-
hez mérten, azt említeni is fölösleges. Csakis az 
egyén értékes hajlamainak kifejlesztése bizto-
síthatja azt, hogy az i f júság helyesen válassza 
meg pályáját. Ha ezt el tudjuk érni, rendkívül 
fontos szolgálatot tettünk a nemzeti élet szín-
vonalának emelésére: mindenki lehetőleg ott 
fog állani az életben, ahová őt tehetsége és hiva-
tása helyezi. 

Csak a célok ilyen tisztázása után gondolha-
tunk a kérdés anyagi oldalának megoldására. 
Erről t. i. mindaddig helytelen dolog gondol-
kodni, amíg a tehetségvédelem intézményes be-
vezetésének erkölcsi alapját, társadalmi és nem-
zeti hasznosságát és kötelességét, beválását és 
megvalósíthatósági határait meg nem vitattuk 
és ki nem mutattuk. 

Hibáznánk, ha azt írnók, hogy ezen a téren 
a múltban mi sem történt. Az ösztöndíjak, ame-
lyeket az állani, a városi hatóságok, más jogi 
személyek és bőkezű magánosok adományoztak, 
ezt az ügyet szolgálták; de a mai helyzet, amely 
annyira különbözik a múltétól, a kérdést össze-
tettebbé és súlyosabbá fokozta. Megoldása sür-
gősen szükséges és csak akkor lesz teljes, ha 
megfelelő anyagi eszközökkel fog megtörténni. 

P. Giárola. 

I Diritti Deila Scuola-
1931. febr. 1-i szám. 
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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 

Elmélet i fej tegetések — gyakor la t i taní-
tások a népiskola tá rgya inak köréből. 

Szerkesztette: Drozdy Gyula Budapest, 1930. 
Révai Irodalmi intézet kiadása. (8.-r. 307. 1.) 

Ismertet i : Váradi Józtef áll . tanítóképző-int. tanár . 

Ebben a könyvben Drozdy Gyula 62 elméleti 
fejtegetést és ezekhez simuló mintatanítást 
foglalt össze. Ezek közül 35-öt a saját írásaiból, 
amelyek a könyvnek mintegy kétharmad részét 
adják. Emellett írta — még pedig a neveléstör-
ténelem nemes hangnemében — a könyv elő-
szavát és tőle valók a másoktól átvett cikkek 
és tanítások elé írt tájékoztatók is, amelyekkel 
a mű belső egységét biztosította. 

Ennyiféle írásnál nem volt csekély fel-
adat az egymásután megállapítása. Nem elég 
ugyanis, hogy az egyes szerzők a könyv min-
den cikkét külön-külön is a magyar népiskola 
nevelő oktatásának tökéletesítése érdekében ír-
ták. A szerkesztő a sok szép egyes tanításból 
egyetlen nagy taní tást akart összeállítani, 
amelynek döntő tanulságait mindenkinek el 
kell fogadnia. Ezért az egymás mellé sorozott 
írásokat úgy foglalta össze, hogy még laikusok 
előtt is világossá váljék a módszerjavító tö-
rekvések lényege. Ezzel a szerkesztői munká-
val elérte Drozdy Gyula azt, hogy a sokféle 
tárgyú cikkből egy teljességgel egységes és 
egész könyv lett, melyben a nevelés elmélete 
elválaszthatatlan f r igyre lépett a nevelői gya-
korlattal. 

A könyvben megtaláljuk a neveléselmélet 
örökérvényű gondolatait és ezek megvalósítá-
sának módját. ,S mikor nemcsak a tanítói eljá-
rásokat, hanem a taní tás anyagát is a pedagó-
gia magasztos célrendszerébe iktatja, az isko-
lai élet minden mozzanatáról a nevelés végső 
célja felé segíti a tanulókat. Ezért mindazok a 
tanítók és tanárok, akik elmélyednek ennek a 
könyvnek gondolataiban és megszívlelik azo-
kat, követik a benne levő tanácsokat és töre-
kednek a könyvben közölt tervezetek megvaló-
sítására, mind tanításuk anyagát, mind annak 
átadási módját a tanulók egyéniségének spon-
tán eiejéhez tudják mérni és így — éppen a 
tanulók önkéntes megnyilatkozásainak felhasz-
nálásával el is tud ják érni a nevelés célját. 
„A cél gondolatának állandó ébrentartása 
ugyanis lüktető erőt hoz tanításunkba, kivet 
belőle mindent, ami lom• és belehoz mindent, 
amit az élet kíván." Ezáltal tesszük iskolánkat 
igazi mintaiskolává. 

Erről a nevelve tanító iskoláról í r j a dr. Nagy 
Árpád h. államtitkár a könyvben: „Ne tartsunk 
tőle, hogy az ú j iskola halomra akar ja dönteni a 
tanítás minden régi elvét, lebecsülni és mellőzni 
kívánná az előírt s minden emberre egyformán 
nélkülözhetetlen ismeretanyagot; csak közelebb 
akar jutni munkájával az élethez, ahhoz a kör-
höz, melyben a gyermek él, amelyet ismer, 
melyhez alkalmazkodni, mellyel érezni s mely-

ben alkotnia kell, azért, hogy emberi életcélját 
megvalósítsa, boldoguljon és boldogítson." 

Hogyan? Arra kétszeresen megfelel Drozdy 
Gyula. Röviden a Magyar Pedagógiai Társa-
ságban felolvasott és osztatlan elismeréssel fo-
gadott székfoglaló előadásában. Kimerítően pe-
dig ebben a könyvben. 

A 62 írást két csoportba sorozta. így kapta a 
könyv két főrészét. Az első főrészben találjuk 
az elméleti fejtegetések-et; a második főrész-
ben pedig gyakorlati tanítások, módszeres fejr 
tegetések vannak. 

lAz első főrész elé, közvetlenül az előszó után, 
bevezetésnek tette Takács Béla központi szol-
gálattételre berendelt kir. tanfelügyelő, ügy-
osztályfőnök elmélkedését, aki eleitől fogva 
maga is szorgalmazta és ma is közvetlenül, 
hozzáértéssel és lelkesedéssel irányítja a tanítói 
munka tökéletesítésére irányuló mozgalmat. 

Ehhez „Az 1925-ös népiskolai tanterv és a 
módszerjavító törekvések" című dolgozathoz 
természetszerűen illeszkednek az első főrészbe 
sorozott fejtegetések. Dr. Nagy Árpád már em-
lített írása után néhai Quint Józsefnek „Az 
1925-ös népiskolai tanterv"-et ismertető cikke, 
majd Takács Béla második írásában , A tan-
terv és a tankönyvek" kérdését, Padányi An-
dor, Budapest székesfőváros kir. tanfelügye-
lője pedig az 1925-ös tanterv célkitűzéseit is-
merteti. Ezt követi a szerkesztőnek fentebb 
érintett dolgozata. 

Drozdy Gyula, mesterien rajzolt képekben 
muta t ja be itt az átalakult népiskola belsejét és 
az abban folyó életet. Miután minden képe 
mostani tantervünk szellemében bír ja perspek-
tíváját, az egész dolgozat természetszerűen 
összefoglalja az elméleti fejtegetések örökér-
tékű gondolatait és egyben ki is egészíti azo-
kat. Történeti alátámasztással közös nevezőre 
hozza őket és így valamennyit maradéktalanul 
fel tudja használni az iskolai munka tökélete-
sítésére. 

Ezt az írását következőleg logikai szempont-
ból is a lehető legjobb helyre tette a szerkesztő. 
Benne ugyanis egyfelől betekintést enged a 
módszerjavító törekvések célrendszerébe, más-
felől pedig feltárja a nevelés modern műhe-
lyét. Ezzel tehát nemcsak áthidalja, hanem szer-
vesen össze is kapcsolja a könyv két főrészét. 

A kettő közül az első szolgálja a másodikat. 
Az elmélet a gyakorlatot. 

Ennek megfelelően jóval terjedelmesebb is a 
második főrész az elsőnél. 270 lapon 8 feje-
zetbe csoportosítva ad példákat arra, hogy a 
népiskola egyeá tantárgyaiban hogyan tehető 
élményszerűvé a tanításban való részvétel a 
tanulók számára; miképen valósíthatók meg a 
modern neveléselmélet gondolatai; azaz mikor 
felel meg a tanító munká ja a tantervi kívánal-
maknak és a rövidesen megjelenő utasítások 
követelményeinek. 

Ezeknek a gyakorlati tanításoknak demon-
strativ erejét még a megfelelő módszeres fejte-
getések beillesztésével is fokozta a szerkesztő. 

A tanítások legnagyobb része Drozdy Gyu-
lától való. De másokét is felhasználta. Így a be-
széd- és értelemgyakorlatnál Koltai Ferencné és 
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Papp Mária Erzsébet székesfővárosi tanítónők, 
valamint Mácsay Károly áll. tanítóképzői tanár 
írásait. Az olvasmány- és költeménytárgyalás-
nál— a maga négy tanítása mellett — Deli Lajos 
áll. tanítóét. Az írás, fogalmazás, helyesírás és 
nyelvi magyarázatoknál Gergely Ferenc gya-
korlóiskolai tanító, Koltai Fercncné székesfő-
városi tanítónő, Németh Sándor áll. tanító-
képzői c. igazgató, néhai Quint József és S'tol-
már László dr. székesfővárosi tanító dolgoza-
tait. A számolás és mérésnél Domby Imréné 
társulati és Oldal Anna székesfővárosi ta-
nítónő, valamint néhai Qmnt József és Va-
dász Zoltán kir. kath. gyakorlóiskolai tanító 
tanításait. A földrajznál Klepeisz Jenő községi 
tanító két tanítását. A történelemnél Rákos 
Istvánné Szilárd Margit tanítását, a természeti 
és gazdasági ismereteknél pedig Fekete Ma-
rianne irgalmasnővér, valamint Kaposi Ká-
roly áll. gyakorlóiskolai tanító egy-egy tanítá-
sát. A könyvet három természettani tanítással 
fejezi be a szerkesztő. Ezeket Danziger Zsig-
mond áll. tanító, jÉber Dezső áll. tanítóképzői 
tanár és Jaloveczky Péter áll. tanítóképzői c. 
igazgató írta. Az előszóban a szerző köszönetet 
mond Horváth Károly szentendrei igaz-
gatónak, aki a Néptanítók Lapjából éveken át 
összegyűjtötte az ú j tantervre vonatkozó cik-
keket. 

Mindegyik szerző írása értékes. S miután a 
szerkesztő a legmegfelelőbb helyen használta 
fel őket, példaadó erejük ebben a könyvben 
még fokozódott. 

Szerkesztőnk írásairól pedig annyit, hogy 
azokból a meggyőződés határozottsága szól 
hozzánk és az átélt gondolatok melegsége áram-
lik felénk. Olvassuk, mert Drozdy Gyula könyve 
a magyar tanítóság könyve! 

Péter András: „A magyar művészet története." 
(Lanipel R. Budapest, kiadása.) 

A gazdagon illusztrált, igen szép kiállításéi 
kétkötetes munka — mint azt a szerző bevezeté-
sében kifejti — nem törekszik teljességre, hanem 
csupán a fejlődés nagy vonalát akarja megraj-
zolni. Anyagát kizárólag olyan alkotások képe-
zik, amelyekkel az eddigi kutatás már többé-
kevésbbé részletesen foglalkozott. Két célt 
kíván elérni. Az egyik, hogy a magyar mű-
vészet alkotásai iránt érdeklődő közönség objek-
tív képet kapjon mindarról, amit a magyar 
szellem képzőművészeti téren évszázadok folya-
mán létrehozott és elvesztett. A másik az, hogy 
a kutatás összefüggően és részletesen láthassa, 
melyek azok a korszakok és emlékek, amelyek-
nek részletes és pontos feldolgozására a legsür-
gősebb szükség van. 

A munka a honfoglaló magyarság művészeté-
nek ismertetésével kezdődik, amikor a művé-
szeti tevékenység egyedül a nomád magyarság 
személyes szükségleteire rendelt tárgyak kikép-
zésében állott. A kisplasztikán és ötvösmunká-
kon mindenütt jelentkező díszítő formakincs 
jellemzi a honfoglalók művészetét. 

A kereszténység felvételével ú j művészeti tar-

talom és formák kapnak helyet. A nyugati itá-
liai művészet stílusa vándorolt be hozzánk. A 
lombardiai architektúra mellett a francia építé-
szeti felfogás hódít teret, bizánci stílusú emlé-
keink csak elvétve vannak. Az ornamentális és 
figurális plasztika mellett a freskó- és miniatűr 
festészet emlékeivel is találkozunk. 

A tatár járás pusztításai után újjáéledő építé-
szet a különböző idegen hatásokat sajátos helyi 
szintézissé tudta összefoglalni a már új, önálló 
afchitektonikus megoldásokat teremtett. A ki-
rályi udvar, a polgárság kialakulása, ú j szerze-
tes rendek megtelepülése a tiszta román stílus 
megoldásain és formáin túlhaladva elősegíti a 
gótikus építészet rendszerének és formáinak be-
áramlását. A falfestészet töredékes emlékei olasz 
kapcsolatokat mutatnak, de jórészben nem má-
sok, mint könyvdíszítő miniatúrák falra vetí-
tett és felnagyított másolatai. Még erősebb az 
itáliai formarendszer megnyilvánulása a minia-
tűr festészetben. Ezekben az időkben kapcsolódik 
be a magyarországi művészet a plasztika euró-
pai áramlatába is. 

A XV. és XVI. század késő gótikus templo-
mainál monumentális plasztikai díszt még alig 
találunk, hiányoztak hozzá az anyagi lehetősé-
gek. Ezért nem találunk a kassai dóm kivételé-
vel egyetlen felvidéki templomunknál sem 
jelentős szobrászati díszítést. A figurális szobor-
díszítések helyett az ornamentális faragások 
érvényesülnek. A kőfaragóművészet legszebb al-
kotásai a szentségházak, a templomok belsejé-
ben elhelyezett toronyszerű, gazdagon faragott, 
díszes építmények és a síremlékek. 

Kiválóbb szobrászaink és festőink tevékeny-
sége mindinkább egy műfaj ra kezd összponto-
sulni, a festő és fafaragó szobrász munkáját 
egyesítő szárnyasoltárokra. A kor magyar fes-
tészete is kizárólag ezeken a szárnyasoltárokon 
keresztül ismerhető meg. A felfogás német 
orientációt mutat, a formák kialakításában 
azonban festőink önállóak. 

A magyar művészet egységes fejlődését a már 
kialakult polgári rend és a királyi udvar egyre 
erősbödő művészeti szükséglete bontotta meg. 
Zsigmond idejében az olasz művészet egyike a 
magyar király udvarában szerepet játszó mű-
vészi áramlatoknak, az olasz kultúra formái 
csak Mátyás udvarában válnak a király és kör-
nyezete ízlésének egyedüli kifejezőivé. A poli-
tikai biztonság és gazdasági jólét következ-
ményeként Felső-Magyarországon is sokoldalú 
művészi tevékenység alakul ki, de még jelentő-
sebb volt ez az udvarban, ahol Mátyás határo-
zott jellegű ízlése egységes irányt szabott. Az 
udvari művészet ekkor lép az olasz renaissance 
jegyébe s bámulatosan gazdag és sokrétű mű-
vészeti élet virágzik ki. 

A Mátyás halála utáni időket a renaissance 
stílusú művészi termelés intenzitása helyett an-
nak az ország legkülönbözőbb részeiben meg-
nyilvánuló expauziója jellemzi, míg a mohácsi 
katasztrófa a magyar udvari élet renaissance 
művészetének is végét jelenti. 

A mohácsi vészt követő periódust kulturális 
és művészeti téren az élet teljes megállása, a 
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terméketlenség jellemzi. A puritán protestantiz-
mus terjedése az eddig kizárólag egyházi szol-
gálatba állított ábrázoló művészetek virágzását 
még a töröktől meg nem szállott felvidéki váro-
sokban is megállítja. Egyetlen kivétel a felső-
magyarországi építészet, amely a firenzei 
quattrocento renaissance művészet stílusában 
várakat, főúri kastélyokat, művészi polgári lakó-
házakat teremt. A festészetet jelentéktelen port-
rék s az úgynevezett „ravatalképek", a szobrá-
szatot a síremlékek képviselik. 

Az ellenreformáció és a Habsburg-imperium 
újból bekapcsolja hazánkat Európa művészi 
áramlataiba és az építészetben a barokk «tílust 
hozza. A barokk igazi kivirágzását azonban csak 
a török kiűzése és a Habsburg-uralomnak az 
egész országra történt kiterjesztése után éri el. 
Az egyház, az arisztokrácia s a polgárság egy-
aránt a barokkot állítja szolgálatába, a polgári 
lakóházak barokk stílusába azonban Mária Te-
rézia idejében már rokokó és klasszicizáló ele-
mek keverednek. 

A barokk architektúrákat festői és plasztikai 
művekkel díszítő művészek — az építészekhez 
hasonlóan — ugyancsak idegenből származtak 
hozzánk. A szobrászok és festők érintkezése a 
birodalmi barokk-központokkal, az építészeknél 
is sokkal mélyebb volt s műveiket még inkább 
kell a birodalmi művészet autochton termékei-
nek tekinteni, mint a stílus magyarországi épít-
kezéseit. 

Az újkori művészet fejlődésében a legmélyebb 
változást, leggyökeresebb átalakulást az 1800 kö-
rüli esztendők mutatják. Ez a változás olyan 
mértékű, hogy az ú j törekvések művészete a 
késő barokk stílusával semmi közösséget sem 
mutat, sőt azzal teljesen ellentétes irányban fej-
lődik. Az vij stílusforma a neoklasszicizmus, a 
barokk gazdagság helyét elfoglaló józan racio-
nalizmus. A barokk ízlésű Bécs nehezen veszi át 
az ú j monumentális stílust, illetőleg egyes for-
máit átvéve, kialakítja ennek egy sajátos — ha-
zánk nyugati részein is meghonosodott — válto-
zatát, a bidermayert. 

A magyar reformkor mecénásai a nemzeti 
ideálok építészeti megfogalmazását a klassziciz-
mus új, nem Ausztriából származó stílusában 
látva, minden erővel előmozdítják annak terje-
dését. így lesz Pest ezalatt a félévszázad alatt 
klasszikus stílusban épiilt várossá. 

A klasszicista kor minden művészi akarása 
majdnem kizárólag az építészetben összponto-
sul, a festészet és szobrászat távolról sem tudja 
elérni az architektúra magas színvonalát. A ma-
gyar művészet fejlődésének iránya osak a szá-
zad negyvenes éveiben fordul a festészet felé s 
kialakul benne a romantikus iskola. Ezzel majd-
nem egyidejűleg a festészeti historizmus is 
nagy szerephez jut s a történeti szemlélet irá-
nyí t ja a szobrászaink vésőjét is. 

Az építészetben előbb a renaissance-hoz, majd 
a barokkhoz rögzített történeti látás a század 
második felében felszabadul és a legkülönbözőbb 
történeti stílusok felhasználásának már semmi-
féle ízlésbeli kötöttség sem állja útját. 

A festészeti naturalizmus, impresszionizmus, 

expresszionizmus ismertetése után végül nagy 
vonásokban jellemzi a szerző a ma élő festőket, 
szobrászokat, akik kevés kivétellel fejlődésben 
levő és folyton alakuló művészek, akik végső 
kikristályosodásukhoz csak akkor fognak el-
jutni, amikor egyéni akarásuk és problématiká-
juk egységes, homogén stílussá alakulhat. 

Farkas Gyula: A magyar romantika. (Fejezet 
a magyar irodalmi fejlődés történetéből.) 
Budapest, 1930. A M. Tud. Akadémia kiadása. 
336 lap. 

Farkas Gyula professzor, a berlini magyar 
intézet igazgatója ebben a szép munkában szel-
lemtörténeti megvilágításban állítja elénk az 
1820-as évek magyar irodalmi életét. Nem a 
régi értelemben vett irodalomtörténetet í r te-
hát, amelyben életrajzok és írói művek eszté-
tikai méltatása vonul el előttünk. Inkább leve-
lek, intim feljegyzések, az egykorú írók nyilat-
kozatai a korszellemről, az irodalmi kérdések-
ről, a nyelvről, a témáról, egymásról, mint ma-
guk a művek a forrásai ennek az elejétől 
végig érdekes és eredeti munkának. Maga a 
választott kor, amelyet a szerző meglehetős sza-
badsággal a magyar romantika korának nevez, 
szellemtörténeti elemzésre kiválón alkalmas, 
mert ekkor alakul ki az addig vidékek, iro-
dalmi hagyományok, származás és vallásfele-
kezet szerint színeződő irodalmi csoportok egy-
mást nem ismerő és meg nem értő munkássá-
gából a nemzeti érzésben találkozó és összeforró 
magyar irodalom. Ekkor nyer ú j tartalmat a 
magyarság múltjából erőt merítő nemzeti ér-
zés, kiteljesedik és nagy dinamikus szerephez 
jut a haza fogalma s ekkor lesz az európai ízlés 
és gondolatvilág elemeivel gazdagodott, most 
már nem a széplélek szenvedélyét kiélő, hanem 
a közlélek táplálására szolgáló irodalom min-
den irányban szellemi előkészítője a nemzeti 
megújhodásnak. 

Az irodalmi életnek e könyvben véghezvitt 
elemzése nagy lépéssel viszi előre mind a kor-
nak, mind pedig az irodalomnak megértését. 
Üj szempontok és az érdekes, az eddigi iroda-
lomtörténetbe bele nem illő, tehát elhanyagolt 
adatok tömege kiszélesíti az egykori szellemi 
életre vonatkozó látókörüket és az egykori har-
cok, küzdelmek személyi hátterébe és eszméi 
rúgóiba is belepillantást nyitva, elmélyíti kor-
történeti ismereteinket. Alapvető munka, a ma-
gyar szellemtörténeti irodalomnak fontos, 
hosszú időre szóló terméke. 

Neveléstudományi Dolgozatok. Dr. Bittenbinder 
Miklós szerkesztésében „Neveléstudományi Dol-
gozatok" címen sokszorosított folyóirat jelenik 
meg, mely főleg a középiskolai neveléssel és 
tanítással foglalkozik. Előfizetési ára évi 3 P. 
Megrendelhető a szerkesztőnél. (Budapest, IX, 
Közraktár-utca 12.) 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 
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KÜLFÖLDI IRODALOM 
Joseph Schrötteler S. J.: Die geschichtliche 
Erziehung. Beiträge zur Grundlegung einer ge-
sunden Sexualpädagogik. (A nemi nevelés. 
Adalékok egy egészséges szexuálpedagógia 
megalapozásához). 2 kiadás, 1929, 226. 1. 

A szexuálpedagógiai probléma nem mai ke-
letű és az idők folyamán mitsem vesztett vi-
rulenciájából, sőt időnként a társadalmi és 
gazdasági viszonyok hatása alatt ú jul t erővel 
tör fel és foglalkoztatja az elméket, úgy, hogy 
a három utolsó évtizedben is szinte belátha-
tatlan irodalmat érlelt. Mostanában nálunk a 
Teleia-egyesület szakemberek bevonásával ren-
dez ilyen szexuálpedagógiai előadássorozatot, 
amelynek nagyszámú hallgatósága van. Űjabb 
korban az első ilyen hatalmas felbuzdulás e 
század küszöbén indult meg.1 Az 1907-ben 
Mannheimban megtartott szexuálpedagógiai 
kongresszus jelentése (1907 : 314—20. 1.) az ide-
vágó irodalmat már 7 lapon sorolja fel, amit 
e sorok írója egy 14 lapra terjedő pótlékkal 
egészített ki.2 Az előttünk fekvő mű szerzőjé-
nek bibliográfiája, noha a régibb keletű mun-
kákat teljesen mellőzi és jórészt csak a két 
utolsó s főleg a legutolsó évtizedben megjelent 
írásokra szorítkozik, 9 ny. lapra terjed (egy 
magyar könyvet is említ. Tóth Tihamér: „Reine 
Jugendreife" (Freiburg, 1925). Könyvünk, amely-
nek a szükségszerűségből fakadó kelendőségét 
már az a körülmény mutat ja , hogy néhány 
hónapon belül 2. változatlan kiadásban jelent 
meg, gyűjteményes munka: 8 előadást tartal-
maz. amelyeket a „Deutsches Institut fü r 
wissenschaftliche Pedagogik" (Tudományos 
pedagógia német intézete) düsseldorfi osztá-
lya a „Katholische Schulorganisation"-nal kar-
öltve rendezett és amelyen 1500 volt a résztve-
vők száma. Ezeket az előadásokat adta ki 
Schrötteler, aki mint még 4 másik előadó, Jé-
zus-társaságbeli szerzetes. Már ez a körülmény 
jelzi, hogy a munka mindvégig a katholikus 
világnézet jegyében mozog, amely szerzőnk 
szerint legalkalmasabb e súlyos kérdés megvi-
lágítására és megvitatására, mert legközelebb 
áll az egyetemes emberiséghez (Menschentum, 
21—3—5). Viszont igyekszik minden egyoldalú-
ságot kerülni, amennyiben a problémának sok-
féle kiágazását és kapcsolatát hangsúlyozza és 
megoldását nem elkülönítve, hanem csak az 

1 L. e sorok írójának „Der Kampf gegen die Sinnlich-
keit" c. sorozatos tanulmányát a Lipcsében megjelenő 
„Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" 1900. évf.-nak 3—7. 
számában és ugyanolyan címmel t a r t o t t előadását az 
österreichischer VII. Mittelschultag alkalmával. (Bécs, 
1900. ápr.) 

2 L. Zeitschr. f. d. Bekämpfung d. Geschlechtskrank-
heiten", VIII . köt. 4. füz. (1908. 137—50. L). Ugyan-
o t t (307—330. 1.): „Sexualpädagogische Enquete in Buda-
pest". Továbbá: „Geschlechtliche Aufklärung und Absti-
nenz" (a bécsi „Zeitschrift f. d. Realsehulwesen" 1906. 
évf.-ban). 

egész nevelés keretén belül t a r t j a lehetséges-
nek. Sőt a mai szexuális és erotikus kilengé-
seket a megelőző korok túlzásaival szemben tá-
madt visszahatásoknak minősíti: „Nyiltan be 
kell vallani, hogy bizonyos körökben a szemér-
metesség álszeméremmé (prudériává) lett" (11). 
E probléma tárgyalásánál, szerintünk is, az 
időbeli változások figyelembe vétele elsőrendű 
irányelv a követelmény. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a világháború mindent és mindenkit alap-
jában felforgató megrázkódtatása folytán ma 
valóban új korszakban élünk átformált ú j em-
berekkel, ami a nevelést is ú j irányokba terelte 
és ú j eljárásokat követel. Hogy ezek a gyöke-
res átalakulások az illetékes és felelős körök 
figyelmét sein kerülték el, azt kézzelfoghatóan 
bizonyítja a porosz közoktatásügyi miniszté-
riumnak az a szokatlan és feltűnést keltett 
elhatározása, amely szerint a középiskolák-
ban elharapódzott erkölcsi vétségek dolgában 
két illetékes tudós szakvéleményét kérte ki és 
a nyilvánosság elé bocsátotta.3 Könyvünk 
katholikus szempontból behatóan és kritikailag 
foglalkozik ezzel a szomorú hivatalos kiad-
vánnyal (196—212), amelyre az illetékes ténye-
zőket az a meggyőződés késztette, „hogy az if-
júság nevelésében részes közösségeknek a cél-
tudatos nevelésre irányuló munkája nélkülözi 
a szükséges együttműködést" és az iskola sem 
értékesíti mindazokat a segítőeszközöket, ame-
lyeket a kutatás, ,az if júsági mozgalom és a 
törvényhozás e tekintetben feltárt. Az egyik 
szakértő, Hoffmann, helyesen mutat rá a pro-
blémának legsebezhetőbb pontjára: „Könnyebb 
hibákra figyelmeztetni, mint a követendő eljá-
rásra helyes irányelveket adni". Pusztán az is-
kolát felelőssé tenni nem lehet. Azok pedig, 
akik elsősorban a szülői ház hivatottságát 
hangsúlyozzák, megfeledkeznek arról, hogy 
erre a szülők túlnyomó része képtelen. (1. 183, 
207). Az if júság lélektanának hiányos ismerete, 
amellyel a szülőknél még gyakrabban találko-
zunk mint a tanerőknél, legfőbb oka az erköl-
csi vétségeknek és a helytelen nevelési behatá-
soknak. Könyvünk gazdag tartalmából, még 
csak néhány tanulságos részletet emelünk ki: a 
szexuálitás fogalmának meghatározása (27. f., 
49); ipar, városok (13); mozi (21, 97, 123, 187). 
vallástan (481, túlterhelés (55); ruházkodás (95); 
koedukáció (115), a nevelés teljessége (Gesamt-
erziehung, 92. f., 95., 158. f.), az i f júság neveié 
sére hivatott tényezőknek céltudatos és egyet-
értő közreműködése, amely minden szexuálpe-
dagógiának feltétele és leglényegesebb része. 
Jól mondja egyik szerző (59): „A szexuálpeda-
gógia feladata önmagában nagy és svilyos, a kor 
szelleme és a környezet óriásivá növelik. A 
szexuálpedagógia áll és bukik a neveléssel álta-
lában. Anule a természet segítségünkre jön: az 

3 „Sittlichkeitsvergehen an höh. Schulen und ihre diszip-
linare Behandlung". Gutachten auf Grund amtlichen 
Materials e r s t a t t e t von W . Hoffmann und W . Stern. 
(Erkölcsi vétségek a középiskolákban és fegyelmi elinté-
zésük. Hivatalos anyag a lap ján készült szakvélemény). 
Kiadta a porosz Ministerium für Wissenschaft, Kuns t -und 
Volksbildung (Leipzig, 1928). 
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ember nemcsak ösztön és nem csupán ennek ki-
elégítéséből él, hanem magasabbra tör: az em-
beri fejlődés értelme „a szelleminek vezető sze-
repe." Kritikailag csak annyit, hogy könyvünk 
— mint már a forásokból is kiderül (1. fent: iro-
dalom) —- csak a legújabb szerzőkkel foglalkozik, 
mellőzi a filantropistákat, Basedowot, Campét 
és Rousseaut is csak mellesleg említi (12). 

Mindent összefoglalva: derék könyv, való-
ságos tárháza a tárgy szeretetéből és megérté-
séből fakadó bölcs intelmeknek, életképes ta-
nácsoknak és célravezető tanulságoknak, ame-
lyeknek a gyakorlatba való átvitele azonban, 
mint minden nevelési tényező, az emberen mú-
lik. Ezért maradék nélküli, eszményi megvaló-
sítása, megoldása — a neveléstörténet tanu-
sága szerint is — örök probléma marad. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Közösség-iskolaközösség. 
A német pártpolitikai küzdelmek éreztetik 

hatásukat az oktatás- és nevelésügyi mozgal-
makban is s azoknak egységes irányát veszé-
lyeztetik. A német tanítók hivatalos lapja, az 
„Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" a köz-
szellem javítására érdekes elmélkedést közöl, 
melyet kivonatosan alábbiakban közlünk: 

Ahol az emberek társas egyesülésekben él-
nek, kölcsönösen törődniök kell egymással, bele 
kell illeszkedniük a közösségbe, alávetve ma-
gukat az általános érdeknek. Minden közösség 
széthull és küzdőtérré válik, ha nem uralkodik 
benne kölcsönös megértés. Ez vonatkozik épp-
úgy a családra, mint az államra, népre és az 
— iskolaközösségre is. A történelem tapasztala-
tai, de a mindennapi élet példái is azt igazol-
ják, hogy társadalmak és testületek tönkremen-
nek, ha ezt a törvényrt nem respektálják. 

Az iskola, melynek művelődési alapjait és 
életberendezését az állam teremti meg, legyen 
ápolója a közművelődésnek és előkészítője az 
állampolgári együttélésnek. Ezért egészen ter-
mészetes, hogy egyetlen osztály vagy párt sem 
kívánhatja azt, hogy egyedül az ő világnézete 
érvényesüljön és sa já t nevelés- és oktatásügyi 
óhajai teljesüljenek. Ez megoszlást, hanyatlást, 
káoszt eredményezne. 

Az állam minden polgárának összefogása, a 
sok egyéni akaratnak népi közös akarattá való 
egyesülése az előfeltétele egy nemzet fennállá-
sának. 

Analfabéták Kínában. 
A mennyek birodalmában ezidőszerint 37 mil-

lió iskolaköteles analfabéta gyermek van. Isko-
láztatásukra, hivatalos számítás szerint 1.200,000 
tanítóra lenne szükség, akiknek illetményei 
olyan óriási összegre rúgnának, hogy annak 
fedezésére az üres kínai állampénztár képtelen. 

Román középiskolai tanulók forradalmi 
üzelmei. 

A Lupta legutóbbi számában hosszabb cikkben fog-
lalkozik a vasgárda ügyével és ezzel kapcsolatban ismer-
teti a nyomozások legújabb eredményeit. Eszerint az 
iskolaügyi hatóságok intenziven belekapcsolódtak a nyo-
mozás munkájába és különösen a középiskolások körében 
folynak szorgos kutatások, amelyek máris megdöbbentő 
eredményre vezettek. Megállapították ugyanis, hogy a 
középiskolákban meglepő módon van megszervezve a vas-
gárda sejtrendszer alapján és az eddig megmételyezett 
kiskorú középiskolai diákok elszánt propagandát fejtet-
tek ki az internátusokban, diákmenzákon és egyéb olyan 
helyeken, ahol általában a diákság gyülekezett. 

A hatóságok megállapították, hogy a vasgárdisták 
egy jassyi bérház szobájában tartották összejöveteleiket 
minden éjszaka 12 órakor. Ez éjféli összejöveteleken min-
dig csak 13 személy jelenhetett meg. akik rendszerint 
a vasgárda vezetői voltak. A gyűléseken megjelentek 
római tógákat öltöttek magukra. A hosszú asztal köze-
pén eg}' oltár volt és az oltár mellett szertartások 
közepette nyi tot ták meg az üléseket. 

A hatóságok házkutatásokat t a r t o t t a k egy másik 
épületben, amelyek szintén megdöbbentő eredményre ve-
hettek. A házkutatások során rengeteg kézigránátot, fe-
kete röiid nadrágokat, cserkészingeket, kalapokat, katona-
bakancsokat és egyéb felszerelési tárgyakat találtak. 

Egy szovjetiskola Németországban. 
Gothában a rendőrség házkuta tás t t a r t o t t a „Mother" 

nevű kommunista gyermekotthonban, amely egy kom-
munista képviselő vezetése a la t t áll. Megállapították, 
hogy ott f iatalokat kommunista ügynökökké képeznek ki 
és hogy a tananyag a felségárulás tényálladékát t a r t a l -
mazza. Ennek a lapján lefoglalták az írásokat és ezzel 
együ t t egy éles töltéssel el látott pisztolyt . 

Kultúrkiadások csökkenése a német 
költségvetésben. 

Az 1931. évi német költségvetésben kultúr-
kiadásokra 31,757.050 márkát állítottak be az 
1930. évi 35,018.100 márkával szemben, ami 
3,300.000 márka csökkenést jelent. Az érdekesebb 
kiadási tételek így oszlanak meg: 

1931 1930 
éú költségvetés: 

Tudományos és művészeti célokra 570.000 730.000 
Tudományos kuta tások előmozdí-

tása ' 6,050.000 7,010.000 
Tudományfejlesztés 2,650.000 3,100.000 
A nagy német történelem szerkesz-

tési és kiadási céljaira való hozzá-
járulás 60.000 70.000 

Múzeumok támogatása . . . . 4,888.000 5,086.800 
Iskolai, nevelésügyi, népművelési 

célokra . . . ' 300.000 330.000 
Nevelési segélyekre 900.000 1,170.000 
Népjóléti, ifjúságjóléti intézmé-

nyekre 270.000 330.000 
Torna-, sportfejlesztésre . . . . 750,000 850.000 
Népegészségügyi célokra . . . . 800.000 880.000 
Csecsemőhalálozás leküzdésére . . 240.000 240.000 
Alkoholizmus leküzdésére . . . . 800.000 1,000.000 
Az ifjúság anyagi támogatására . 2,700.000 3,200.000 
Kulturális kiadások a németség ér-

dekében 1,620.000 1,620.000 
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Szellemileg- gyönge tanulók Svájcban. 
Zürichben külön osztályok állanak fenn szel-

lemileg gyönge tanulók részére. A tanítási cél 
a gyermekek a gyakorlati élet számára való 
kiképzése. Nagy súlyt helyeznek a kézimun-
kára, kerti munkára, háztartási feladatokra és 
a testgyakorlásra. A heti oktatási órákat a ké-
zimunkatanítás javára a felére szállították le. 
A kézimunkaszakok kiválasztásánál alábbi pon-
tok irányadók: 

1. Számolni kell a tanuló fizikai teljesítő-
képességével. 

2. A munka fejlessze a kézi ügyességet. 
3. Az elkészített tárgyak gyakorlati alkalmaz-

hatósága fokozza a buzgalmat és élénkíti a ta-
nuló szellemi érdeklődését. 

Az elkészítendő munkák kiválasztásánál e 
körülményre különös súlyt kell helyezni. 

Az alsóbb fokon a Fröbel- és Montessori-mun-
kákon kívül mintáznak, kivágnak, hajtogatnak, 
a középfokon náddal, kartonnal, agyaggal dol-
goznak. a felsőbb fokon fa- és ércmunkát vé-
geznek. Nyáron kertmunka folyik. Ha a tanuló 
testileg még nem teljesen fejlett, a kilencedik 
évet is a munkaiskolába tölti. 

A bajor iskolaügy hanyatlása. 
A mult évi gazdasági nehézségek a bajor 

népiskolákat és tanítókat meglehetősen érin-
tették. Eddig minden évben 100 ú j tanítói állást 
kreáltak; ez az intézkedés az elmúlt esztendő-
ben — az osztályok túlzsúfoltsága dacára — 
elmaradt. Bajorországban még 900 iskola áll 
fenn 60-as tanulólétszámmal. A pénzügyminisz-
térium a bajor tartománygyűléshez törvényter-
vezetet nyújtott be, a tanítók szolgálati idejé-
nek 68 éves életkorig való meghosszabbítását 
illetőleg. A bajor tanítóegyesület a leghatáro-
zottabban állást foglalt e tervezet ellen, mert 
az az alkalmaztatási és előléptetési viszonyokat 
éppen akkor hátrál tat ta volna, amikor a fize-
tósleszállítás amúgy is súlyos gondokat oko-
zott a tanítótestületnek. Az iskolaszervezés ki-
építése is szünetel. A tanítóképzés reformja 
szintén megakadt, a tanítóegyesület határozata 
ellenére, mely a tanítóság számára főiskolai 
kiképzést követel. 

A kilencedik iskolaév Angliában. 
Az angol alsóház határozatát, a kilencedik 

iskolaév bevezetése érdekében, mindeddig nem 
hajtották végre. Nem pénzügyi okok gátol-
ják ezt, hanem annak a kérdésnek eldöntése, 
váj jon a felmerülő költségek fedezésére a fele-
kezeti iskolák éppúgy megkapják-e az állami 
pótlékot, mint a községi iskolák. Ez a kérdés 
rávilágít az angol iskolaügy terén fennálló bo-
nyolult helyzetre. Az angol népiskolák nagy 
része egyházi vezetés alatt áll, az 1902. évi tör-
vény alapján azonban állami és községi támo-
gatást élveznek, mint a felekzetnélkiili községi 
iskolák. A jelenlegi közoktatásügyi miniszter, 
Sir Charles Trevelyan terve szerint a kilence-
dik iskolaév többletköltségeit a községek a fe-
lekezeti iskoláknál fedezhetik, de nem kötele-
sek fedezni. Ez az ügy most erősen foglalkoz-
ta t ja a politikai és tanügyi köröket. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyar Pedagógiai Társaság dr. Komis 
Gyula államtitkár elnöklésével február 21-én 
tartotta rendes felolvasó ülését, amelyen két 
időszerű tárgy szerepelt. 

1. Szenes Adolf: A polgári is lohn tanárok ki-
képzése a gyakorlatra. (Székfoglaló.) Az előadó, 
a szegedi tanárképző főiskola gyakorló iskolá-
jának igazgatója, bevezetőleg utalt arra, hogy 
a középiskolai tanárjelöltek gyakorlati kikép-
zését most szabályozta ú j ra a miniszter: elren-
delte, hogy minden szakvizsgát tett tanárjelölt 
köteles egy évet egy erre kijelölt középiskolá-
ban eltölteni. A polgári iskolai tanárjelöltek 
gyakorlati kiképzése a tanárképző főiskolával 
kapcsolatos gyakorlóiskolában történik, a peda-
gógiai tanulmányokkal párhuzamosan, a külön-
böző tantárgyak keretében, három éven keresz-
tül. Ezt az intézményt a miniszter két év előtt 
Budapestről Szegedre helyezte át, ahol újjá-
szervezve végzi a polgári iskolai tanárjelöltek 
gyakorlati kiképzését. Ez a speciálisan magyar 
intézmény 4 osztályú polg. fiú- és 4 osztályú 
leányiskolából áll. Az intézet szakvezető taná-
rai megmutatják a jövő tanárainak, akik na-
gyobb távolságokból is odasereglenek, miként 
kell az iskolának nemcsak tanulmányi, hanem 
főként magasabbrendű nevelési céljait is elérni: 
a polgári leányiskolában, hogy művelt, gondos, 
magyar polgári háziasszonyt neveljen; a fiú-
iskolában pedig, hogy olyan produktív pályákra 
törekvő, művelt ifjúságot neveljen, amelyben 
van elhatározó erő, minden akadállyal megküz-
deni tudó akarat és elsősorban produktív al-
kotnivágyás, mert ezeket követeli meg az élet 
az élni akaró embertől. Sajnos, éppen ezek 
hiányzanak az iskolából kikerült magyar i f jú-
ságból, azért kerülik a kereskedői és ipari pá-
lyákat. Hogy ezt a célt elérhessék, a szegedi 
gyakorlóiskolában teljesen szakítottak a fárad-
ságos emlézéssel megszerzett szótudáson ala-
puló tanítással, ehelyett a szótudást az egész 
vonalon fölváltja az önálló kutatás, az aktív 
munka. A gyermek nem iil órák hosszat moz-
dulatlanul, hanem állandó hozzászólásával, kér-
déseivel, tapasztalatainak elmondásával élén-
ken résztvesz a tanításban. Ezenkívül minden 
tárgynál igénybe veszik a tanuló kézimunká-
ját is, vagyis cselekedtetve tanítanak és erre 
szoktatják a jövő tanárát is. A II . éves hallga-
tók hoszpitálnak a tanításokon, a III. évesek 
egyes tanítási órákon tanítanak, a IV. évesek 
pedig hosszabb ideig jelen vannak a gyakorló-
iskolában és résztvesznek az iskola minden mun-
kájában. Külön szemináriumi órákon a tanárok 
megbeszélik a hallgatókkal a tanítások elmé-
leti alapjait, a hallgatók részvételével módsze-
res értekezleteket tartanak, ahol a tanításokból 
leszűrődő didaktikai kérdéseket tárgyalják. Az 
iskolai munka ilyen folytonos megfigyelése és 
megvitatása xítján iparkodnak a gyakorlatot 
javítani és a módszert fejleszteni. Hogy ezek 
az eredmények nagyobb nyilvánosságra kerül-
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jenek, az iskola egy metodikai könyvsorozatot 
ad ki „A gyakorló polgári iskola könyvtára" 
címen, amelyből eddig két kötet jelent meg. Az 
előadó végül utalt arra, hogy mai előadása egy-
úttal megemlékezés akar lenni ennek (a sze-
gedi) intézménynek immár félszázados eredmé-
nyes működésére. Az élénk tetszéssel fogadott 
előadás után az elnök elismerő szavak kíséreté-
ben nyújtotta át a Társaság ú j rendes tagjá-
nak az erről szóló díszes oklevelet. 

2. Nagy L. József: Adatok az öntevékenységű 
fizikatanulás lélektanához. 

Bár már Herbart hangsúlyozta, hogy az isko-
lának léleknevelőnek is kell lennie, mégis egész 
az elmúlt évtizedig a középiskolai tanulók lé-
lektanával alig foglalkoztak a pedagógusok, pe-
dig a tanításnak nemcsak tárgyi, hanem lélek-
tani feltételei is vannak, amelyekről elsősorban 
a növendékektől nyerhetünk felvilágosításokat. 
Ezek hatása alatt alakult ki az ú. n. munkais-
kola, amelynek fő jellemző vonása, hogy első-
sorban a tanulók motorikus ingereit veszi 
igénybe, aminek a következtében a tanuló az 
iskolai munkában nagyobb aktivitással vesz 
részt. Míg a hagyományos régi iskolában a ta-
nár aktív szerepe mellett a tanulónak csupán 
passzív szerep jutott, a modern iskolában a fi-
gyelem a tananyagról a tanulóra terelődött. Ki-
válóan alkalmas ilyen tanulásra a fizika. Az 
előadó, aki hazánkban ennek az ú j iránynak 
egyik eredményes úttörője, ezután részletesen 
ismerteti a VIII. osztály 33 tanulójával végzett 
kísérleteit, akik hármas csoportokban 3 fizikai 
kísérletet végeztek. A tanulók által végzett kí-
sérleteken alapuló fizikatanulás a tanulók írás-
beli nyilatkozatai és az előadó megfigyelései 
szerint igen alkalmasak az önbizalomnak a fel-
keltésére és arra, hogy a serdülő korban erő-
sen lefelé irányuló, a való élettől elvonatkozó 
lelki életet élő tanuló figyelmét konkrét 
dolgokra irányítsa és őt valóságérzetre nevelje. 
Ezek a kísérletek egyúttal nagyon hozzájárul-
nak a serdülő korban levő i f jú zavaros lelkü-
letének a megtisztításához is. Ezért az öntevé-
kenységű fizikatanulás minél nagyobb mérvű 
bevezetése szükséges. 

Az élénk helyesléssel fogadott érdekes elő-
adást az elnök a Társaság nevében megköszönte 
és az ülést bezárta. 

Éltes Mátyás előadása. 
A kisegítőiskolák címen Éltes Mátyás ki-

segítőiskolai igazgató, főiskolai tanár a Ba-
ranyavármegyei Általános Tanítóegyesület-
ben előadást tartott, melynek rövid kivonatát 
alábbiakban közöljük. 

Szomorú csapást jelentenek e szavak: gyenge-
elméjű, értelmifogyatékos gyermek. Rájuk illik 
az írás szava: szemük van s nem látnak, fülük 
van s nem hallanak. Az emberi kincs legna-
gyobbjától, a tiszta értelemtől vannak meg-
fosztva. Nagy veszteség a szemvilág, a hallás 
elvesztése, de siralmasabb az értelmifogyaté-
kosok sorsa. Hiszen, mint tudjuk, a vak, a si-
ket érzéki fogyatékosságának ellenére mégis 

fel tud emelkedni a kultúra magaslatára, sőt a 
vak-siket is képes ebben magas fokra emel-
kedni (Keller Helén. Bridgemann Laura), de az 
értelmifogyatékos nem. Neki a maga tudatlan-
ságában kell leélnie vegetatív életét. 

Az értei mi fogyatékosok részére 1890-ben kez-
dett a magyar társadalom iskolákat állítani. 
Törvényes intézkedés ezen iskoláztatás kötele-
zettségéről azonban csak 1921-ben a XXX. t.-c.-
kel jelenik meg, mely^ szerint az iskolakötele-
zettséget ott, ahol ezek részére iskola van, ki-
mondotta. A végrehajtási utasítás erre vonat-
kozólag külön intézkedést tartalmaz. 

A gyermekek csak szakemberek véleménye 
alapján foglalhatnak helyet az értelmifogyaté-
kosok iskoláiban. 

Az iskola az értelmi fejlődésében tartósan gá-
tolt gyermekeket hasznos munkára neveli, ké-
pesíti. Tanítási eljárása különbözik a normál-
iskolák eljárásaitól. Tanítási elveit három fő-
pontban foglalhatjuk össze: 

1. Individualizálás. 
2. Konkretizálás (a konkrét szemléletből kell 

kiindulni). 
3. Az aktivitás. 
A budapesti kisegítőiskola tanítványainak 

élete folyását is figyeli s így sikerült megálla-
pítani, hogy a volt növendékek 71%-a kereset-
képes. Nem magasabb állásokat töltenek be, de 
önállóan keresik meg mindennapi szükségletei-
ket. Nem tehertételek, hanem produktív mun-
kások! 

Fontos kérdés, hogy az ilyen iskolákba meg-
felelő képességű gyermekek kerülnek-e? Nem 
kerülnek-e véletlenül jobb képességűek ezek 
sorába? Az ilyen tévedésektől megóv bennün-
ket az, hogy a gyermekek többféle vizsgálatnak 
vannak alávetve, ami a hibákat kizárja. így: 

1. Orvosi vizsgálat alá kerül a gyermek, ahol 
szükség esetén mindjár t kezelésben is részesül. 

2. Intelligencia vizsgálat alá kerül, amely 
értelmi képességéről, annak fokáról nyúj t fel-
világosítást. Ez szükséges a módszer megvá-
lasztása szempontjából. Nem fonomimikát, ha-
nem a gyermekek értelmi fokának megfelelően 
Montessori, Decroly és Descoueder módszerét 
kell használni. 

3. Pedagógiai vizsgálat alá kerül a gyermek, 
amelynek eredménye a csoportosítás alapjául 
szolgál. 

Sokan költségesnek vélik ezeknek a gyerme-
keknek az oktatását a csekély létszám miatt. 
Csak áldozatot látnak ebben a munkában. Ez 
azonban csak látszólagos, hiszen ez a költség 
többszörösen megtérül a kórházak, szegényhá-
zak, börtönök költségeinél. 

A külföldi tankönyvekben található magyar-
ellenes törekvésekről. 

A Magyar Külügyi Társaság tudományos 
szakosztálya február 19-én, csütörtökön a Társa-
ság tanácstermében Berzeviczy Albert v. b. t t., 
nyug. vallás- és közoktatásügyi miniszternek, a 
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Magyar Tudományos Akadémia elnökének el-
nöklete alatt ülést tartott, amelynek tárgya 
dr. Olay Ferenc miniszteri o. tanácsosnak, a 
Külügyi Társaság elnöki tanácsa tagjának, a 
külföldi, főleg utódállamokbeli magyar vonat-
kozású kultúrkérdések kutatójának „Magyarelle-
nes tendenciák külföldi tankönyvekben" című 
előadása volt. Az előadás azzal a sajnála-
tos ténnyel foglalkozott, hogy a külföldi 
tankönyvek, lexikonok Magyarországot egy-
részt nem oly mértékben ismertetik, mint 
ezt az európai népközösségben 1000 éve helyet 
foglaló és az egyetemes emberi művelő-
désnek századokon át mérhetetlen anyagi és 
véráklczatot hozott komoly tényezője teljes 
joggal igényelhetné, — másrészt sokszor téves 
vagy valótlan adatokkal vannak tele. Ennek 
igazolására különböző külföldi tankönyvek ma-
gyar vonatkozási! fejezeteit idézte. Felsorakoz-
tak a semlegesek és az angol, olasz tanköny-
vek rólunk szóló ismertetései, melyek közül 
tárgyilagosságukkal kitűnnek az angol, rokon-
szenves megértésükkel és baráti hangjukkal az 
olasz tankönyvek. Majd részletesen foglalkozott 
az előadó a német, osztrák és francia tanköny-
vekkel, mint amelyednek nem kis része erősen 
rászorul az alapos helyesbítésekre, mert tartal-
muknál fogva sem a megértést, sem az igazsá-
got nem szolgálják. A többi semleges és ten-
gerentúli államnak szórványosan rendelkezésre 
álló tankönyvei pedig azt mutatják, hogy alig 
ismernek s így alig emlékeznek meg rólunk — s 
ha igen, akkor is legtöbbször téves adatok alap-
ján. Az utódállamok tankönyveinek tárgyalása 
az előadás keretén kívül maradt, mert kívánsá-
gaink méltánylása ott még nem igen remélhető. 
Mindezen téves és hamis adatok kiküszöbölését, 
helyesbbítését és az igazságnak megfelelő új fe-
jezetek beiktatását jelölte meg dr. Olay, mint 
igen fontos és nagyjelentőségű feladatunkat, 
tekintve azt, hogy a legtöbb emberben az ifjú-
korban és az iskolában megrögzített nézetek 
uralkodók maradnak életükön át, amelyeket az 
idősebb korban már csak nagy ós aránytalan 
fáradsággal lehet esetleg megváltoztatni. Akkor 
pedig, amikor a magyar tankönyvekben a békét 
megzavaró törekvések, nemzetek iránt gyűlö-
letet szító, azokat lebecsmérlő fejezetek nem 
találhatók, joggal kívánhatjuk a bennünket va-
lótlan színben megvilágító állítások megváltoz-
tatását, mert nem képzelhető el, hegy az a nem-
zedék, amely ilyen ismeretek mellett nő fel, a 
velünk esett igazságtalanságot, fájdalmunkat, 
veszteségünket és vágyainkat megértse. Ezért 
kell tehát minden erővel támogatni a külföldi 
tankönyvek helyesbbítése iránti törekvéseket, 
hogy a valóságnak megfelelő és tiszta képet 
kapjon az az ifjúság, amelynek soraiból később 
a nemzetek vezetői fognak kikerülni. 

Az ülés végén Berzeviczy Albert elnök teljes 
elismeréssel és melegen vázolta az előadónak 
eddigi irodalmi és tudományos munkásságát, 
valamint azt, hogy számos könyvével eddig is 
nagy mértékben szolgálta a határokon kívül 
esett magyarság kultúrális ügyeit, majd rövi-
den összefoglalta az előadás anyagát s rámu-
tatva a kérdés nagy fontosságára és jelentősé-

gére, annak a reményének adott kifejezést-
hogy a külföldi tankönyvek és segédkönyvek 
hibás magyar vonatkozású adatainak he-
lyesbítése iránt a már megindított tevékeny-
ség ki fog szélesbbedni s ezzel a nagy közönsé-
get vonzott ülést bezárta. 

H Í R E K 

A kormányzó átadta a Corvin-láncokat 
és a Corvin-koszorúkat 
a kitüntetetteknek. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója, február 23-án, a királyi 
várpalota Mátyás-termében ünnepies keretek kö-
zött adta át tulajdonosaiknak a Corvin-láncokat 
és Corvin-koszorúkat. 

Tíz óra után kigyúl tak a Mátyás-terem hatalmas 
csillárai s ragyogó fénnyel árasztot ták el a gazdag 
rcnaissance-faragású, tölgyfaburkolatú termet, amelyet 
Benczúr Gyulának Mátyás király életéből vet t két nagy-
méretű festménye, Fadrnsz János Mátyás király szobrá-
nak ha ta lmas bionzminiatürje és a Hunyadi-család címe-
rei díszítenek. Negyed tizenegy óra után fe l t á r t ák a te-
rem a j tó i t , felsorakoztak a bejáratnál a díszruhás ala-
bárdos testőrök. 

Mátyás király szobra előt t állottak fel a Corvin-lánco-
sok, mögöt tük pedig a Corvin-koszorúsok. 

Tizenegy órakor megnyílt a terem jobboldali szárnyas 
a j t a j a , s az egybegyűltek éljenkiáltása közben megjelent 
a Kormányzó Ür Ö Főméltósága, tengernagyi díszben, 
mellén a magyar érdemkereszt csillagjával, s összes ki-
tüntetéseivel. Kíséretében volt Klebeisberg Kuno gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, nyakában a Corvin-
lánccal, amelyet a lakosztályban nyúj to t t á t neki az. 
államfő. 

Amint a Kormányzó Ür Ö Főméltósága elfog-
lalta helyét a Mátyás-szobor előtt s mögötte el-
helyezkedett kísérete, Klebelsberg Kuno gróf. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a kormányzó 
felé fordulva a következő beszédet mondotta: 

„Az elméleti államtanban régebben szoká-
sos volt különbséget tenni az állam lényege» 
és esetleges feladatai között. Lényegesnek 
nevezték a külügyeket és a honvédelmet, a 
közigazgatást és a rendfenntartást, meg a 
bíráskodást. Minthogy az államban csak ha-
talmi szervezetet láttak, ezekben a tennivalók-
ban vélték felismerni az állam lényegét. 
E felfogás világában a közművelődés és a 
közegészségügyi politika csak másodsorban 
áll. Csakhogy erre az elméletre rácáfolt az 
élet. Mert igaz ugyan, hogy valamiféle 
fegyveres ereje, rendőrsége és bíráskodása 
néger és az indián államszerű alakulatoknak 
is megvolt s hogy az mindenhol megvan, de-
a világ nemesebb nemzeteit éppen az vá-
lasztja el az alsóbbrendű népségektől, hogy 
fölismerik a szellemnek és a művelődésnek 
jelentőségét s annak ápolását elsőrendű 
állami feladattá avatják. 

A magyar nemzetet is az a körülmény 
teszi méltóvá arra, hogy Középeurópában, a 
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világ nemzeteinek ebben a belvárosában fog-
laljon helyet, hogy örök művelődési értéke-
ket tudott kitermelni. De liogy egy állam 
valóban kultúrállam legyen, nem elégséges 
pusztán az iskolaszervezet kiépítése és fenn-
tartása, ahhoz kell a művelődés munkásainak 
méltó megbecsülése is. Erre a eélra azonban 
az általános kitüntetések kevésbbé látszanak 
alkalmasaknak, mert azok rendesen az 
állami vagy társadalmi ranglétrán elért pozí-
cióhoz igazodnak ® minthogy e ranglétra 
legmagasabb fokait többnyire a politikai és 
a gazdasági élet kiválóságai érik el, az iro-
dalom, művészet és tudomány képvselőinek 
csak alacsonyabb rendfokozat juthat osztály-
részül. 

Mindenütt szükségét érezték tehát annak, 
hogy a szellem emberei számára külön ki-
tüntetés alapittassék, amelynél kizárólag a 
szellemi világban elért érdem az irányadó. 
Ez vezette rá már Istenben nyugvó I. Ferenc 
Józsefet a Pro litterís et artibus jelvény 
megalapítására, amelyet magyar írók, mű-
vészek és tudósok még ma is büszkeséggel 
viselnek. De ebből az egész monarchiára kö-
zös díszjelvényből szükségképpen hiányzott 
a magyar vonás és ime, most, hogy a Pro 
litteris et artibus adományozása egyébként 
is lehetlenné vált, Főméltóságod a nagy ma-
gyar mecenás király, Hunyadi János emlé-
kére a magyar szellemi érdem jutalmazására 
megalapította a Corvin-láncokat és a Cor-
•vin-koszorúkat. 

De Főméltóságod különös és mindnyá-
junkra felejthetetlen kitüntetésben részesíti 
a magyar irodalom, művészet, tudomány és 
kultúrpolitika kiemelkedő képviselőit azzal, 
hogy őket magas körében egybegyüjtötte és 
számukra a láncokat és koszorúkat szemé-
lyesen kegyeskedik átnyújtani. 

Mint Főméltóságod e tényéért felelős mi-
nisztere, mély hódolattal kérem Főméltósá-
godat, legyen kegyes az első kitüntetettek 
jelvényeinek átadásával a Corvin-kitüntetés 
megalapítását mintegy szimbolikusan be-
fejezni." 

A kultuszminiszter beszédére a Kormányzó 
Úr Ö Főméltósága a következő beszéddel vála-
szolt: 

„A mai napon, Mátyás király szüle-
tésének 491. évfordulóján, a budai vár-
hegy e déli oldalán, ahol az ö palotája 
állott, ebben a teremben, amelyet róla 

.neveztek el s ahol Fadrusz János szo-
borban, Benczúr Gyula pedig képek-
ben örökítette meg alakját, az ő emlé-
kére alapított Corvin-láncokat és ko-
szorúkat személyesen kívánom átadni 
azoknak, akik a mai páratlanul nehéz 
időkben kimagasló tehetséggel és rend-
kívüli odaadással veszik ki részüket 
abból a hatalmas szellemi munkából, 
amely a magyar művelődés szintjének 
fenntartásáért és emeléséért folyik. A 

két Hunyadi, az apa, a kormányzó és 
fia, a király, a XV. századon át feltar-
tották a szultán csapatainak előnyomu-
lását Közép-Európában, de a hatalmas 
katonai erőfeszítés mellett Mátyás ki-
rály nem feledkezett meg a művelődés 
örök értékeiről sem. Az ő lángelméjé-
nek köszönhető, hogy az Alpoktól 
északra fekvő országok közül Magyar-
ország fogadta be először a humaniz-
must és a reneszánszt. Ezért, amikor 
olyan kitüntetést óhajtottam alapítani, 
amelyet kizárólag a magyar irodalom, 
tudomány és művészet kiváló képvi-
selői és a magyar művelődés fellendí-
tése körül kiemelkedő érdemeket szer-
zett egyének nyerhetnek el, ezt a ki-
tüntetést a nagy mecenás-királyról ne-
veztük el. 

Abból a mélységből, ahová nemzeti 
katasztrófánk döntött, csak az egész 
nemzet harmonikus összefogása emel-
het ki bennünket. Ebben az irányban 
példaadó munkával kell elől járnia Is-
tentől kapott alkotóerejével a magyar 
írónak, művésznek és tudósnak. Ko-
rábbi nemzedékek erőfeszítéseit meg-
haladó, felfokozott tevékenységre van 
szükség, és ezért testületükbe csak azo-
kat vettük fel, akik az újjáépítés müvé-
ből ma is aktív részt vesznek. A Corvin-
kitüntetés alapszabályai pedig gondos-
kodnak arról, hogy a Lánc és a Koszorú 
a jövőben is minden külső befolyástól 
menten, csak a nemzeti szellemben al-
kotó valódi tehetségnek, az értékes iro-
dalomnak, a nemes művészetnek és a 
mélységes Indásnak jusson osztályré-
szül, aminek biztos zálogát látom abban 
is, hogy újabb kitüntetésekhez immár 
testületüknek előzetes hozzájárulása is 
szükséges. 

Fogadják a munkás magyar tehetsé-
geknek szánt ezt. a kitüntetést nemcsak, 
mint már szerzett érdemeik nemzeti ju-
talmát, hanem mint buzdítást is a jö-
vőre. A szociális érzék nemcsak arra 
tanít, hogy a vagyonnal kötelezettsé-
gek járnak, hanem arra is, hogy ugyan-
ilyen, sőt még súlyosabb kötelezettség 
nehezedik azokra, akiket a Gondviselés 
szellemi vagyonnal, tehetséggel áldott 
meg. Fejtsék ki annak egész erejét a 
magyar haza megmentése érdekében! 

Ezzel a kívánsággal melegen üdvöz-
löm a Corvin-láncok és a Corvin-koszo-
rúk érdemes kitüntetettjeit." 

Lelkes éljenzés követte a Kormányzó Úr Ö Fő-
méltósága szavait, amely után a kitüntetések át-
adása következett. 
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Az átadás megtörténtével Wlassics Gyula 
báró, a felsőház elnöke előlépett a kitüntetettek 
«órából ós mindannyiuk nevében hálás köszöne-
tet mondott az államfőnek. 

Ezzel az ünnepies aktus véget ért s a kor-
mányzó a jelenvoltak éljenzése közben kíséreté-
vel visszavonult lakosztályába. 

A rend ezután megta r to t ta alakuló ülését. 
Az egybegyűltek egyhangú felkiáltással Wlassics 

Gyula bárót a tes tület elnökévé, Csathó Kálmánt és Zi-
•luhy Lajost pedig a testület jegyzőivé választot ták meg. 

Dr. Kornis Gyula államtitkár, országgyű-
lési képviselő előadása a szellemi munka 
válságáról. 

A Magyar Társadalomtudományi Társaság 
a Tudományos Akadémia előadótermében folyó 
évi február 14-én nagyszámú közönség jelen-
létében felolvasó-ülést tartott, amelyet dr. Hcr-
nyánszky Gyula egyetemi tanár, a Magyar Tár-
sadalomtudományi Társaság elnöke nyitott 
meg átgondolt, tartalmas beszéddel. 

A megnyitóbeszéd után dr. Kornis Gyula ál-
lamtitkár, egyetemi tanár, országgyűlési kép-
viselő a szellemi munka válságáról tartott fe-
szült figyelemmel hallgatott érdekes előadást. 

— A modern természettudomány és technika 
megszületésével — mondotta — az emberi szel-
lem az anyagon diadalt arat, de akkor az 
anyag rabságába is jut. A gyáripar racionali-
zált módszerei gazdaságosabbá teszik az emberi 
munkát, de az embert lelketlen géprésszé süly-
lyesztik. A szellem értéktáblája összetörik. 
Egyedüli önértéknek a gazdasági érték marad, 
amellyel szemben a szellem is csak eszköz-
érték. Mi különbség van a testi és a szellemi 
munka között? A kétféle munka közötti határ-
vonal szétfolyó. Nincs testi munka a szellem 
valamelyes közreműködése nélkül s viszont 
szellemi munka sincsen a test igénybevétele, 
azaz fáradtsága nélkül. A testi munka irányí-
tója is a szellem. Az emberi kultúra a testi 
és a szellemi munka összhangján, egyensúlyán 
épül fel. 

A szellemi munkások túlnyomó része a kö-
zéposztályban foglal helyet, szociális kérdés 
lényegében a középosztály kérdése. Csak egy 
negyedszázaddal ezelőtt indult meg félénken a 
középosztálymozgalcm. Liége-ben 1905-ben már 
nemzetközi középosztály-kongresszus ülésezik. 
A világháború legjobban a középosztályt súj-
totta, ezért alakul meg anyagi és szellemi ér-
dekeinek védelmére a Nemzetközi Középosztály 
"Unió 1903-ban, Bernben. 

Mi jellemzi a középosztályt? A magasabb 
műveltség, a kezdeményező erő, az irányítás, 

a szellemi értékek kultusza. Gondolkozása 
az ipari proletariátus materializmusával, for-
radalmi törekvéseivel szemben tipikusan kon-
zervatív, történeti tartalmú. 

A fizikai munkások érdekeit törvények védik 
az egyes országokban. A törvények azonban 
nem szólanak a szellemi munkások érdekének 
védelméről, munkára s eltartásukra való jo-
gukról. 

Milyen orvosszereket alkalmaz az európai 
szociálpolitika a szellemi munkások bajaira? 
Szanálás, B-lista, halálozás vagy nyugdíjazás 
esetére tervszerű létszámcsökkentés. Míg a testi 
munkások hatalmas szervezetekbe tömörülve 
védik érdekeiket hatékonyan, addig a szellemi 
munkások túlnyomó tömegének jogi helyzete 
szánalmas. 

A főiskolai hallgatók száma gyors tempóban 
emelkedik, de a kvantitás megöli a kvalitást, 
a nyomorgó tömeg lesüllyeszti a színvonalat. 
A szellemi munkások elhelyezkedésének nehéz-
ségét még csak fokozza a géptechnika tökéle-
tesedése. Az irodai üzemek is agyonracionalizá-
lódnak, feleslegessé teszik az embert és nyo-
morba döntik az alsóbbrendű szellemi munká-
sok seregét. A magasabb iskolába való növekvő 
tódulás a kultúra és a demokrácia eseménye 
szempontjából örvendetes. Ennek az eszmény-
nek a mélyén azonban mély tragikum rejtőzik. 
Ha mindenki kifejti a benne szunnyadó szel-
lemi erőket s magas műveltségre tett szert, 
akkor a felsőbb műveltségi fokú intelligenciá-
nak oly óriási tömege zsúfolódik fel, hogy meg-
felelő szellemi munkaalkalomhoz és megélhe-
téshez nem jutva, a társadalmi szerkezet egyen-
súlyát teljesen kibillenti. 

A szellemi munkások is, amikor helyzetük 
a világháború után mind sanyarúbbá válik, 
végre szervezkedni kezdenek országosan, meg 
nemzetközileg is. 

A nemzetközi szervezkedésnek balsikere onnan 
magyarázható, hogy a szellemi munkás hiva-
tása és munkaköre a legszorosabban össze van 
forrva egy-egy ország nemzeti életével. Mihelyt 
a nemzetközi szellemi munkásmozgalom az el-
vont elvi magaslatok ritkább levegőjéből az 
egyes nemzetek szellemi munkásainak belső, 
konkrét problémáihoz ereszkedik alá, a további 
érdekközösségnek már útjában áll a sajátos 
nemzeti értékfelfogás és érték. 

A szellemi munka válsága tipikus jelenség s 
igen bonyolult bokros probléma. Színezete és 
megoldási módja minden nemzet keretén belül 
többé-kevésbbé más és más. Nemzetközi tárgy a-
lásainak az a haszna, hogy a figyelem nagyobb 
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erővel fordul feléje s az egyes nemzeteket a ma-
guk idevágó kérdéseinek megoldására sarkalja. 

A közönség a felolvasás befejeztével lelkes 
ovációban részesítette az illusztris előadót, aki-
nek az elnök is meleg szavakkal mondott kö-
szönetet. 

A törvényhatósági népművelési 
bizottságoknak a vallás- és közoktatási 
Miniszter által kinevezett új tagjai: 

(Folytqtás.) 

Baja törvényhatósági láros: 

Puskás Dezső dr. polgármestertelyettes, kulturiigyi 
tanácsnok, Gouczlik Kálmán apátplébános, Birinyi Jó-
zsef áll. el. isk. igazgató- taní tó , a vármegyei tanító-
egyesület elnöke, Tomasics Gyula ipartestületi elnök és 
Cserba György kereskedő. 

Bács-Bodrog vármegye: 

Marschal Ferenc országgyűlési képviselő (Budapest), 
Mészáros Béla r. k. plébános (Vaskút), Zsigmond Gyula 
dr. járási főszolgabíró (Ba j a ) , Holács Gábor kereskedő, 
ipartestületi elnök, iparkamarai tag (Jánoshalma) és 
Szemző Antal, áll. el. isk. igazgató-tanító (Bátmo-
nostor). 

Borsoi-Gömör-Kishont vármegye: 

Forneth Gyula dr. ny. alispán (Putnok), Csepela Lajos 
dr. apátplébános (Mezőkövesd), Lenkey Gyula ref. 
lelkész (Bánhorvát) , Peczina Endre főgimnáziumi tanár 
(Mezőkövesd) és Tálas Béla, áll. el. isk. igazgató-taní tó 
(Diósgyőr). 

Miskolc törvényhatósági város: 

Balázs Győző gimnáziumi tanár, Porcs Kálmán gim-
náziumi tanár, Cseh Gusztáv, áll. polg. isk. igazgató, 
Duray Kálmán r. k. főgimnáziumi t aná r és dr. Horkay 
Firencné. 

Dobó Sándor meghalt. 
Dobó Sándor, a magyar tanítóság vezéralakja 

február 17-én meghalt. 
Nagy veszteség érte a magyar tanítóságot 

Dibó Sándor halálával. Egész élete a tanítói 
hivatás erkölcsi értékének elismertetésére s a 
tanítóság anyagi helyzetének javítására irá-
nyuló munkában telt el. Nagy lelki készséggel, 
fáradságot nem ismerő akaraterővel, néha éjt. 
napot eggyé téve « csak a vasúti kocsi fülké-
jében pihenve, járta az országot, ment egyik 
tanítógyűlésről a másikra, buzdítva, bátorítva, 
szervezve, küzdelemre híva a tanítóságot a ta-
nítói munka eredményét biztosító lehetőségek 
kivívása érdekében. Azck az eredmények, ame-
lyeket a tanítóság az utolsó négy évtized alatt 
kivívott, részben az ő fáradhatatlan munkás-
ságának köszönhető. 

Kiváló szónok volt. Szónoklatait a hév. a 
nyíltság, a logika és az érzelmeket keltő erő jel-
lemezte. Vitte, ragadta magával hallgatóit. 
Negyven év alatt alig volt jelentős tanítói 
gyűlés, amelyen tevékenyen részt ne vett 
volna. Két egyetemes tanítógyűlésen volt a 
tanítóság ügyeinek főelőadója. A reformá-
tus tanítóság benne, mint az Országos Refor-
mátus Tanító Egyesület elnökében, egyedüli 
vezérét látta. Dobó Sándor nem riadt vissza 
az újabb és újabb terhektől, melyeket a taní-
tói közbizalom vállaira rakott. Buzgólkodásá-
nak egyik eredménye a református tanítók 
Balatonalmádiban létesített udülőház<a, amely 
az ő nevét viseli, s a hajdúszoboszlói tanítói 
gyógyház. 

Amilyen eredménnyel szolgálta lelkesedést 
keltő beszédeivel a tanítói érdekeket, ugyanoly 
készség, meggyőző e ő jellemezte azt a mun-
kásságot, melyet mint szerkesztő kifejtett. 
Negyven éven keresztül volt szerkesztője a 
Tanítók Lapjának. 

Az ország tanítóságának nagyrabecsülése 
nyilvánult meg vele szemben, mikor a Tanító-
egyesületek Országos Szövetsége tb. elnökévé 
választotta. Ezt a megbecsülést bizonyítja az 
irodája falait díszítő, több mint negyven dísz-
oklevél is. Kiválóságai elismeréséül a Magyar 
Tudományos Akadémia a Wodianer-díjjal ju-
talmazta. Nyugalombavonulása alkalmával az 
egyházi felsőbb hatóság ezüst koszorúval tün-
tette ki, amelyhez hasonló kitüntetésben más 
tanító még nem részesült. Nyugalombavonulása 
előtt tagja volt a református zsinatnak, s Hajdú 
vármegye törvényhatóságának. 

Az utóbbi két hónapban már gyengélkedett. 
Ez az inban nem akadályozta meg, hogy külön-
féle, de különösen a tanítóságot érdeklő ügyek-
kel ne foglalkozzék. Három hete, hogy tüdő-
gyulladás ágyba döntötte. Erős szervezete ne-
héz küzdelmet vívott a kórral, mely végül is 
diadalmaskodott. 

Haláláról az Országos Református Tanító-
Egyesület a következő gyászjelentést adta ki: 

•,Az Országos Református Tanító-Egyesület 
mély fájdalommal tudatja, hogy ruszkai Dcbó 
Sándor nyugalmazott református igazgató-ta-
nító, az Oiszágcs Református Tanító-Egyesület 
elnöke, a Magyarországi Tanító-Egyesületek 
Országos Szövetségének tb. elnöke, a Tanítók 
Lapja felelős szerkesztője, mintegy negyven 
tanítóegyesületnek tb. elnöke stb. áldásos, ered-
ményekben gazdag, munkáséletének 68. évében, 
1931. évi február hó 17-én éjjel 2 órakor hosz-
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szas szenvedés után visszaadta lelkét Terem-
tőjének. 

A megboldogult több mint négy évtizeden ke-
resztül volt a tanítóság igaz ügyeinek harcos 
vezére s a magyar tanítóság érdekeit, jellegre 
és felekezetre való tekintet nélkül szolgálta 
szóval és tcllal. 

Az utolsó évtized alatt mint az ORTE elnöke 
fejtett ki a református tanítók jóléti intézmé-
nyeit megteremtő, alkotó munkát. 

Elhányt nagy halottunk földi maradványait 
február hó 19-én d. u. 2 órakor Hajdúböször-
ményben. az Ö-templomban tartandó gyász-
istentisztelet után helyezzük örök nyugalomra. 
„Lehullott a mi fejünknek koronája!" 

Miniszteri elismerés. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elismerését és köszönetét 
nyilvánította Csergő Károly dívnak, Csongrád 
vármegye alispánjának és a törvényhatósági 
népművelési bizottság elnökének azért az áldo-
zatkészségéért, hogy a vezetése alatt álló tör-
vényhatósági népművelési bizottság háromévi 
népművelési tervének sikere minnél jobban elő-
mozdíttassék, sajátjából 500 pengő jutalmat tű-
zött ki olyan kisgazdák jutalmazására, akik a 
törvényhatósági népművelési bizottság munkás-
ságába belekapcsolódva, a gyümölcsfatermesz-
tós és a baromfitenyésztés terén a legszebb ered-
ményt érik el. 

Budavári mise. Clement Károly, a kitűnő nevű 
zeneszeiző „Budavári mise" címen új misét írt 
vegyeskarra. A mise próbáit a Koronázó Má-
tyás-templom énekkara már meg is kezdte 
Sugár piktor kcrmányfőtanácsos, karnagy ve-
zetésével. Clement Károly új művét a szegedi 
Fogadalmi-templom ós a budapesti Szent Do-
monkos-rendiek temploma részére is megsze-
rezték. A mise zeneanyaga Sugár Viktor kor-
mányfőtanácscs útján szerezhető meg. (Buda-
pest, Nemzeti Zenede, IV, Semmelweis-u. 12.) 

Pohárnok Jenő irodalmi sikere Franciaország-
ban. Pohárnok Jenő győri tanítóképzőintézeti 
gyalc. isk. tanító „A gyermekek királya" című 
művének francianyelvű kiadását a francia 
akadémia megkoszorúzta. A jeles irodalmi mun-
kának francianyelvű kiadása Franciaországban 
ós Belgiumban 50.000 példányban kelt el. A mű 
második kiadásának megjelenése alkalmából a 
„La Croix" című francia napilap folyó évi ja-
nuár 13-i számában a megkoszorúzott munka 
irodalmi értékéről meleghangú elismeiő soro-
kat közölt. 

A Budapesti Polgári Iskolai Tanári Kör Iro-
dalmi és Sajtóbizottsága most tartotta alakuló 
ülését Simon Lajos föv. polg. isk. igazgató 
elnöklete alatt. Az ülés kezdetén Drégely Dezső, 

a Budapesti Tanári Kör elnöke szólalt föl. Vá-
zolta azokat a feladatokat, amelyeket ebben a 
bizottságban megvalósítani óhajt. Majd a t iszt-
újítást ejtették meg. Eszerint az új elnökség 
következőképen alakult: Elnök: Simon Lajos, 
alelnökök: dr. Raikovich Kálmán és Hlavathy 
Imréné, titkár: Hilbert Károly, jegyzők: dr.Vö-
rös Lajos és Sajó Lujza. Ezután Simon Lajos 
tartotta meg előadását a sajtó és az irodalmi 
bizottság programmjáról, melynek alapján ki-
mondotta a gyűlés, hogy foglalkozni fog mind-
azon kérdésekkel, melyek sajtóügyi tekintetben 
a polgári iskolai státus és a polgári iskola 
szempontjából szükségesek. Irodalmi szem-
pontból érdeklődési körébe vonja mindazokat 
a kérdéseket, melyek az általános és ifjúsági iro-
dalomra vonatkoznak s azokat, melyek a pol-
gári iskola irodalmi oktatását érintik. Vizs-
gálni fogja, hogy az új idők irodalmi anyagát 
milyen módon és mértékben vonják be a ta-
nítás körébe? Vizsgálni fogja a budapesti 
gyermek nyelvkincsét, szemléletét, az utcának, 
mozinak és a rádiónak a tanulókra való hatá-
sát. A társadalom figyelmének felköltése ós 
ébrentartása céljából propagandát indít a pol-
gári eszme megerősítésére. E célból minden év-
ben megtartja a polgári eszme napját és meg-
szerkeszti a polgári iskola breviáriumát. Szor-
galmazni fogja a rádió bevezetését az iskolába, 
nemkülönben az önképzőköröknek a szülőkkel 
való közelebbi kapcsolatát is. A sajtópropa-
ganda ügyében érdemleges kapcsolatot teremt 
a polgári iskola és a napisajtó között. Többek 
hozzászólása után az előadó programmiát 
örömmel fogadta az értekezlet. 

Megalakult a Szabadlevegős Iskolák Barátai-
nak Egyesülete. A Kereskedelmi Akadémia dísz-
termében nagy érdeklődés mellett alakult meg a 
Szabadlevegős Iskolák Barátainak Egyesülete. 
Az előkészítő bizottság elnökének, Goar Vilm s 
dr. felsőházi tagnak indítványára az egyesületi 
elnökké Karafiáth Jenő dr.-t, az Országos Test-
nevelési Tanács elnökét választotta meg, akit 
Gaár Vilmos és Simon Lajos üdvözöltek. Kara-
fiáth Jenő válaszában a szabad levegőnek, a 
sportnak jelentőségét fejtegette az ifjúság ne-
velése, a tuberkulózis elleni küzdelem szempont-
jából és hivatkozott azokra a magyar pedagógu-
sokra, akik már századokkal ezelőtt hirdették a 
szabad levegőnek a szervezetre gyakorolt ked-
vező hatását. Budapest közoktatásügyi osztálya 
nevében Petik Kálmán üdvözölte az új egyesü-
letet és nagyszabású előadásban rajzolta meg a 
székesfőváros gyermekvédelmi tevékenységének 
képét s az első szabadlevegős intézetnek, a Le-
derer-telepi erdei iskolának szervezetét és jelen-
tőségét. Gyulai Aladár tanár a szabadlevegős 
iskolák egyes típusait jellemezte és ismertette 
ezeknek mai helyzetét. Az alakuló közgyűlés el-
fogadta Rajkovich Kálmán dr. előadásában az 
alapszabály tervezetet, majd megválasztotta az 
egyesület tisztikarát. Az indítványok során lel-
kesedéssel fogadta a közgyűlés Simon Lajos 
polgári iskolai igazgatónak azt a javaslatát, hogy 
az egyesület védnöknek kérje föl Klebelsberg 
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Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
első tiszteletbeli tagjává válassza meg Komis 
Gyula dr. és Pcttkó-Szandtner Aladár dr. állam-
titkárokat, továbbá, hogyr Purébl Győző dr., szé-
kesfővárosi tanácsnoknak a Lederer-telepi is-
kola megnyitása alkalmából, valamint Mannin-
ger Vilmos dr. egyetemi tanárnak, a soproni 
erdei iskola alapítójának, az első közgyűlés 
jegyzőkönyvében érdemeikért köszönetét fe-
jezze ki. 

A tanítói munka megbecsülése. Meghatóan kedves, 
meleg ünneplében részesült Kubacska István nyugdíjba vo-
nul t nyíregyházai ág. ev. igazgató február hó 12 én, ami-
kor a Szabolcsvármegyei Általános Tanító Egyesület dísz-
közgyűlésén a Kormányzó Ű r ö Főméltósága ál ta l ado-
mányozot t Signum Laudist tűz te fel a vármegye fő-
ispánja az ünnepelt mellére. 

A városháza dísztermében lefolyt ünnepély a Városi 
Dalárda Hiszekegy-kórusával kezdődött, ma jd Szabó Pál 
egyesületi elnök meleg szavakkal üdvözölte az ünneplésre 
egybegyűlteket. 

A küldötteéggel meghívott ünnepelt megjelenéekor a 
Dalárda énekelte el üdvözlő dalá t ezután dr. Erdőhegyi 
Lajos főispán felolvasta a kitüntetésről szóló leiratot s 
az ünnepelt érdemeit méltató beszéd kíséretében á t ad ta 
a kitüntetés jelvényét. 

Az éljenzéssel fogadot t üdvözlő beszéd befejeztével 
Mikecz László árvaszéki elnök a vármegye törvényható-
sága, Szobor Pál főjegyző a város polgársága, Benkő 
András kir. tanfelügyelő a tanfelügyelőség, Rákos István 
kir. tanácsos, a Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. 
Szövetségének elnöke az Országos Szövetség és a Ta-
nítók Eötvös Alapja, Fazekas János isk.-igazgató — az 
ünnepelt hivatali utóda — az ev. iskola nevében intéztek 
szívhezszóló üdvözlő beszédet az ünnepelthez, ki meg-
ha to t t an köszönte meg 47 éves tanítói működésének és 
érdemeinek méltatását . 

Az impozáns ünnepélyt a városi dalárda a Himnusz el-
éneklésével zár ta be. 

Budapest új iskolája. A székesfőváros idei is-
kolaópítési programmja során létesített új is-
kolák közül február 20-án adták át rendelteté-
sének a farkasréti Érdi-úton létesített új elemi 
iskolát. A megnyitáson a székesfővárost Pu-
rébl Győző közoktatásügyi tanácsnok képvi-
selte, jelen volt Padányi Andor királyi tanfel-
ügyelő és a törvényhatósági bizottság tagjai 
közül számosan. Az új iskolaavatás kapcsán 
Purébl Győző tanácsnok megemlékezett a szé-
kesfőváros iskolaépítési programmjának ered-
ményeiről, beszámolt arról, hogy az utolsó 
öt esztendőben 10,359.000 pengőt fordított a fő-
város részben iskolák kibővítésére, részben is-
kolák építésére. Az iskolaépítési Programm be-
fejezéséhez közeledik, amennyiben ebből az ösz-
szegből 2,369.000 pengőt tényleg elköltöttek és 
még 2,990.000 pengő az az összeg, amit a most 
folyamatban levő építkezések fognak felemész-
teni. 

Előadás a Szülők Iskolájában. „Érvényesülés az 
iskolában éa az életben" címmel t a r t o t t előadást Bálint 
Antal főtanácsos, az OTI képességvizsgáló állomásának 
vezetője a Magyar Szülők Szövetsége ál ta l rendezett Szü-
lők Iskolájában. Közismert dolog, hogy az életben nem 
azoké a legnagyobb siker, akik az iskolában az elsők 

és az utolsók,, is igen gyakran előre törnek. Ennek oka, 
hogy az élet más követelményeket t ámasz t az emberrel 
szemben, mint az iskola. Az iskolában az értelem neve-
lése mellett hát térbe szorul a testi ügyességek s a ve-
zető- és szervezőképesség fejlesztése. R á m u t a t o t t a taka-
rékosság helytelen értelmezésének végzetes következmé-
nyeire, valamint azokra az utakra, amelyeken a tá rsa-
dalom és az államhatalom a nemzetközi helyzet ado t t -
ságai mellett is javí tani tud a polgárok gyakorlati ér-
vényesülésének lehetőségén. 

Az Orsz. Állatvédő Egyesület iskolai pályázata. 
A Gyermeknaptárban hirdetett iskolai pályázatot az Or-
szágos Állatvédő Egyesület ismét közzé teszi, mert köze-
ledik a beküldés határideje, március 31-ike és még csak 
kevés dolgozat érkezett be. A dolgozatok tételei a követ-
kezők: 1. A népiskolák I—IV. osztályainak: A baromfiak-
ról. 2. A népiskolák felsőbb osztályai, ismétlőiskolák és a 
középfokú iskolák I—IV. osztályainak: Hogyan védjük az 
állatokat? 3. A középiskolák V—VIII . osztályai, a 
tanítóképzők és felsőkereskedelmi iskolák számára : 
Állatvédelmi beszéd a madarak és fák napjára. A dolgo-
za toka t az iskolai igazgatóságok ú t j á n 1931 március 
31-ig az Országos Állatvédő Egvesületbe (IX, Ernő-utca 
11 — 13) kell beküldeni. 

A községi és körjegyzők Országos Egyesülete 
a népművelési törvényért. A községi és körjegyzők 
Országos Központi Egyesületének a mult év végén ta r -
t o t t közgyűlése az iskolánkívüli népművelés kérdésével 
is behatóan foglalkozott és a r ra az egyértelmű megálla-
podásra ju to t t , hogy az iskolánkívüli népművelés kor-
szakos jelentőségű ügye csakis akkor fog teljes eredmény-
hez jutni, hogyha törvény fogja biztosítani az intéz-
ményhez nélkülözhetetlenül szükséges anyagi eszközö-
ket is. A közgyűlés elhatározta, hogy a népművelésnek 
törvénnyel való szabályozása tá rgyában felirattal fordul 
az illetékes tényezőkhöz. 

Üj igazgató. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 
püspöke, dr. Geduly Henrik, Poppé Béla tállyai evang. 
t an í t ó t és közs. ip. tanoncisk. igazga tó t a tanügy érde-
kében teljesített fe le t te értékes szolgálatainak elismeré-
séül igazgatói címmel tünte t te ki. 

A gyöngyösi szívgárda ünnepélye. Gyöngyö-
sön a központi áll. elemi iskola szívgárda cso-
portja fényes ünnepélyt tartott abból az alka-
lomból, hogy a Szent Atya a csoportot nem 
mindennapi kitüntetésben részesítette. Pacelli 
Jenő bíboros államtitkár ugyanis utasította a 
budapesti nunciaturát s ez értesítette a csopor-
tot arról, hogy a Szent Atya áldását küldi azért 
a figyelemért, hogy a csoport 50 éves papi jubi-
leuma alkalmából díszes albumba kötött leve-
lekkel köszöntötte. Az ünnepély az állami iskola 
nagytermében folyt le. melyet zsúfolásig meg-
töltött a tanulók, a szülők, a tanügybarátok 
és az érdeklődök serege. A tanulók éneke után 
Sebestyén Lajos igazgató, ismertette nagy vo-
násokban a gárda megalakulását, működési 
körét. Az ünnepi szónok dr. Bozsik Pál pré-
post, főesperes volt. Ajkáról a gyermeki lélek-
ben olvasni tudó pedagógus és lelkipásztor 
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nagyszerű szavai szóltak a tan ulóklaoz. 
Nóvák Antal hittanár felolvasta a nuncia-
tura levelét, előbb eredeti latinnyelvü szöveg-
gel, majd magyar fordításban is, melyet a jelen-
voltak nagy figyelemmel állva hallgattak végig. 
A lélekemelő ünnepély a Te Deum éneklésével 
fejeződött be. 

50 éves találkozás. Felkérem volt iskola társaimat, 
akik velem 1881-ben Znióváralján az állam itanítóképző-
intézetet elvégezték, hogy ötvenéves találkozásunk elő-
készítése céljából címűket velem közölni szíveskedjenek. 
Szócsény (Nógrád m.), 1931 február 21-én. (Weisz) Fejér 
Lipót nyug. ig.-tanító. 

Halálozás. Szanyi István, a veszprémi róm. ka th . elemi 
iskolák ny. igazgató-tanítója, oki. középiskolai énektanár, 
a veszprémmegyei róm. kath. elemi iskolák fegyelmi taná-
csának tag ja , a „Bene Merenti" pápai érdemrend tulajdo-
nosa, Szent Ferenc-rendi confrater folyó évi február hó 
11 én, hosszas szenvedés u tán életének 70 ik évében el-
hányt . — Az orosházi ág. liitv. evang. egyházközség 
képviselőtestülete lelkészi és tan í tó i kara szomorú szív-
vel jelenti, hogy Molnár Imre evang. igazgató-tanító, a 
békési ev. egyházmegyei tanítóegyesület alelnöke életének 
54-ik, áldásos taní tói munkásságának 34-ik évében folyó 
évi február hó 9-én rövid szenvedés u tán meghalt . — 
A keszthelyi községi elemi iskola tanítótestületének tag-
jai fájdalmas szívvel tuda t ják , hogy szeretett kar társuk, 
az iskolának 12 éven á t volt érdemes taní tója , hivatásá-
nak odaadó lelkes munkása, az önfeláldozó családanya, 
özv. Németh Györgyné sz. Hence Apollónia 29 eszten-
dei ertékes taní tói működése u t á n február hó 9-én, életé-
nek 50-ik évében nemes lelkét Teremtőjének visszaadta. — 
Spáth Mária állami óvónő életének 37, évében rövid szen-
vedés u tán folyó évi február hó 4 én Dunabogdányban 
meghalt. Temetése nagy részvét mellet tör tént meg. — 
Rakssai Rakssányi Gyula ny. bíró, ügyvéd Budapesten, f. 
évi február 13-án, életének 81. évében elhányt. Temetése a 
kerepesi-úti temetőben nagy részvét mellett tö r tén t meg. 
A rokonságon kívül a magyar tanügyi élet több kiváló-
sága és az Orsz. Gárdonyi G. Irodalmi Társaság számos 
t ag j a jelent meg a végtisztességen. Az elhunytban Raks-
sányi Mária írónő, a szfőv. leánygimnázium tanárnője, 
Rakssányi Dalma, Aranka és E t a erdélyi magyar taní tó-
nők, valamint Rakssányi Anikó, a Nemzeti Múzeum tiszt-
viselőnője édesatyjukat gyászolják. Áldott legyen emléke! 
— A Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. t a ta i bányá-
szatának taní tósága mélyen megrendülve tuda t j a , hogy 
szeretett kar társa , Pór Antalné sz. Litsaer Erzsébet taní-
tónő február hó 12-én hosszú, kínos szenvedés után, éle-
tének 34. évében jobblétre szenderült. Az elhúnvt az isko-
lának igaz, melegszívű, odaadó munkása, a taní tótes tü-
let minden tag jának szerető jóba rá t j a volt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
Többeknek. „A taní tó táblai ra jza i" című zsebkönyv-

nek szerzője Farkas Géza nagygyimóti tanító. A művet 
lapunk folyó évi 1. számában ismertettük. 

— Tisza Miksa rendőrfőtanácsosnak lapunk előző szá-
mában ismertetett könyve a Hernádnémetiben lakó szer-
zőtől rendelhető meg. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A népkönyvtárak céljaira alkalmas könyvek 
jegyzékébe a Népkönyvtári Bizottság által 1928. 
évi április hó 3-tól 1930. évi december hó 10-ig 

felvett könyvek jegyzéke. 
A * je Uel megjelölt művek csak a nagytípusú könyv-

t á rakba valók. 
A ** jellel megjelölt művek csak a nagy- és közép-

t ípusú könyvtárakba valók. 
A többi mű valamennyi típusba alkalmas. 

I. Ismeretterjesztő művek. 

Andrássoiich Géza: Kecsketenyésztés. 
Acs Lipót: Népművészeti gyűjtés. 

**Bajza József: Jugoszlávia. 
Bakoss László: A tyúkok tojáshozamának fokozása. 

**Bulla Antal: Az utolsó száz év története. 
Barcza-Thirring: Budapest Duna-jobbparti környéke. 
— — Budapest Duna-balpart i környéke. 
Darcza-Vigyázó: Mátra . 
Bárczy István: Jézus Krisztus evangéliuma (Katho-

likusok számára). 
Barótiné Stegmüller Mária: A takarékos főzés. 

*Bartucz Lajos: Mikép fedezte fel az ember önmagát . 
Beke László: A burgonya termelése ós nemesítése. 
Bene Lajos: Népies ismeretterjesztő előadások. 
Benedek Elek: Mátyás királyról. 
Benkő András: Az I f júsági Vöröskeresztes Csoportok 

munkakönyve. 
Benőcs József: Ismeretterjesztő előadások. 

**]}ittera Miklós: Répatermesztés. 
— — Kender és len. 
Bodor—Gerlóczy: N y i t o t t könyv. 
Boldis Dezső—Török Zoltán: Nótáskönyv. 
Bossányi Árpád: Műkedvelői előadásokra alkalmas szín-

darabok. 
*G. Bottai (ford.: Pallai Aladár): A munka alkotmánya-
* Burger Károly: Az egészséges nő. 

**Czettler—Ihrig: Szövetkezeti ismeretek. 
*Cholnoky Jenő: Földra jz i és statisztikai atlasz. 
—- — Utazás a s á t án szekerén. 

*Csekey István: Északi írások. 
*Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere, 
*Csutak Vilmos: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Mú-

zeum 50 éves jubileumára. 
**Dános Árpád: Iparoskáté. 

Donászy Ferenc: Rejtélyek a történelemből. 
Dornyay Béla: Bakony. 

**Előadások az iskolaegészségügy köréből. (Egészség 
Könyvtára . ) 

*Fitz József: A könyv története. 
*'*Fodor Ferenc: Egy palóc falu életrajza. 

Frank Antal: Jó gyermekek, rossz gyermekek. 
Gabányi János: A magyar nemzet története. IV. kötet-
Gergely János—Kari Zsófia: Női kézimunka. 

**Gratz Gusztáv: Európai külpolitika. 
Gyárfás József: A szántóföld. 
— — A vadrepce sikeres ir tása. 
Györffy István: Magyar népi hímzések. I. A cifrassűr. 
Székelyhídi Ilammer Dezső: A fertőző betegségek és a. 

férgek. 
* Haraszti Emil: A zenei formák története. 
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Heim Pál: A gyermekek táplálkozása. 
*Hérics—Tóth: Gyümölcsök és főzelékek konzerválásá-

nak kézikönyve az ipar ós ház ta r tás részére. 
* Rómán Bálint—Szekfü Gyula: Magyar tör ténet . 

Palle Hűld: 44 nap a l a t t a föld körül. 
Hübner József: A kisgazda könyve. 
Ihrig Károly: Szövetkezetek. 
Imre— Wein—Poor: A gyermek szemének, fülének, 

orrának, torkának, bőrének gondozása. 
,/!*Jablonovszky József: A gyümölcskert védelme az élős-

ködők ellen. 
**— — A gyümölcsfák és szőlő kártevő rovarai. 

Kelemen Béla: Magyar-német és német-magyar zseb-
szótár . 

** Kellner Dániel: Mit kell a sportolónak s a j á t testéről 
tudnia. 

Kemény Ferenc: Német-magyar beszédgyakorlatok. 
Kesztler Lőrinc: összhangzat tan . 

*Kende Géza: Magyarok Amerikában. 
Kenyeres Elemér: A gyermek beszédének fejlődése. 
Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. (2 kötet.) 

* Klebelsberg Kuno gróf: Küzdelmek könyve. 
*— — Jöjjetek 30-as évek. 

— — Neonacionalizmus. 
Kneusel Herdliczka Ernő: Mai t raktoraink és a gép-

szántás időszerű kérdései. 
*Kogutovicz Károly: Dunántú l és Kis-Alföld. 

Kolbai Károly: Az Alföld takarmányszükségletének 
fedezése. 

*Kompolthy Jób: Tíz év Kínában. 
L. Kot ács Gáspár: A házinyúl, mint haszonállat . 
Kovácsné Tüdős Ilona: Tejes ételek könyve. 
Körmöczi Emil: Az első segítségnyújtás. 
Körösi Henrik: Szülők könyve. 
Lakner Vidor: A méhtenyésztés alapismeretei. 
Cs. Lázár László: Mezőgazdasági ú tmu ta tó papok, taní-

tók és kisgazdák részére. 
Lukács Károly: Bala ton. 
Machalek Pál: A 101. cs. és kir. gyalogezred története. 

(Az érdekelt vármegyék népkönyvtárai számára.) 
Marosi Arnold: Bevezetés a biológiába. 
Molnár Imre—Lajtha László: Játékország. 

*Németh Antal • Színészeti lexikon. 
Oker—Blom Miksa: A gólya-mese helyett . 
Pass László: Népművelési előadások. 
Petróczy István: Veszélyben minden magyar város. 
Pilch Jenő: Horthy Miklós. (A nagy és a népszerű ki-

adás.) 
Pinkovich József: A falu és földje. 

* Reichart Géza: A tur is taság kézikönyve. 
Ruzitska Jolán: Művirágkészítés. 
Sebestyénné Stettina Ilona: A kis kosárfonó. 
Sik Sándor: A cserkészet. 

* Szabolcsi Bence—Tóth Aladár: Zenei lexikon. 
**Szabó Zoltán: A szobai növények élete és gondozása. 

Szekeres László: Férf iak és tettek az ú j Olaszországban. 
Székely Jenő—Fluck Jenő: Dohánytermelők tanács-

adója. 
Szemere László: Gombáskönyv kezdők részére. 
Szentkeresztyné Nyegre Rózsi: Ú t m u t a t ó a szociális, 

karitatív és közhasznú intézményekhez és el járá-
sokhoz. 

Seepessy Mihály: A gazda adóterhei. 
Sziklay János: Balatonunk. 

**Szinnyei József: A magyar nyelv. (Magyar Szemle 
Kincsestára.) 

Szilassy—Grabner: Szálas takarmánynövények - ter-
mesztése. 

Szmrecsányi Miklós: Eger és környéke. 
Szoboszlay Sándor: Ha jdú vármegye és Debrecen nép-

oktatásügye. (Az érdekelt népkönyvtárak számáia.) 
Szőllősy Lajos: A táplálkozás. 

*Takáts Sándor: Hangok a múltból. 
**— — Régi idők, régi emberek. 

*— — A török hódoltság korából. 
Thirríng Gusztáv: Pilis és a Szentendre—visegrádi 

hegység. 
— — Budapest részletes kalauza. 
Tóth Mthály: Búzakalász. 
Török Elemér: Jézus beszédei. (Katholikusok számára.) 
Vadas Iván: Sportolás, szépség, egészség. 
Vidiczky János: A vadászati jog lexikona. 
Weis István: A mai magyar társadalom. 
Wellmann. Oszkár: A borjú felnevelése. 
Westsik Vilmos: Okszerű növénytermelés. 
—- — Sertéstenyésztés és hizlalás. 

** Winkler—Bakoss: Baromfibetegségek. 
1000 jó tanács. (Singer és Wolfner kiadása.) 

II. Szépirodalmi müvek. 

Baloghné Hajós Terézia: Harc az életért. 
Benedek Elek: Anikó regénye. 
— — Csudafa. • 
— — Galambok. 

**Berde Mária: Télutó. 
B. Czeke Vilma: A lyukas mogyoró. 

**Csapó Róza: Szívemből. 
Csengery Gusztáv: A mocsarak királya. 
Dénes Gizella: Két fehér galamb. 

**Dózsa Endre: Régi jó és régi zord időkből. 
Farkas Pál: A szerencse-keresők. 
— — Az idegen. 

*Földes Géza: Hajdani székely diákélet. 
Gaál Mózes: A koldusvezető. 
— — Nótás Kat ica . 
0. W. Gail: U tazás a holdrakétán. 
Gineverné Győry Ilona: Egérke. 
Grammantik Margit: Magyar gyermekhősök. 
Gyökössy Endre: Mihály és Milán. 
Gyulai Pál: Apróbb gyermekmesék. 
Halmos Andor: Magyar várak regéi. 
Jeszenszkyné Tirpák Irén: Ahol a szívek találkoznak. 
Jókai Mór: Meséskönyv. 
Kenedi Géza: Magyar vár Boszniában. 
Kipling: Történetek az őserdőből. 

**Komáromi János: Elment a nyár . 
**— — Az elvált feleség. 
**— — Az ősdiák. 

— — Szép vagy Magyarország. 
**— — Régi szerető. 

— — Cs. és kir. szép napok. 
Kosáryné Réz Lola: Hazafelé. 
— — Meszes Palkó. 
Kosztolányi Dezső szerkesztésében: Vérző Magyar-

ország. 
Krúdy Gyula: Tizenhat város t izenhat leánya. 
Kunos Ignác: Adakale mesekertje. 
— — Nipponország napos kertje. 
Lábán—Keresztúry: Magyar regék. 
Lőrinczy György: Mátyus földjén. 
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Maróthy Jenő: Ü j urak régi hegyek között . 
May Károly: Karácsony. 
Mása Ferenc: Csalavári Csalavér újabb kalandjai. 
Móricz Pál: A magyar királyi honvéd. 
— — Hortobágyi legendák. 

**Móra József: Hajh , Erdélyország. 
Nagy Péter: A szamosparti ház. 

**Orbók Attila: A véres mesgye. 
Rákosi Viktor: Bobby és Csiba. 

*Swan: Mesék az Ezertó országából. 
Szabó Mária: T ó t István levele. 
Szarka Géza: Elnémult ajkak. 
Szász Károly: Képek és történetek. 
Szederkényi Anna: Az asszony, meg a fészek. 
Szeghalmi Gyula: Felvidéki regék. 
Székely Mózes: Zátony. 
Szilárd János: Pipaszó mellől. 
Szunyoghy Farkas: Tanyai emberek. 

*Takáts Sándor: Szegény magyarok. 
Tábori Piroska: Barlanglakók. 
Tábori Róbert: Hóvár. 
— — Délibábok. 
Tutsek Anna: Yidorka. 
Mark Twain: Tamás úrfi kalandjai. 
Victor Gabriella: A pataki vár gyöngye. 
Voinovich Géza: Magyar mesék rózsáskertje. 

**Zilahy Lajos: Valamit visz a víz. 

860—05—25/1931. sz. 
Körrendelet. 

Valamennyi vármegyei kir. Tanfelügyelő úrnak 
és a kecskeméti kir. tanfelügyelői kirendeltség 

Vezetőjének. 

Budapest székesfőváros úgy, mint a mult 
tanévben, a folyó iskolai évet követő szünidő-
ben is gondoskodni kíván a testileg leromlott, 
fejlődésben hátramaradt szegénysorsú fővárosi 
gyermekek vidéki nyaraltatásáról. 

Utalással a mult évi február hó 22-én — 
05—29—1930. szám alatt kiadott rendeletemre 
felhívom kir. Tanfelügyelő urat, hogy a rá-
szorult fővárosi gyermekek idei nyári üdülte-
tésének biztosítása céljából az idén is a fenti 
rendeletem értelmében járjon el, illetőleg úta-
sítsa a tankerületébe tartozó összes állami pol-
gári fiú- és leányiskolák, valamint az állami 
és községi elemi iskolák igazgatóit, gondnok-
ságait, illetve iskolaszékeit, hogy Budapest 
székesfőváros tanácsának megkeresésére az 
iskolaépületek arra alkalmas helyiségeit a 
gyermeknyaraltatás céljaira bocsássák rendel-
kezésére és az akciót, annak sikere érdekében, 
teljes mértékben támogassák. 

Arról, hogy mely iskola, hány és milyen 
helyiséget, hány üdülő gyermek részére enge-
dett át, összesítő kimutatás kapcsán tegyen 
hozzám kir. Tanfelügyelő úr folyó évi novem-
ber l-ig jelentést. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

Hivatkozással a multévi február hó 22-én, 
860—05—29—1930. szám alatt kelt megkeresé-
semre a budapesti gyermeknyaraltatás idei'biz-
tosítása céljából a kir. tanfelügyelőkhöz inté-
zett újabb rendeletem másolatát a Főtiszt. Egy-
házi Főhatóság főhatósága alá tartozó iskolák 
részére hasonló szíves rendelkezés kiadása vé-
gett tisztelettel megküldöm. 

A miniszter h e l y e t t : 
Dr. Petri Pál s. k. 

államtitkár. 

Kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter özv. Kocsis Kárclyné sz. Turai Emilia isa-
szegi községi menedékházvezetőnő oki. kisded-
óvónőt az isaszegi állami kisdedóvodáboz ál-
lami kisdedóvónővé; — Mihajlovits Mária áll. 
helyettes óvónőt a kerekegyházai áll. kisded-
óvodához állami kisdedóvónővé kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Balassa Rezső 
etyeki róm. kath. tanítót a bárnai községi el. 
iskola III. számú állására rendes tanítóvá; — 
Némethné Garcsár Anna oki. tanítónőt a bócsa-
bagibócsai községi elemi népiskola I. számú ál-
lására rendes tanítóvá kinevezte. 

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

ter a tatabányai róm. kath. Oltáregyesületnek 
az ottani elemi iskolák 402 szegénysorsú tanuló-
jának juttatott 12.000 pengő értékű karácsonyi 
ajándékért; — a Magyar Általános Kőszénbánya 
r.-t. igazgatóságának a tatabánya-felsőgallai 
óvodák és elemi iskolák szegénysorsú és árva 
növendékeinek juttatott 5970 pengő értékű ka-
rácsonyi ajándékért; — a tatabányai ref. egy-
házközségnek az ottani elemi iskolák 158 sze-
génysorsú tanulójának 3200 pengő értékű kará-
csonyi ajándékban való részesítéséért; — a 
nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegyletnek 
a nagykanizsai állami elemi iskolák szegény ta-
nulóinak juttatott 2488 pengő karácsonyi aján-
dékért; — a Magyar Általános Kőszénbánya 
részvénytársaságnak azért, mert a részvénytár-
saság a karácsonyi ünnepek alkalmával a tc-
kod-altárói magán elemi iskola tanulói között 
1750 P értékben 120 pár cipőt osztott ki; — « 
barcsi Szociális Misszió Társulatnak a barcsi 
állami elemi iskola szegénysorsú tanulói ré-
szére 253 P 20 fill, értékben juttatott ruhanemű-
adományáért s ugyanezen iskola 30 szegény ta-
nulója részére juttatott ingyen ebédért, — to-
vábbá a barcsi Tisztviselők Asztaltársaságának 
a barcsi állami elemi iskola szegéuysorsú ta-
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nulói részére 215 P értékben juttatott ruha-
nemű-adományáért őszinte elismerését és kö-
szönetét nyilvánította. 

1.160—0/1-41931. X. ü. o. sz. 

Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter tíz, egyenként évi 1440 P-ben megállapított 
tanulmányi ösztöndíjat rendszeresít olyan sze-
génysorsú szülők gyermekei, vagy szegénysorsii 
árvák részéve, akik tanulmányaikat sikeresen 
folytatják és a testnevelésben is kiválók. Ezekre 
az ösztöndíjakra a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium ezennel pályázatot hirdet. 

Az ösztöndíjakat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az Országos Testnevelési Tanács javaslata alap-
ján adományozza. Az ösztöndíjakat a tanulmányi ered-
mény igazolása mellett a m. kir. vallás- ás közoktatás-
ügyi minisztérium 12 havi részletben folyósítja. 

Az ösztöndíj adományozása egy esztendőre szól, tehát 
minden évben új pályázat útján kerülnek kiosztásra. 

Pályázhat minden magyar honosságú, legalább 17 éves, 
de 26. életévét még be nem tö l tö t t hallgató, illetve ta-
nuló, aki valamely hazai fő- vagy középfokú iskolában 
fo ly ta t ja tanulmányait. 

Az 1930/31. tanulmányi évre a pályázatok a m. kir. 
vallás- ós közoktatásügyi miniszterhez intézve, folyó évi 
március hó 10-ig, a jövőben mindig a tanulmányi év ele-
jén, november 15-ig, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium X. ügyosztályánál (V, Hold-utca 16) nyúj t -
hatók be. 

A kérvényben fel kell sorolni azokat aj; okokat, ame-
lyek alapján a folyamodó a tanulmányi ösztöndíjat az 
Országos Testnevelési Tanács út ján kéri. Ezenkívül csa-
tolandók a folyamodáshoz: 

1. Középfokú vagy főiskolai bizonyítvány arról, hogy 
a pályázó középfokú vagy főiskolában folytat ja tanul-
mányait. 

2. A szülők, vagy ha a pályázó árva, úgy az ő sze-
génységi, vagy vagyontalansági bizonyítványa. 

Budapest, 1931 február hó 10. 
A m. kir. vallás- és közöl, tatás-

ügyi miniszter. 

Tanszerengedélyezés. 
820-05-225/1931. VIII. d. ü. o. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Król Oszvald: „Szeged szab. kir város nagy-
térképe" című művét az engedélyezett tansze-
rek jegyzékébe felvette s annak használatát a 
szegedi elemi iskolák részére engedélyezte. 

Budapest, 1931. évi február hó 17-én. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A valláserkölcs, mint a kultúrpolitika alapja. — A szel-
lemi munka válsága. — Sz. Solymos Bea: Az akara t ne-
velése az iskolában. — Mit tanulhatunk a népművelési 
tanmenetekből? — Nyelvi magyarázatok a népiskola VI. 
osztályában. — Boreczky Elemér dr.: Művelődésügyi jog-
szolgáltatás. — Bittenbinder Miklós dr.: Szellemi életünk. 
— Négykezest játszottak. — A tanterv végrehajtása. 
Elméleti fejtegetések ós gyakorlati tanítások. Kaposi Ká-
roly: Zrínyi Ilona. — A hazai és a külföldi tanügyi 
lapokból. Meghasonlott lelkek. — Gyermekek ipari foglal-
koztatása és kötelező iskolalátogatása. — If júságjólét i 
ügyek Németországban. — A tanító a tehetségvédelem 
szolgálatában. — Tudomány, irodalom, művészet. Elmé-
leti fejtegetések — gyakorlati tanítások a népiskola tár-
gyainak köréből. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. — Hírek: A kormányzó átadta 
a Corvin-láncokat és a Corvin-koszorúkat a kitüntetettek-
nek. — Dr. Komis Gyula államtitkár, országgyűlési kép-
viselő előadása a szellemi munka válságáról. — A tör-
vényhatósági népművelési bizottságoknak a vallás- és 
közoktatási Miniszter által kinevezett új tagjai. — Dobó 
Sándor meghalt. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K Á L M Á N 

és D R O Z D Y GYULA. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A PUSZTAMÉRGES községi iskolaszék helyettes 

tanítói állásra pályázatot liirdet. Javadalom, mint az 
állami tanítóké. Ii. kath. kántori teendők ellátása köte-
lező. Akik az állást elnyerni óhajtják, szabályszerűen 
felszerelt kérelmüket 1931 március 10. déli 12 óráig a 
pusztamérgesi iskolaszékhez (Csongrád vm.) adják be. A 
választás idejét később fogjuk kitűzni. Iskolaszék. (79.) 

A NYÍREGYHÁZI gör. kath. egyház iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése: törvényes. Lakás egyelőre természetben. 
Pályázati határidő március 15 délelőtt 11 óra, amikor a 
választás is megejtetik. Kellően felszerelt kérvények a 
„Hajdúdorogi Egyházmegyei Főhatósághoz" címezve, 
liutt.kay Gvula kanonok-lelkész, iskolaszéki elnök címére 
küldendők. (78.) 

Az elhalálozás folytán megüresedett NAGYKÁTAI rk. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma 
javadalmi jegyzőkönyv szerint párbérváltság 2500, ingat-
lan haszonélvezet 450, természetbeni járulékok váltsága 
290, stóla jövedelem 360 aranykorona és három szoba, elő-
szobás lakás az összes mellékhelyiségekkel. Kötelességei 
szolgálati szabályzatban vannak előírva. Kommün alatti 
magatar tás igazolandó. Mindennemű korteskedés pályázat-
ból kizáró ok. Énekpróba március 18, mely napig pályá-
zatok beadandók az iskolaszéki elnökséghez. (76.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
259 

((S'I, ÉVFOLYAM 6. SZÁM.) 

A KOMÁDI református egyház pályázatot hirdet az 
üresedésben levő III . számú férfitanítói állásra, melynek 
javadalma földben, búzában és tűzifában, 71 értékegységre 
értékeltetett. Háromszobás lakás, melléképületekkel. Kö-
telessége a íeábízott osztály tanterv szerinti vezetése, a 
behnissziói munkában való segédkezés, önálló kántor díj-
talan helyettesítése, az egyházi énekkarban tényleges rész-
vétel. Teljesen felszerelt pályázati kérvények iskolaszéki 
elnök címére e hirdetés megjelenésétől számítot t 8 nap 
alat t küldendők be. Az állást a választás jogerőre emel-
kedése után azonnal el kell foglalni. (67.) 

ABONY (Pest m.) rk. egyházközségi képviselőtestülete 
az elhalálozás folytán megüresedett tisztán kántori állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Természetbeni lakás: 
4 szoba, konyha, fürdő- és cselédszoba, éléskamra, gazda-
sági kamra, istálló, pince, ólak; 2. 32 kat. hold, 150 • öl 
szántó tanyával, 979 D-öl belső kert. 3. évi 600 pengő 
párbérváltság havi részletekben, az egyházközségtől, évi 
341 pengő deputátumváltság negyedévi részletekl)en a po-
litikai községtől, alapítványi szentmisék utón 24-43 
pengő; 4. stóla 1400 hívő után a II. egyházmegyei zsi-
naton megállapított díjszabás szerint. Kötelességek a szol-
gálati szabályzatban és díjlevélben foglaltatnak. Pályá-
zati határidő: március 15, déli 12 óra. ftnekpróba és vá-
lasztás: március 18, d e. 10 órakor. Az állás a meg-
erősítés után azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak tanítói 
és kántori oklevéllel bíró férfiak. A kommün ala t t i maga-
tar tás egyházi bizonyítvánnyal igazolandó. Útiköltség-
megtérítés nincs. Mindennemű korteskedés a pálvázathói 
kizáró ok. Kérvények az egyházközségi képviselőtestület-
hez intézve, a plébániai hivatal címére küldendők. (73.) 

A MAGYAKKESZI (Tolna in.) rk. egyházközség el-
távozás folytán megüresedett, III . sorszámú segédkántori 
teendők ellátásával egybekötött tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazás: törvényszerinti fizetés ós kényelmes 
családi lakás az új iskolaépületben. Kötelességek díjlevél 
szerint. Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő már-
cius 15. Állás azonnal elfogalalandó. Minden okmánnyal 
és válaszbélyeggel felszerelt kérvények a plébániahivatal 
hoz küldendők. (74.) 

Pályázat a GESZTERÉDI (Szabolcs vm.) református 
kánt.oratanítói állásra. Javadalom: háromszobás modern 
lakás, melléképületekkel, kerttel, tizenegy értékegységet 
képviselő természetbeni járandóság, készpénz és törvény-
szerű államsegély. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 15 nap, ugyanakkor választás, állás azonnal 
elfoglalandó. Menekültek, B-listások előnyben. Személyes 
megjelenés önköltségen kívánatos. Kérvények felszerelve, 
válaszbélyeggel Geszterédre, iskolaszéki elnökhöz kül 
dendők. (75.) 

O R G O N A. 
Templomi, művészi, zenekari, kántortanítói 

H A R M Ó N I U M O K 
különböző nagyságban. — Óriási választék. 

Részlet. — Jótállás. 

S t e r n b e r g 
királyi udvar i hangszergyar 

Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget . 

CSEHÉLEK békésmegyei 17 tanerős református iskolá-
tól férfival is. Járási székhely. Helyben gimnázium. Ta-
nítónő megkeresés kiadóhivatal útján. (80.) 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Dalgyűjtemény I—II. 
füzet el. isk. I—II. oszt. számára. Hazafias dalok, I—II. 
füzet, két- és háromszólamú kiadásban. Gyermekdalok, 
I—11. füzet, óvódák részére. Négyszólamú férfikarok, 
I—IV. füzet. Egy-egy füzet ára 4 pengő. Megrendelhető 
a pénz előzetes beküldése mellett a szerzőnél, Pesterzsébet, 
Vas Gereben-utca 11. (140.) 

R E F O R 1 R U H Á Z A T I R É S Z V É J l Y T Á R S A S l G 
B U D A P E S T VI, VILMOS C S Á S Z Í R - Ü T 5. TELKFOHÍ: Al?T. 1 3 Q - 9 6 ÉS 132—»6. 

FRTFSÍTFS ' Szíves tudomásukra hozzuk, hogy az 

H » : t l í , v i TAVASZI \ U»V l i í l ' I S I V.IÍ l ioy / I AIÓ í i t . n o v -
z Í K i : i \ K F / r n í ; i . \ i \ 1 .1 . s / i i . i . í ro»r r á k a i m í k 
március hó elején fogjuk szétküldeni. 

R A K T Á R O N T A R T U N K : 
Kész női», férfis és gyermek felsőkabátokat, öltönyöket és ruhákat, női* és férfi 
fehérneműeket, vásznat, selymet, szövetet, paplanokat, takarókat, ágy» és asztal* 
neműeket, szőnyeget, szőrmét, kötött» és szövött árukat, divatárukat stb., stb. 
K E D V E K Ő F I Z E T É S I F E L T É T E L E K ! 
Vidéki rendeléseket még aznap el intézünk! Mintákat és egyes árudarabokat 
megtekintésre készséggel küldünk! 
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ROSSZUL HALL? — Használjon Siemens-Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villamos 
készülékkel természetesen, t isztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
bálhat ja Magyar Siemens Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 ós 273—04. — Kérjen ismertetőfüzetet. Díjmen-
tesen megküldik. 

PORTABLE-ORGONA A LEGÜJABB TECHNIKAI 
CSODA. A legújabb időkig az orgona hangjának terje-
delmével arányban csupán nagvméietű hangszerépítéssel 
kapssolatosan volt előállítható. Snnok költségeit csupán 
a legnagyobb előadási termek és egyházközségek viselhet-
ték, egyrészt a költség, másrészt a hely nagysága miatt. 
Mindkét kérdés egy zseniális találmánnyal megoldást 
nyert. A portable (hordozható) orgona a leipzigi nemzet-
közi vásáron nyert először bemutatást, a szakkörök leg-
teljesebb elismerése mellett, mert ez volt az idei kiállítás 
legnagyobb szakmai szenzációja. A hordozható orgona kis-
alakú, összecsukható hangszer, összecsukott állapotban 
egy kis vasúti koffer a l ak já t mutat ja és a t t ó l meg sem 
különböztethető. Nyitot t állapotban csodálatosan hatal-
mas és szép hangja a legnagyobb termet is betölti. Temp-
lomok, iskolák, zeneegyesületek és zenekedvelők nélkülöz-
hetetlen hangszere az összecsukható orgona. Nekünk, 
magyaroknak nagy örömünkre szolgált, hogy a hangszer 
magyar ember találmánya. A feltaláló Sternberg György 
főmérnök, a kizárólagos gyárosa pedig a Sternberg kir. 
udv. hangszergyár, Budapest. A legcsodálatosabb, hogy ez 
a remek hangszer csak ötszáz pengőbe kerül. 

ÚJDONSÁG! Gergely—Kaposi: Illusztrált tanítási 
vázlatok a természetrajz tanításához. A III—IV. osz-
tály anyaga. Ezernél több táblai illusztráció! Évszakok-
hoz alkalmazott tenmonet. Minden egység biológiai ala-
pon van feldolgozva. . . Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. Pápa, Zrínyi-utca. Ára bérmentve 5.20 P, utánvét-
tel 5.75 P. (58.) 

Használt STRAPAHARMÓNIUMOT keres Egyházköz-
ség Balatonalmádi (35.) 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vovőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim 
jóságát tartósságát, olcsóságát. ZONGORÁK, HAR-
MÓNIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas vá-
lasztékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel 
és ajánlat tal szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MÓNIUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, ú j és használt álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás e lőt t feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállí tója, hang'zertelopéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

CSERÉLNE ref tan í tó szép lakású, modern iskolától. 
Négyezer lakosú nagyközségből, osztot t iskolához. Közép-
iskolák 12 km-re vármegyeszékhelyen. Kitűnő összekötte-
téssel. Levélcím: Kis Pál , Budapest, Mária Valéria-telep 
12/68. (77.) 

Az ALDUNÁN, Szerbiában élő magyar bányaigazgató 
hatéves fiához németül kifogástalanul beszélő fiatal ta-
nítónőt keres, aki őt az első és második elemiből össze-
vont vizsgára előkészítené. Bizonyítványmásolattal fel-
szerelt a jánlatokat a fizetési igények közlése mellett a 
kiadóhivatal továbbít. (69.) 

CSERÉLNÉK férfi vagy nőtanítóval, a Dráva mellől, 
szép, regényes vidékről bárhova. „Sürgős" jeligére. Ta-
nítónő. (68.) 

MINISZTERILEG ENGEDÉLYEZETT zöldbetűs, á t -
írásos, találmányszerű szépírási irkáimat, amelyek né-
hány hét alat t gyönyörűen megtanítanak írni, használ-
tassa iskolájában. Darabja 20 fillér, ötvenes megrende-
lésnél 20% kedvezményt adok. Szilaveczky Árpád igaz-
gató, Budapest, IX, Üllői út 109/a. (593.) 

CSERÉLNE Budapest-körzeti nagyközségből állami 
tanítónő, hasonló nagyközségbe, vagy városba. Leveleket 
„Húsvét" jeligére kiadóba kérek. (66.) 

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET-GYERMEKOTT-
HON haszon- és fajbaromfitelep a m. kir. földmívelésügvi 
miniszter 102.086/1930. sz. IV—I. rendelete alapján álla-
milag ellenőrzött, tyúktífusztól (fehérhasmenéstől) és 
gümőkórtól mentes telep, Pécel, Pes t vm. Fajbaromfi-
tenyésztojásokat, naposcsibét, növendékállatot szállítunk 
megrendelésre, utánvét mellett, kiváló tojóképességű Vörös-
Islandi, fehér Wyendotte, amerikai fehér Leghorn és óriási 
pekingi kacsa-törzseinkből. Törzseink csak válogatott ál-
ljitokból vannak összeállítva, szigorúan csapófészek-ollen-
őrzés alatt állanak és szakszerű takarmányozásban része-
sülnek, ezért a tojásokból kikelt állatok életerősek és 
gyorsan fejlődnek. Szakszerű, rázásmentes csomagolás. 
Válaszbélyeget kérünk. (72.) 

CSERÉLNÉK hattanerős állami iskolátóí kath. vallású 
férfi vagy női tanerővel. Vasút, villanyvilágítás, ingven 
tüzelő. „Regényes Bükk" jelige a kiadóba. (70.) 

Eladó egy kétmanualos, redőnyös 
i É K á ^ á ^ l V A 11 sz010 és 12 m e l l é k í 

változattal és egy 6 szóló 
és ójmellékváltozatú e g y m a n u a l o s . B A R A K O V I T S 
orgonaépítő cégnél. Rákospalota, Pázmánysutca 72. sz. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

Igen tisztelt tanitó-vevóimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

m l Ä L B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok dí jmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké. 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár . mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor, 
gyáros, Budapest, VII., Dohányutca 37. szám. — Telefon 373—18. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényei* 

mes Fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohány.utca 30. Telefon : J. 4 1 9 - 0 4 . 
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Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfi« 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A legmodernebb gyártmány, legs 
kitűnőbb kivitel! Gravitációs köz* 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabá'yozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amalith asztbesztpala 
belső burkolattal. Nem vetemedik, 
kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatni* 
lan! Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat alat t! 

Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest 
Gyár: X., Gyömrői=út 76—78. 

Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmánsutca 18. 
Telefon: 197-08 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k 1 K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S Z I G L I G E T I . U T C A 29. 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : Z. 6 3 - 4 5 . 

ORGONAKAT, 
va l amin t homlokza t -
s ípok szállítását szak* 
szerű művészi kivitel« 
ben , és orgonajavítá« 
sokat mérsékelt á rban 

e lvál la lunk. 

Ü A R X E § H E R E I 
TA1VSZERGYÁ R A 

Budapest VI, Bulcsúm. 7. T.: A. 9 3 5 - 8 6 és 9 3 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi, mértani és földrajzi 
eszközöket. Vetí tőgépeket , mértéks 
gyűj teményeket , számológépeket . — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Új népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

Az ország legfej let tebb tanszergyára. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
géperőre berendezett miiorgona-épitő 
R Á K O S P A L O T A . 

(Budapest mellett) 
Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p,-udvartól C villamossal. 

Készítek pneumatikus és elek-
tromos rendszerű orgonákat bér-
tpilyen nagyságban és kivitelben, 
úgyszintén modern gépezetes 
orgonákat, mindennemű orgona-
sípokat. — Vállalok javításokat, 
átépítést, lisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását . Tervek-
kel és költségvetéssel készséggel 
szolgálok. Kis orgonák raktára. 

Alapí t ta tot t 1 9 2 0 - b a n 

f f i i i i i i f e g g ^ i m n t T 

VÁRADI MIKLÓS 
műorgonaépí tő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Átalakításokat, 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 

Tribon Ruházati Rt. 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ŰT 14. SZ. 
= TELEFON : József 312—97 és József 3 9 2 - 85. = 

N to 
"> — •ÜJ ^ 

o 

>• .2. 

2 '3 jt 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruháza t i áruhá-
zára, hol állami és községi tanítók és azok 
családtagjai az összes ruháza t i cikkeket 

N Y O L C H A V I 
R É S Z L E T F I Z E T É S R E 
k a p h a t j á k : 
Egyedül konfekcionált férfi- és nőikabáto-
kat, női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
szörmeárukat, férfi- és női szőrmebundá-
kat, bélésárukat, selymet, vásznat , siffont, 
zefireket és egyéb vászonárukat , női és 
férfi-fehérneműket készen és rendelésre, 
törülközőket, abroszokat, kö tö t t - és szö-
vöt tá rú t , keztyüt, har isnyát , kész füg-
gönyt és függönykelméket, kötöt t gyer-
mekgarni turákat , továbbá: új, gyárilag 
steril izált ágytollat és pelyheket, papla-
nokat, m i n d e n n e m ű m osókelméket. 

Az e l s ő r é s z l e t mindig a vásárlást követő hónap 
l-jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A fenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmuta-

tása mellett igénybe vehetik. 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Allami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandottestörzsek t isztavérbeni törzs= 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra g o n d o s a n kitenyésztett , elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep ál latorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
ál lománya m i n d e n fertőző betegségtől mentes, edzett , 
erőteljes egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 
Budapest, 10 számú pos tah iva ta l , X, Füzér -u tca 11. szám, 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy -ú t 1 5 , 
I. eme le t 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 ér i írásbeli jótállás. t r Kényelmes részletflzelós 

A T A N Í T Ó VEZETŐJE, M U N K Á J A KÖZBEN L E G J O B B B A R Á T J A 
a Magyar Királyi Vallás» és Közoktatásügyi Miniszter úr megbízásából kiadott 

Népiskola i Egységes Vezérkönyvek 
sorozata . P e n g ö 

E d d i g 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
maaioiantoii • Fodor Ferenc: A magvar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 
megjelente* . 3 Quint_S telly—Stolmar: A természeti és gazdasági isme-

rétek tanítása a III—IV. osztályban 6-40 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

az I. osztályban 9-20 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II. osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. 

Legalább 30 pengőt (A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 
kitevő rendelés esetén -A sorozat folytatólagos kötetei előkészületben, 
a pedagógiai szak- M i ö t kiegészítő köteteket ajánljuk: — Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? . . . . 8—• 
munkákat és vezér- Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket io havi Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
részletre is szállítjuk. Munkakönyve 10,— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzemnskörút 6. szám. 

h a r a n g - és ércöntöde, harangfe lszere lés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosl lóplébánía«templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harang" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült, 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári , szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1950. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési feltételek 1 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
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Az iskolánkívüli népművelés rádiós 
előadásainak (Rádióegyetem) műsora. 
Március 1—15. 

Március 1-én (vasárnap). 
1. Magyar szerzők műveiből előad a Bu-

dapesti Hangverseny-zenekar Zsolt 
Nándor vezényletével. 

2. Szemere László, a Növényélettani In-
tézet osztályvezetője: Hasznos tudni-
valók a gombáról. 

3. Magyar szerzők műveiből előad a Bu-
dapesti Hangverseny-zenekar Zsolt 
Nándor vezényletével. 

4. Dr. Svepesy Mihály: Adóügyi tájékoz-
tató. 

Március 5-én (csütörtök). 
1. Magyar szerzők műveiből előad a 

Wa ldb aue r-v o n ó snégy es. 
2. Br. Szukováthy Imre, a Testnevelési 

Főiskola igazgatója: A szabadtéri já-
tékok. 

3. Magyar szerzők műveiből előad a 
Waldbauer-vonósnégyes. 

Március 8-án (vasárnap). 
1. Petőfi—Arany: Falu végén kurta 

kocsma. Hoppe: Sűrű erdő. . . Kipp-
kopp... Dalol az én picike kis galam-
bom. Előadja a nagykőrösi Iparoskör 
Dalkara, vezényel vitéz Faragó Ambrus. 

2. Nagy Lajos, közművelődési előadó: 
Nagykőrös városa. 

3. Dcmény: A tamási bíró háza. Zöld K.: 
Édes i l lat . . . Sötét éjts.zakában... Jer 
ide kislány. . . Faragó: Vékony 
héja... Gimbelem, gombolom... Hal-
lod-e te, körösi lány . . . Előadja a 
nagykőrösi Iparoskör Dalkara, vezé-
nyel: vitéz Faragó Ambrus. 

Március 12-én (csütörtök). 
1. Magyar szerzők műveiből tárogatón 

játszik IVáezi Károly, zongorán kísér 
Kosa György. 

2. Varró István dr., a Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára: Beszerzési lehe-
tőségek a ha.-zai ipar terén a mezőgaz-
daság számára. 

3. Magyar szerzők műveiből tárogatón 
játszik Váczi Károly, zongorán kísér 
Kósa György. 

4. Dr. Maclarassy László, múzeumi igaz-
gatóőr: Gergelynapi népszokások. 

Március 15-én (vasárnap). 
1. A szabadságharc dalai. Előadja: 

dr. Molnár Imre, kísér: Bura Sándor 
és cigányzenekara. 

2. Bodor Aladár: 1848 március 15-e Pes-
ten. 

3. A szabadságharc dalai. Előadja: 
dr. Molnár Imre, kísér: Bura Sándor 
és cigányzenekara. 

IU * » n U A t i I I I M I / v i lághí rű a z e l i s m e r t l e g j o b b g y á r t - • 
n H K f i U f l I U 1 * 1 w I V m á n y ü a m e r i k a i r e n d s z e r b e » . • 

P E D Á L O S H A R M O N I U M O A , templomi, szemináriumi és gyakorló o r g o n á k I 
csakis megbízható gyár tmányokat hozunk forgalomba. — Továbbá a jánl juk az I 
összes vonós-, húros-és fúvás hangszereket, hangversenyhúrokat stb. I Árjegyzéket dí j talanul küld az E L S Ő M A G Y A R H A N G S Z E R G Y ÁR | S T O W A S S E R k i r . udvari s z á l l í t ó BUDAPEST II, Lánchid-u. 5. (Budán) . 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

ANGSTER JÓZSEF és FIA 
orgona* és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Vülamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

O R G O N A S Z É L P Ö R G E T T Y Ü 
„VENTUf" 

P ó t o l j a az emberi« 
erő hajtotta fújtatót . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Legjobb német elektro-ventii 

lator orgonák számára. 

Gyártja: AUG.LAUKHUFF 
Weikersheim (Wt tbg) . 

Megrendelhető 
az összes 

orgonaépítőknél. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: 

A Belűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv Eng. sz. 27.111/926 
II. ,. Olvasókönyv ., „ 35.184/926 

III. .. „ 35.184/926 
IV. .. „ ., „ 30.496/927 

,. V—VI. „ „ „ ., 44.105/927 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatér III. o. sz. Eng. sz. 27.106/926 
IV 27.106/926 

„ „ „ ,. V - V I 27.106/926 
Stelly Géza é s Tanfi Iván: 

Számország. Számtani és mértani és példatár 111. o. sz. Eng. sz. 38.745/926 
,. IV. „ 37.958/926 

V - V I . 37.958/926 
Asztalos Gyu la : 

Földrajz IV. o. sz. Eng. sz. 41.408/926 
V - V I 41.408/926 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. o. sz. Eng. sz. 36.095/926 
Állampolgári ismeretek V „ 64.613/927 

Éber R e z s ő : 
Természettan és vegytan V—VI. o. sz. Eng. sz. 36.094/925 

Stelly Géza : 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. Eng. sz. 38.618/927 
Bexheft Ármin: 

Egészségtan V—VI. o. sz. Eng. sz. 55.563/927 
Szabados B é l a : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész Eng. sz. 43.732/928 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos : Énekiskola II. rész Eng. sz. 89.395/913 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv Eng. sz, 27.111/926 
Úrhegyi Alajos : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. Eng. sz. 42.446/926 
,. V - V I . ., 42.446/926 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. Eng. sz. 33.550/926 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. Eng. sz. 33.550/926 

V - V I . o. sz. Eng. sz. 39.696/929 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! <-*-• Kedvező fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat kész ségge l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VII I . KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á l 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d -

yi va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i I T V ^ I A D Ó H I V A T A L : K i r á l y i 
u. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. I X V p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
i t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X V adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
talnak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztőségnek küldendő. 

T ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9 60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
X_J szám ára 50 fillér. A magy. kir . vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami., községi., társulati. , magán, és é r a e . 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
J T 1 fill , magánhirdetés 14 fillér sza-
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P . 
l/J old. 85 P, '/« old. 50 P, '/a old. 
30 P. A hirdetési dí jak a kiadóhivatM 

címére elóre fizetendők. 

V I L Á G V Á L S Á G B A N . 
Az alkotó publicista, a cselekvő újságíró 

egyénisége bontakozik ki abból a könyvből, 
mely most a magyar politikai, pedagógiai és 
publicisztikai irodalmat gazdagítja. 

Világválságban — összefoglaló cím alatt 
jelent meg Klebelsberg Kuno gróf kultusz-
miniszter könyve, cikkeket, beszédeket, elő-
adásokat foglalván egybe. Azok a cikkek, 
beszédek és előadások azonban kinőnek a 
könyv szűk keretéből és azzá tornyosodnak, 
amik valóságukban és lényegükben: tet-
tekké, kultúraalakító, országformáló, hitet-
építő cselekedetekké. 

A miniszter nem él elefántcsont-torony-
ban. A turris-eburneás elzárkózás távol áll 
egyéniségétől. Az eszmék, ideálok, amelyek 
a lélek kohójában forrnak, nem lángolnak el 
magtalanul, hanem kikerülnek az élet tü-
zébe, hogy megpróbáltassanak. 

A piros bársonyszék és a szürke íróasztal 
között él az a férfiú, aki vissza akarja hódí-
tani a magyar nagyságot, mely mitha hűt-
lenné vált volna hozzánk. A kultúra és tu-
dás erejével, amit beültetni kíván szemé-
lyekbe és intézményekbe. 

Átfogó, hatalmas tevékenység. A cikkek 
egységbe foglalva, e tekintélyes kötetben 
az érő és megérlelődött életet tárják az ol-
vasó elé, a fogantatásban lévő és a befeje-
zett munkát, a kialakuló és megvalósult 
törekvéseket. 

A miniszter mintha újjászületne az újjá-
születő országgal, frissen, alkotó erejének 
lázában ragad magával mindenkit, hogy 
vele együtt dolgozzék, eszméket érleljen és a 
gondolatokat tettekbe rögzítse. 

A „Világválságban" című könyv aktuális 
írásaival lepergeti előttünk a háború utáni 
életet, magyar életet, revelálja, hogyan ala-
kult ki ebben az országban minden erő és 
szépség, mely a regenerálódás felé tör, mind-
azon lelki és szellemi eszközök igénybevéte-
lével, amelyek a nemzetet újonnan kitűzött 
céljai felé vezetik. 

Ügy érzi mindenki, aki ezt a könyvet ol-
vassa, hogy a magyarság ígéretföldje el-
érkezett és minden ismét rendbe igazodik. 
A bánat, fájdalom és kesergés lemúlik ró-
lunk és friss derű önti el lelkünket a nap-
fényes jövő sugárzásában. Annak az egyéni-
ségnek, ak iaz írásokban benneél, van elég 
szuggesztív ereje, hogy beleplántálja ezt a 
gondolatot a magyarságba, amely íme, igaz-
ságá érik. 

Olvassuk a könyvet és történelmi, politi-
kai, gazdasági és társadalmi perspektívákon 
keresztül szemlélhetjük a mi külön magyar 
világunkat, büszkén érezhetjük, hogy ez az 
a glóbus, ahol sarkát a kultúra erősen meg-
vetheti, hogy felrázza a világ lelkiismeretét. 
Érezzük a könyvön keresztül, hogy hangya-
szorgalmú, serény építői vagyunk a műve-
lődésnek, amely megváltja az emberiséget. 
Úgy érezzük, mintha külön fa j i rendelteté-
sünk volna ez és a haza újból való meg-
teremtésével párhuzamosan a világ kultúrá-
jának is kovászai volnánk. Nemcsak az író 
ereje, hanem a tetterős alkotóban^ rejlő hév 
ragad itt magával, a rajongás, párosulva a 
meggyőződéssel és gyakorlati készséggel. 

Tömör mondatok kovácsolódnak egybe, 
melyek belevilágítanak a lélekbe: 
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„Mentől jobban kiélesedik a világválság, 
annál inkább nyer jelentőségében a kultúra, 
az az egyedüli varázsszer, amely még hal-
dokló nemzetekben és társadalmakban is 
ú j életet tud fakasztani." És tovább: 
„Amily arányban növeli a politikai és gaz-
dasági világválság fokozódó kiélesedése a 
kultúra jelentőségét, ugyanolyan arányban 
válik nehezebbé azoknak a gazdasági eszkö-
zöknek előteremtése, amelyek a művelődés 
fejlesztéséhez vagy legalább megmentéséhez 
szükségesek." 

A világválság, mint a világ közművelő-
dési szintjének emelője, eredeti gondolat, 
mely Klebelsberg gróf szuggesztív érzékel-
tetésében szilárd meggyőződéssé érlelődik 
meg bennünk. 

A dolgozó és az alkotó miniszter magaso-
dik ki e könyvből, aki itthon agitál, propa-
gál, külföldet jár, Berlinben, Rómában, 
Bécsben, Varsóban, Helsinkiben, Dorpat-
ban, Stockholmban hirdeti történelmi és 
kulturális hivatottságunkat s hirdeti azt is, 
hogy az embereket — magyar vonatkozás-
ban az értelmi középosztályt — életre kell 
nevelni és nem hivatalra és aki a nagy Szé-
chenyi szellemében dolgozik a magyar kon-
struktív gondolatért! 

Különböző témakörű cikkeket olvashatunk 
sorjában, amelyeket azonban a nemzeti egy-
ség és a nemzeti közművelődés gondolata 
fűz össze és a napi élet forgatagában fel-
röppenő gondolatok, ötletek, készülő tervek 
örök életet nyernek a könyv lapjain. 

Az újévi hangulat szuggesztiója meg-
kapja a minisztert, úgy érzi, hogy ezt a 
hangulatot lekicsinyelni nem lehet, mert az 
a politikai és gazdasági életben is rendkí-
vüli szerepet játszik. Figyelmeztet, hogy az 
úv évtizedben Széchenyi jegyében lépjünk: 
„A mult elesett hatalmunkból, a jövendő 
urai vagyunk." 

Az alföldi kérdéssel foglalkozva hirdeti, 
hogy az Alföld nagy ébresztését nemcsak 
gócpontok létesítésével, hanem általánosító 
akcióval, a falusi és tanyai iskolák szervezé-
sével igyekezett elérni. 

Üj korszak, ú j középiskola című cikkében 
a középiskolai oktatás túlterhelése ellen száll 
síkra, a latin nyelv túltengésének megszün-
tetésével. A középiskolai reform jelszava 
lesz: Kevesebbet, de jól! 

Megkapó, amit a Nemzeti Kaszinó lako-
máján Széchenyi életének magasabb egysé-
géről mond, melyben gazdagsága és sok-
oldalúsága ellenére is megragadó a nagy 
alapérzések és alapgondolatok azonossága. 
Azt a Széchenyit jellemzi hatalmas erővel, 
aki nemcsak életével, hanem halálával is 

előmozdította az ország sorsának jobbra-
fordulását. 

Hosszúlejáratú váltónak mondja a kul-
túrpolitikát, szívós, céltudatos akciónak a 
középiskolai reform megvalósítását. A reál-
gimnáziumot propagálja, mely a modem 
kor igényeinek megfelel és az oktatás kö-
zéppontjába két élő nyelvet és kultúrát 
állít. 

Kultúrsznobizmus és pedagógiai reform 
c. cikkében a hasznosság problémáját elemzi 
és igyekszik azt pedagógiai téren megvilá-
gítani. Kikel a hipokrízis egy neme, a kul-
túrsznobizmus ellen, mely a pusztán eszté-
tikai, irodalmi műveltség bizonyos egy-
oldalú hangsúlyozását a magasabb értelem-
ben vett művelt ember ismertető jelének 
tartja. 

A Bécsi Tudományos Akadémiában tar-
tott beszédében fejtegette, hogy az egészsé-
ges kultúrpolitikának mindig tartós össz-
hangban kell állania a kor szellemével. Ám 
nehéz a korszellem lényegét kipuhatolni 
ilyen átmeneti időszakban. A szegénység 
nyomja rá bélyegét a korszellemre, mely 
ellen szervezéssel kell küzdeni. 

Felemelő, amit a Kormányzó úr Ő Fő-
méltóságát jellemző tanulmányban ír, aki 
hadvezérből és hadseregszervezőből lett al-
kotmányos feje ennek a nemzetnek: „Nincs 
zordon szépség nélkül az, ahogyan egy nem-
zet a balsors mélységeiből hatalmas erő-
feszítésekkel felemelkedik." 

Épp ily erőteljes megnyilatkozása meg-
győződésének, mely „A vörös világnap" 
című cikkében foglaltatik, hogy legyen 
erély és szuggesztív erő az államok élén 
álló férfiakban a rendbontó elemek féken-
tartására és a világ nyomott helyzetéből ki-
vezető ösvények felismerésére. 

Március 15-én hirdeti, hogy híven a 
márciusi szellemhez kell a nemzeti gondola-
tot és reformokat felbonthatatlanul össze-
fűzni. 

Majd a vidéki városok jelentőségét emeli 
ki és szervezkedésüket kívánja; ezzel össze-
függésben az építészek és mérnökök közgaz-
dasági kultúrájának elmélyítéséért száll 
síkra, hirdetvén, hogy a műszaki megoldást 
a közgazdasági megoldástól elválasztani 
nem lehet. 

Világos és Trianon című cikkében azt í r ja , 
hogy—- megismerve a világ irányadó nagy-
hatalmainak érdekeivel és törekvéseive] való 
kapcsolatot — meg kell konstruálni az ú j épí-
tés korának politikai ideológiáját. Közéle-
tünket el kell mélyíteni, a felvetődő politi-
kai és gazdasági problémákat gondolatokkal 
kell jobban átszőni. 

A természet örök erői csodákat művelnek 
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című cikkében követeli a magyar iskoláktól, 
hogy akaraterősebb, pozitívebb nemzedéket 
neveljenek. A természet erői mellé erkölcsi 
energiákat kell állítani: egy meg nem fékez-
hető, minden akadályon átgázoló nemzeti 
akaratot. 

Stockholmban hirdeti világtörténeti hiva-
tásunkat és kultúránkat és történelmi, iro-
dalmi és művészeti kultúránkat retrospek-
tive ismerteti. 

Varsóban a lengyel-magyar történelmi 
vonatkozásokat vázolja és azt mondja, hogy 
bizonyos népek szellemi együttműködése 
csak ott lesz igazán hasznos, ahol a két nép-
nek megvan ehhez a szükséges lelki predisz-
poziciója, az animus cooperandi. 

í r arról az ú j világról, mely az Oroszor-
szágtól elszakadt részeken alakul ki politi-
kai, hatalmi és gazdasági téren, ahol ú j 
kultúrideák sarjadnak, ú j érdekközösségek 
fejlődnek. E problémákkai nemcsak a dip-
lomatáknak, hanem a közgazdászoknak és 
kultúrpolitikusoknak is foglalkozniok kell. 

Megható, amit a „Testvérnépek hazájá-
ban" című cikkében ír, hogy odafönn a 
finneknél, észteknél hét finn-ugor egyetem-
ről beszélnek, mert négy magyar egyetemet 
is odasoroznak. A miniszter megállapodott 
abban, hogy az aboi, budapesti, debreceni, 
dorpati, helsingforsi, pécsi és szegedi egye-
temek a nyelvtudomány, a néprajz és a kö-
zös őstörténet terén közösen megállapított 
nagy terv és munkamegosztás szerint fog-
nak kutatni és e kutatások vezetésére a 
három országban egy-egy nemzeti bizottsá-
got szerveznek. 

Megszívlelendő dolgokat ír a magyar kö-
zéposztály helyzetéről, a hivatalnoki pályára 
való visszás törekvésekről; attól fél, hogy 
az egyke gondolata beférkőzik a magyar 
középosztály lelkébe és majd nem fognak 
azok a feleslegesnek hitt ú j emberkék meg-
születni. 

Majd a Szent Imre ünnepségek ébreszte-
nek fel benne magasztos gondolatokat: 
„Szent Imre szobra, mint egy nyugodt er-
kölcsi pólus emelkedik ki a nyomorúságtól, 
vétektől lázas nagyvárosi életből." 

A Nemzetközi Orvoskongresszuson arról 
szónokol, hogy a Nyugattal való kulturális 
kapcsolat elmélyítésére kell törekedni. Bí-
zik a kultúrák államfenntartó és népeket 
gyógyító erejében. 

Büszke elégtétellel ír az ötezer népiskolai 
tanterem és tanítói lakás felépítéséről. Nagy 
történeti igazságtalanságot tesznek jóvá az 
Alföld népével szemben e népiskolai épít-
kezésekkel. A magyar kultúrpolitikának 
egyik sarkalatos elve, hogy a magas mű-

veltséget és népműveltséget párhuzamosan 
ápolja. 

Érdekes problémái a magyar városképző-
dés földrajzi akadályai, a polgárság nélküli 
városok. A városi gondolatot bele szeretné 
vinni a politikába, mert a városi polgár és 
a művelődés összetartozó fogalmak, s a kul-
túrfejlődés gócpontjai világszerte minde-
nütt a városok. 

Az élet nevében a testnevelés fontosságát 
hirdeti. Nemzeti önbecsülésre hív föl; meg 
kell becsülni embereinket, intézményeinket, 
természeti kincseinket. 

És felsorakoznak a többi tanítások szociá-
lis, társadalmi megfigyelések, tervek, taná-
csok, eszmehirdetések és végül az a hit ver 
gyökeret az író lelkében, hogy talán a gaz-
dasági romlás nyitja majd ki a vezető nem-
zetek szemét és visz el a békerevizió diadal-
mas útjához. 

Az építő ember. Ez volna méltó címe a 
könyvnek, melyből a szellem ereje és ha-
talma árad ki. Ez a könyv — ír ja egy elő-
kelő újság __— megvalósított kulturális ter-
vek igazolása, megvalósítandó szándékok 
propagálása és egy kultúrpolitikus szubjek-
tív fejlődéstörténete. Ez a könyv, mondjuk 
mi, Klebelsberg Kuno gróf. 

A magyar szent ki-róna. 
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A Z I H K O L Á ^ K Í V t L I S É P M Ű V E L É S 
É R T É K E L É S E . 

írta : BENE LAJOS. 

Az iskoláukívüli népművelés nagy fontossá-
gát mindenki érzi. Osztatlan lelkesedéssel fo-
gadták, amikor egy-egy lépés történt a népmű-
velés előbbrevitele érdekében. A parlament 
pártkülönbség nélkül a legteljesebb elismerés-
sel volt miniszterünkkel szemben, amikor a 
mult években a népművelési munkáról beszá-
molt és kifejezésre juttatta, hogy milyen nagy 
súlyt helyez erre. 

Értékelik is minden körben a népművelési 
munkát. Sőt a társadalom minden rétegében 
vannak emberek, akik szeretettel munkálkod-
nak, hogy fellendítsék a népművelés iigyét. 
A valláserkölcsös, hazafias, társadalmi és gaz-
dasági nevelés, tájékoztatás és irányítás, az ál-
lampolgári nevelés jut kifejezésre ebben a te-
vékenységben. Akik cikkemet olvassák, azok 
ezzel teljesen tisztában is vannak. Hanem az 
értékelését más oldalról szándékozom most meg-
világítani, ahova talán eddig nem is néztek, 
vagy nem is gondoltak arra. 

A népművelés nemcsak azoknak érték, akik 
hallgatják az előadásokat, hanem azoknak is, 
akik az előadásokat rendezik, akik előadásokat 
tartanak. Ez olyan érték, amit megszerezni 
másképen igen nehéz, vagy talán nem is lehet. 

Akik a köz boldogulásáért, tehát a vallásosság-
mélyítéséért, az erkölcsök nemesedéséért, a ha-
zafias érzés ápolásáért, fejlesztéséért, a társa-
dalmi megértésért, gazdasági boldogulásért 
dolgozni akarnak, nem tehetik másképen, mint 
ha oda mennek, ahol a munkaterületek vannak, 
tehát azok közé, akikért és akikkel dolgozni 
akarnak. Jobb, megfelelőbb alkalom a népmű-
velési munkálkodásnál erre nem kínálkozik. 
Ott összejönnek az érdeklődők, a lakosság egy 
bizonyos csoportja; közvetlen kapcsolat létesít-
hető velük és az összeköttetés mind szorosabbá 
fejleszthető. Az előadások előtt, alatt és után 
szóba kerülnek események, felvetődnek egyes 
kérdések, amelyek a lelkek mélyén szunnyad-
nak, vagy rágódnak, feleletet kapnak és meg-
nyugodnak. Ha nem is jutnak teljesen nyugvó-
pontra a felszínre törő vágyak, kívánságok, de 
bizonyosan módosulnak. A tisztánlátás az in-
dulatokat lecsillapítja, józan gondolkodásra 
irányítja. Pl. most a nehéz gazdasági viszo-
nyok között jelentkező általános nyomorúság, 
a nagy munkanélküliség a lelkekben sok kese-
rűséget gyűjt össze. Lelketlen, magánérdeke-
ket szolgáló, izgató emberek nagy hajlandósá-
got mutatnak arra, hogy ezt a helyzetet a ma-
guk javára kihasználják. Azzal nem törődnek, 
hogy mennyi kárt tesznek és mi lesz azután. 
Ha valahol komoly népművelési munka folyik, 
ezzel az izgatásnak, elégedetlenség szításának 
útjába lehet állani. A fájdalom, a keserűség 
a néppel érintkező népművelő előtt hamar is-
meretessé válik. Már az első jelenségek észre-

vétele után alkalmat kell keresni, hogy a szük-
séges tájékoztató, megnyugtató feleletet meg-
adhassuk, legalább néhány szóban. Némelykor 
néhány szó elég tájékoztatást, megnyugtatást 
nyújt. Ha kiterjedtebb ismertetést lát szüksé-
gesnek az előadó, egész előadást is tartson, 
hogy kiterjedten, részletes tájékoztatást nyújt-
son, sőt a hallgatóságot felszólalásra is fel-
hívja. Arra kell törekedni, hogy minden fáj-
dalom és sérelem előkerüljön. Az egész hallga-
tóság előtt folyó megbeszélés, esetleg az orvos-
lás, a gyógyítás módjainak a megtárgyalása a 
lehetőségeknek a figyelembevételével nagy ha-
tással van a hallgatóságra és közvetve az egész 
helységre. Akárhányszor a társadalmi békét 
mentjük meg a veszedelemtől. 

Erre csak igen kevesen gondolnak; csak ak-
kor jut az embereknek eszébe, mikor már a 
tömegek lelke megtelt keserűséggel. Ilyenkor 
azután igyekeznek a veszedelmet elhárítani. 
Nem sokkal helyesebb-e, ha ezt megelőző in-
tézkedéseket teszünk, vagyis olyan munkát foly-
tatunk, amely az egészségtelen kinövéseket, 
képződményeket lehetetlenné teszi! Eszerint a 
társadalmi megértést a legteljesebb mértékben 
a népművelési előadások keretében lehet szol-
gálni. 

Különös értéke a népművelésnek, hogy az elő-
adásra eljáró hallgatók és az előadók között 
közelebbi ismeretség, lelki közösség, bizalom 
fejlődik ki. Nagy szüksége van erre a tanító-
nak mint tanítónak is, mert egyik-másik he-
lyen még a gyermeke iránt sem érdeklődik a 
szülő. Olyan nagy távolságban vannak egy-
mástól a család és iskola, hogy szinte idegenek 
egymástól. A népművelési munkálkodás sok al-
kalmat nyújt arra, hogy a tanító a szülőket és 
azok viszonyait megismerje. Sokszor előfor-
dul, hogy ilyen alkalmakkor érdeklődnek a 
gyermek magaviselete, szorgalma iránt, eset-
leg felvilágosítást, tájékoztatást is kérnek a 
gyermekről. Többszöri beszélgetés közelebbi is-
meretséget, a mélyebb megismerés becsülést és 
szeretetet jelent. De nemcsak a tanítónak, ha-
nem a papnak és jegyzőnek is igen kiváló al-
kalom, hogy a néppel fesztelenül találkozzék a 
népművelési előadásokon. Nem hivatalos he-
lyen és időben, hanem azon kívül. Ha a veze-
tésre hivatottak keresik a beszélgetésre az al-
kalmat, nyitott szívekre találnak és a hivatal-
ban olyan ügyetlennek látszó, formákat kereső, 
modoros mozdulatú ember egészen másképen 
mozog, érez, gondolkozik és beszél. Megnyílik 
lassankint nemcsak a szája, hanem a szíve is. 
A jól vezetett népművelési előadássorozatokon 
a közhangulatot ki lehet alakítani úgy, hogy 
a közvélemény ott alakul ki. Az pedig igen 
fontos, hogy a közvélemény kialakulásának a 
helye mind a városokban, mind a falvakban ne 
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a kocsma legyen, vagy olyan hely, ahol a jó-
zanság, a becsületes gondolkozás nem talál ott-
honra. 

Több ízben megállapítottam, hogy amíg a 
falu vezetői megmaradtak a hivatalukban, a 
nép bizalmát és szeretetét nehezen szerezték 
meg, a népműveléssel pedig belekapcsolódtak 
a helység lakosai nagy tömegébe. Akik népmű-
velési előadások folyamán szeretettel, odaadás-
sal szolgálták az ügyet, becsülésre tettek szert, 
nagy tömegek vették szeretettel körül, hallgat-
lak a szavára, a tájékoztatást, irányítást tőle 
várták. Személyük társadalmi tekintetben súly-
hoz jutott s amíg azelőtt egy és más dolgot 
csak hosszas huza-vona után és kellemetlensé-
gekkel ért el, a népművelői munka mellett 
majdnem önmagától ment minden. Szinte vár-
ták a hallgatók, hegy a népművelés előadóját, 
vezetőjét mily módon támogathatják. A tanító-
nak az iskolai munkájához, lelkésznek hitépítő 
tevékenységéhez, a jegyzőnek közigazgatási 
munkájához sok esetben adott segítőtársakat 
közvetve a népművelés. 

A nép megbecsülte mindig és megbecsüli 
most is, aki érette dolgozik s ha nem is tudja 
megfizetni azt pengőkben, de megfizeti ragasz-
kodásban, becsülésben és szeretetben. Aki a fa-
lujában komoly* tényező akar lenni, aki hiva-
tását sikeresen, lehetőleg teljes mértékben be 
akarja tölteni, azt csak úgy érheti el, ha ko-
moly népművelési munkát folytat. Sok példát 
elmondhatnék erre, de találhat mindenki a kör-
nyezetében, ha utána néz. Csupán egy példát 

mondok el. Ne vegye senki szerénytelenségnek, 
ha személyem szerepel benne. 

Huszonöt-harminc évvel ezelőtt egy elhanya-
golt erdélyi faluban nagykiterjedésű népmű-
velési munkát folytattam, melynek nyomai még 
most is megtalálhatók. Majdnem egŷ  évtizedes, 
megfeszített erővel folytatott népművelési mun-
kámért egyetlen fillért sem kaptam, nem is 
vártam. Később a tanfelügyelői státusba jöt-
tem át; előbbi munkaterületemet ott hagytam. 
Már tíz esztendeje volt annak, hogy a tanfel-
ügyelői pályán működtem, mikor az oláhok el-
csaptak, kiutasítottak. A régi faluba is elju-
tott a híre és a község elöljárósága és az egy-
házközség presbitériumának küldöttsége, csupa 
szűrös és csizmás emberek csoportja, hozzám 
jött és azt mondta: ,,Tekintetes úr! Hallottuk, 
hogy mit míveltek az oláhok. Mi azért jöttünk 
a falu és az egyház nevében, hogy jöjjön vissza 
a mi falunkba. Mi igérjiik és írásba is adjuk, 
hogy a feleségével és gyermekeivel együtt hol-
tuk napjáig eltartjuk tisztességes módon. Nem 
kívánunk semmi munkát, csináljon, amit akar, 
csak legyen közöttünk." 

Tehát az a falu, ahol komoly népművelési 
munkát végeztem, nem feledett el tíz esztendő 
multán sem. Mindenkinek alkalma van megfi-
gyelni a népművelés ezen értékét. Bár teljes 
nagyságában értékelni a népművelési munkát 
alig is lehet. Nemcsak az általános műveltsé-
get szolgálja az, aki a népművelés munkájá-
ban résztvesz, hanem fontos nemzeti munkát 
is végez és saját magának is szolgálatot tesz, 
mert hivatását jobban, teljesebben töltheti he. 
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V I S S Z A A Z A t f Y A F Ö M > H O Z . 
A Z A N Y A F Ö L D F O G B E M t l í K E T M E G V Á L T A ] * ! . 

Míg mi asszonyok azon töprengünk, azon vi-
tatkozunk, miképen menthetnénk meg ezt a 
nyomorban sínylődő, koldussá vált országot, 
Trianon áldozatát; míg a főváros nyomora, a 
munkanélküliség, a nehéz megélhetés ezernyi 
gondja, csődbe jutott közgazdaságunk, a nagy-
város megmételyezett lelki élete egyre szedi 
áldozatait, tömegeket kényszerít arra, hogy el-
dobják Isten legszebb ajándékát: az életet; míg 
szerencsétlenek százait családirtásba és a meg-
tévelyedettek nagy táborát — lopástól gyilko-
lásig terjedő — minden bűnbe hajszolja, so-
dorja; addig a Magyar Alföldön zsendülni kezd 
a búzavetés, reménykedve integet felénk, biza-
kodva várja a júniusi kaszát s hirdeti, hogy 
az élet, a magyar jövő a föld szeretetében, a 
föld teljes kihasználásában van. 

Magyarország agrárország és sohasem volt 
annyira az, mint a trianoni béke óta, mióta er-
dőségeink, bányáink idegen országok prédájává 
váltak. Szeretném beleírni minden magyar, de 
különösen minden vezető magyar lelkébe, hogyr 

Magyarország ereje az anyaföld; ez jövőjének, 
gazdagságának, boldogságának forrása. Egész 
létünk és érte való gigászi küzdelmünk győ-
zelme, valamint a művelt államok között való 
megmaradásunk főfeltétele, hogy miképen tud-
juk az egész országban az okszerű, az intenzív 
mezőgazdasági termelést megvalósítani. 

Első királyunk, Szent István, megtanította 
a magyart szántásra-vetésre, hogy a földhöz 
kösse őket, most ezer év után meg kell taníta-
nunk a magyart, hogy ennek a lecsonkított 
hazának minden talpalatnyi termőföldjét ok-
szerűen felhasználja. 

Kövessük a művelt nyugati országok, külö-
nösen az apró agrárállamok példaadását; ki-
csiny, művelésre kevésbbé alkalmas földjükből 
tervszerű, művelt, tanult, okszerű gazdálkodás-
sal virágzó Kánaánt tudtak varázsolni, úgy-
hogy napsugaras életükből még a mi sápadt, 
vézna gyermekeinknek is tudtak juttatni. — 
Ugyanakkor hazánkban a sok derékban tört 
exisztencia, a sok meghasonlott lélek az ön-
gyilkosság örvényébe menekül, mert nem ta-
nítottuk meg őket zsenge gyermekkorukban 
eléggé a föld szeretetére, megbecsülésére, meg-
ismerésére, ami egyedül menthette .volna meg 
őket szörnyű anyagi és lelki nyomorúságok ví-
vódásai között; nem tanítottuk meg őket a ter-
mészet nyújtotta szépségek, gyönyörűségek s 
Isten megismerésére, melyek a tiszta lelki örö-
mök, a lelki béke és a megelégedettség boldog-
ságához vezetnek. 

A szántóvető magyar ősi szeretettel ragasz-
kodik ugyan földjéhez, de nagy része még ma 
is —a repülés, a modern gazdasági gépek kor-
szakában — nagyapja, ükapja nyomdokain ha-
lad és nem látja, mint varázsol a művelt nyu-
gat sivár pusztából is fásítással, kanalizálás-
sal, a föld okszerű javításával, fajállatkiválasz-

írta: BALOGHNÉ HAJÓS TERÉZIA. 

tással, gyümölcsnemesítéssel, modern gépek-
kel, negyedannyi munkával és fáradsággal tíz-
szerannyi jövedelmet. 

De hát hol a kivezető út, mely a szomorú je-
lenből egy szebb jövőbe visz és mivel járulha-
tunk hozzá mi, tanítók, e nagy feladat megol-
dásához. 

1. Bele kell oltanunk minden gyermek lelkébe 
a föld szeretetét, a gazdasági, háztartási isme-
retek, munkák megbecsülését és végtelen fon-
tosságának tudatát. Tudatosítani kell ezt, nem 
csupán a fiúgyermek lelkében, mert hiszen a 
nő, akár mint feleség, akár mint anya, sőt mint 
dolgozó állampolgár is szívével, lelkével irá-
nyítja a fiúgyermekek, a férfiak gondolkodá-
sát, véleményének kialakulását és így öntudat-
lanul, vagy tudatosan az egész nemzet életére 
kihat a nő gondolkodása. Elsősorban tehát a 
leánygyermek gondolkozását kell helyes irányba 
terelnünk, az ő lelkébe kell elvetnünk azt a 
nemesebb magot, melyből az ország felvirág-
zását, a magyar termelés fokozását, minden té-
ren való megbecsülését reméljük, várjuk. 

Hazafias kötelességünk legyen pe csupán a 
fiú, hanem minden leány lelkébe beoltani a 
föld szeretetét, a gazdasági és háztartási isme-
retek megkedveltetését. Ma a fővárosi szülők 
nagy része ugyanis diplomát nyújtó felsőbb ok-
tatásban részesíti leánygyermekét, hogy kenye-
ret adjon kezébe, még ha a nyomorúság ke-
nyerét is. A tanuló diáklányokat az iskola any-
nyira túlterheli elméleti oktatással, hogy nem 
jut idejük a természet, az anyaföld nyújtotta 
tiszta örömök élvezetére s otthon, a háztartási 
ismeretek gyakorlására, másrészt az iskola el-
méleti jellegű oktatása, a gyakorlati tárgyak, 
főleg a háztartási munkák lenézésére tereli, 
vezeti leányainkat. Iskoláinkban a gazdaságtan 
és háztartástan tanítása, csekély kivétellel, 
még mindig elméleti iiton történik. Az elmé-
leti úton folyó háztartási és gazdasági ismere-
tek átadásakor a tanuló vagy unatkozik, vagy 
lenézi azokat. Mihelyt megszűnik a tanítás és 
az élet közötti kapcsolat, a gyermek nem látja 
be a tanulás fontosságát, mert hiszen nincs al-
kalma szerzett ismereteit begyakorolni, hasz-
nosítani. 

Egy darabka igazi föld, melyet a gyermek 
maga munkálhat meg, melyben látja munkája 
eredményét, többet ér minden elméletnél, mert 
az elért eredmény sikere felemelő tudattal, bol-
dogsággal tölti el, nem is szólva a szabad ter-
mészetben kifejtett munkának az idegekre, az 
izmokra, az egész testre kiható hatásáról. Har-
coljunk egy darabka földért úgy az iskolában, 
mint az otthonban. Harcoljon érte mindenki a 
fővárosban is, ha máskép nem lehet, legyen 
egy darabka kert a lakásunk körül, a háztetőn, 
az ablakunkban, a folyosónkon, ha egyébként 
nem, egy ládikában, egy cserépben, melyet a 
gyermek maga gcndoz. A nagy városban még 
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inkább, mint a faluban, mert nekünk a nagy 
városban az utcával, a korzóval, a fölületes és 
léha szórakozások milliónyi csábító varázsával 
kell felvennünk a harcot, melyek elvcnják a 
gyermeket, a nőt az otthon melegétől, a kézi-
munka, a gazdasági és háztartási munkák 
ezernyi apró, tiszta örömétől. Főleg a nagy vá-
rosban szükséges, hogy a gyakorlatban leg-
alább ízelítőt kapjon a fővárosi leány a gaz-
dasági ismeretekből s a földet megszeresse, 
mert míg a falusi és kisvárosi leányokat, mint 
csábos tündérország vonzza a nagyváros lük-
tető, léha élete, addig nekünk azt a csodát kell 
megteremtenünk, hogy a nagyvárosi leányt 
vonzza a föld szeretete, a falu csendje s az 
ezekkel járó nemes gyönyörűségek. 

Földmívelésügyi miniszterünk is felismerte 
a mezőgazdasági termelés helyes irányba való 
terelésének nagy fontosságát és ennek egyik 
alapfeltételét, a gazdasági szakismeretek álta-
lánosítását, megszerettetését. Ezt célozzák a 
földmívelésügyi minisztérium által a rádióban 
tartott nagyfontosságú, sorozatos, ismeretter-
jesztő előadások. De már 1926-ban a földmíve-
lésügyi miniszter által összehívott gazdasági 
értekezleten megállapították azt a tényt, hogy 
míg az ipari cikkek készítése terén oly igényt 
támasztunk, hogy cipőnk talpalását, vagy aj-
tónk zárának megjavítását sem bíznánk fel nem 
szabadult mesteremberre, addig a drága anya-
földet — ami Magyarország mai helyzetében 
közkincs — bárki felelősség nélkül, saját tet-

. szése szerint jól-rosszul munkálja meg, vagy 
meg nem munkálja. Megállapították azt is, 
hogy a gazdasági pályára eddig többnyire 
olyanok mentek, akik lateiner pályára képező 
iskolákban nem boldogultak, nem tudtak vagy 
nem akartak tanulni s ezekre maradt a szent 
anyaföld gondozása. E visszás állapot eredmé-
nyezte azt, hogy hazánkban a város fejlődött 
a falu rovására, a város lenézte a falut s a 
földdel dolgozó gazdálkodó embert. A háború 
hozta meg számunkra e tarthatatlan helyzet 
első tanulságát akkor, mikor a falu nyíltan 
hadat üzent az eddig őt lenéző városnak és 
megtagadta eltartását. Harcolnunk kell tehát: 

A város és a falu nagy ellentétének, szem-
benállásának megszüntetéséért. Ennek egyik 
feltétele a falu kultúrájának az emelése, taní-
tással, ismeretek nyújtásával, kultúra adásá-
val. Viszont a várost sem szabad meghagynunk 
egyoldalú szellemi körülbástyázottságában, ha-
nem mezőgazdasági ismeretek nyújtásával, a 
természet, az anyaföld megszerettetésével köze-
lebb kell vinnünk a faluhoz. A falu kultúrájá-
nak emelése problémáját néhány évvel ezelőtt 

• már gyönyörűen kifejtette dr. Schandl Károly 
a „Falu" folyóiratban, gyakorlati megvalósítá-
sán fáradozik a „Faluszövetség", melynek minta-
faluja látható volt az embervédelmi kiállításon. 

Ugyancsak ezt célozza kultuszminiszterünk 
népművelési akciójával, földmívelésügyi mi-
niszterünk pedig a bajok fokozatos orvoslására 
ingyenes téli gazdasági iskolákat állított fel 
a gazdaifjak nevelésére, kik nem bizonyít-
ványért, hanem az életre akarnak tanulni, 
hogy otthon őseik földjét tudással párosult 

szorgalommal és szeretettel művelhessék. Ezek-
ben az iskolákban az elmélet két téli félévre 
szorítkozik, november hó 1-től március hó 
15-ig, míg otthon a gazdasági munka szünetel 
és így az ifjú a káros tétlenség, kocsmázás, kár-
tyázás helyett fontos és hasznos ismereteket, 
erkölcsi és lelki gazdagodást szerez. Ugyancsak 
földmívelésügyi miniszterünk az ország külön-
böző helyein — kívánság szerint bárhol — in-
gyenes hüztartási, gazdasági, vándor tanfolya-
mat rendez, melynek 6—6 heti áldásos műkö-
dése, értéke fel nem becsülhető. A növendékek 
— 15 éven felüli leányok — gyakorlatilag ta-
nulják a főzést, mosást, vasalást, varrást, ja-
vítást és ezzel kapcsolatban a rendszeres, ön-
tudatos háziasszony minden teendőjét, egész-
ségtan, gyermeknevelés, ápolástan, kertészet, 
tejgazdaság, baromfitenyésztés, sertéshízlalás 
stb.-t, a helyi viszonyoknak megfelelően. Az el-
múlt évben harminchét ilyen ingyenes vándor-
tanfolyam volt az országban. 

Minden magyar asszony, minden tanító, aki 
ezeket a gazdasági háztartási ismereteket 
nyújtó s a föld megszeretését célzó tanfolya-
mokat, iskolákat támogatja, a haza sorsát a 
boldogulás felé irányítja. 

Néhány évvel ezelőtt megnéztem a putnoki 
és néhány fővárosi kertgazdaság és háztartási 
iskolát, ahol az egészségtől majd kicsattanó, 
testben gyönyörűen fejleit leányok sürgölődtek 
beosztásuk szerint kertészetben, istállóban, ba-
romfiudvarban. Vidám gyönyörűséggel dolgoz-
tak. Szemükben az életöröm, az egészséges, be-
csületes, testet, lelket üdítő munka öröme ra-
gyogott. Szívem hevesebben dobogott, hogy lát-
tam őket, mert ilyeneknek képzelem a jövő 
Magyarország leányait, leendő anyáit. Fájda-
lom, még nagyon kevés ilyen iskola van, pedig 
hát, miért legyen ez oly kevesek kiváltsága, 
mikor minden magyar nőnek erre lenne szük-
sége elsősorban. S midőn látom a sok szegény, 
sápadt, csúcsliurutos magyar nőt a villamoson, 
az utcán, akik egész nap gáz- vagy villanyfény 
mellett görnyednek, s eszembe jutnak azok, 
kik szűk, sötét, napfénytelen lakásokban robo-
tolnak, vézna, sápadt gyermekeikkel, vagy akik 
festett ajakkal rohannak zsúrra, kabaréba, me-
gint csak arra gondolok, egyetlen menekvésünk 
az anyaföld. Térjünk vissza az anyaföldhöz! 

Elsősorban mi, asszonyok harcoljunk az ál-
lamnál, a pénzügyminiszternél azért, hogy ne 
sajnáljon semmi áldozatot e célra, gazdasági 
befektetésre, a gazdasági ismeretek terjeszté-
sére, ilyen iskolák felállítására, mert érzem, 
tudom, hogy csak úgy menthetjük meg szegény 
hazánkat; leányait és ezzel együtt fiait is egy 
szebb jövőnek, csak úgy menthetjük meg a léha 
örömök és szórakozások varázsitalától, vagy a 
testet, lelket sorvasztó, levegőtlen irodák mér-
ges gázaitól, ha visszavisszük őket lassan, fo-
kozatosan az anyaföldhöz, ha visszahelyezzük 
őket a természetbe, mint ahogy Isten az első 
emberpárt a paradicsomba helyezé, azzal a kü-
lönbséggel, hogy mindjárt a kezükbe adjuk a 
munkát és lelkükbe véssük Madách szavait: 
„Ember küzdj és bízva bízzál!" Ebből a föld-
ből neked kell paradicsomot varázsolnod. 
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Ha nyugaton kisebb államoknak sikerült el-
érniük, hogy tudásuk révén kevésbbé jó földjük 
eltartja nagyobb népességüket, akkor ennek a 
tejjel-mézzel folyó anyaföklnek, milyen gaz-
daggá kell tenni gyermekét, a magyar népet, 
ha visszatér hozzá szent szeretettel és minden 

tudását, ambícióját tudatosan felhasználja az 
anyaföld tökéletesítésére s a kultúra mai állá-
sának megfelelő művelésben részesíti. Akkor az 
a föld, mint jó anya, mindent bőségben vissza-
ad gyermekeinek, újra naggyá, boldoggá és 
gazdaggá teszi őket. 

M Ű Y E L Ő D É S t G Y I 

Ii . 
A kegyuraság intézménye (a katholikus is-

koláknál) gyakran iskolafenntartási terhekkel 
volt egybekötve. A kegyúr nemcsak a temp-
lom és a paplak, hanem bizonyos mértékig a 
felekezeti iskola fenntartására is kötelezte ma-
gát. A kegyúrnak iskolafenntartási kötelezett-
ségét azonban az 1868. évi XXXVIII . t.-c. hall-
gatólagosan, a későbbi miniszteri rendeletek 
pedig kifejezetten is megszüntették úgy, hogy 
az 1914. évi 26.892. sz. vkm. rendelet már expres-
sis verbis mondja ki, hogy iskolai kegyuraság 
nincs.* 

Ennek ellenére egyes kegyurak az iskolával 
szemben fennálló kötelezettségeiket továbbra is 
az eddigi módon teljesítették s az egyház ezt 
annál inkább elfogadta, mert az idézett tör-
vény 11. §-ának az a kitétele, hogy a hívek 
anyagi hozzájárulása a hitfelekezet képviselete 
által „meghatározandó módon és arányban, 
mint eddig szokásban volt", továbbra is igénybe 
vehető, — ezt az eljárást nem látszott eltiltani, 
sőt annak kedvezni látszott. így tehát az isko-
lai kegyuraság intézménye egyes esetekben 
tényleg visszaállott. Minthogy azonban ez a 
jogfejlődés az 1868. évi XXXVIII . t.-oikkel, il-
letőleg főképen az említett miniszteriális jog-
gyakorlattal nem kongruens, hanem csak meg-
tűrtnek tekinthető, azért a hitfelekezeti iskolák 
fenntartását ilyen módon biztosítani akarni kü-
lönösen olyan esetekben, amikor a kegyúri jog-
viszony fennállását az állítólagos kegyúr ta-
gadja, igen kétséges és kevés sikerrel kecseg-
tető vállalkozás. 

Előfordul azután, hogy egy másvallású föld-
birtokos a hitfelekezeti iskolának fenntartásá-
hoz a cselédség iskolaköteles gyermekeire való 
tekintettel évről-évre, hosszú időn át hozzájá-
rul. Mikor azonban nagyobb építkezési teher 
jelentkezik, akkor az iskolafenntartáshoz, ille-
tőleg építéshez való hozzájárulást megtagadja. 
A hitfelekezet ekkor az állandó és hosszú időn 
át folytatott gyakorlatból keletkezett elbirtok-
lás esetének fennforgását kívánja bizonyítani 
és ilyen módon reméli iskolájának további 
fennmaradását biztosítani. 

Minthogy ez esetben magánjogi címen (elbir-
toklás) keletkezett kötelezettség fennállásának 
elbírálásáról van szó, ilyen ügyek esetleg a 
rendes, polgári bíróságok hatáskörébe volná-
nak utalhatók. Kétségtelenül igen kevés si-
kerrel biztató módja ez is azonban annak,hogy 

* Erre nézve részié'esebben lásd dr. Serényi Anta l : 
A tanügyi jog. 191—194. o. 

i Z O L O A L T A T A H . 
írta: BORECZKY ELEMÉR dr. 

a hitfelekezeti iskola fennmaradása biztosíttassák. 
Végül úgy igyekeznek a hitfelekezetek ma-

gukon segíteni, hogy a másvallású birtokos-
utódot (aki esetleg jogi személy) nem a tör-
vény 11., hanem 45. §-a alapján kísérlik meg 
az iskolafenntartási teherben való osztczásra 
kényszeiíteni, mondván, hegy a 45. § szerint 
az iskolafenntartás költségeit a más hitfeleke-
zethez tartozók is viselik az esetben, ha az is-
kolát igénybe veszik. Már pedig a cselédség 
gyermekei de facto igénybe veszik az iskolát. 

Sajnos, ilyen móden sem lehet eredményt el-
érni, mert a fentebbiek szerint, ha az iskolát 
másvallásúak is igénybe veszik, ezek csak úgy-
nevezett „fenntartási járulékot'" fizetnek és pe-
dig a szülők és nem a munkát adó földbirtokos 
s hozzájárulásukért a gazda felelősségre nem 
vonható. 

Nyilt kérdés ez, amelyre az élet kielégítő vá-
laszt kér és amelyre ezt a választ a fennálló 
törvények és jogszabályok szerint megadni nem . 
lehet. Az új nagybirtokos természeti vagy 
jogi személy méltányosságára appelálni pedig 
vajmi ritkán jár megfelelő eredménnyel. Ezen 
a bajon törvényhozási úton kellene segíteni. De 
hogyan! 

A kegyúri intézményt újra életre hívni nem 
volna célszerű eljárás, mert az említett, ellen-
kező joggyakorlattal szemben zavart, fejetlen-
séget okozna és mert korszerűtlenségével a mai 
jogi rendből kikívánkozik. A demokratikus 
birtokpolitika és az .egyenlő, sőt progresszív 
teherviselés elvének korában ez az eljárás el-
lentétes volna a korszerű jogfejlődéssel, amely-
nek irányát az 1868. évi XXXVIII . évi t.-cikk, 
illetőleg még határozottabban az említett mi-
niszteriális joggyakorlat mutatja. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy a joggyakorlat e tekintet-
ben még nem egységes és különösen olyan ese-
tekben találkozunk ezzel ellenkező értelmű ha-
tározatokkal, amikor a kegyúri intézmény meg-
tagadása minden iskolai tehertől való mél-
tánytalan szabadulást jelentene. 

Erőltetettnek látszik az az igyekezet is, amely 
a vajmi nehezen bizonyítható állandó gyakor-
lásra és ebből leszármaztatott elbirtoklásra 
akarja az iskola létét alapítani. 

Figyelemre méltó törekvés azonban az, amely 
a népoktatási alaptörvény 45. §-ával kapcsola-
tosan kötelezni akarja a másvallású birtokost, 
hogy cselédségének az iskolát igénybe vevő 
gyermekei után — az 1907. évi XLV. t.-cikk 
fentebb idézett 32. §-ának szellemében — vi-
selje á fenntartási járulék terhét, illetőleg a 
szülőkön való behajthatatlanság esetén a já-
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rulék őrajta behajtható legyen. Egy ilyen ér-
telmű törvénybeli intézkedés kívánatos volna, 
mert a hitfelekezeti iskola létalapjait lényege-
sen erősítené és egyáltalában nem állana el-
lentétben az eddigi joggyakorlattal, hiszen az 
említett 32. törvényszakaszba foglalt rendelke-
zésnek egyszerű továbbfejlesztését jelentené. 

Szent István király 
szobra. 

Az ellen a nagy megrázkódtatás ellen azon-
ban, amely a birtoktulajdonos személyében tör-
tént változás esetén éri az iskolát, máskép is 
kellene védekezni. Mondja ki a törvény, hogy 
abban az esetben, ha az a földbirtok, amely a 
hitfelekezeti iskola fenntartásához lényegesen 
járult hozzá, olyan új tulajdonosnak keriil tu-
lajdonába, aki a hitfelekezeti iskola fenntartá-
sában résztvenni nem tartozik, ez esetben az 
iskolafenntartás kötelezettsége bizonyos ideig, 
pl. 10—15 évig a birtokot telki teherként ter-
heli. Egy ilyen intézkedés végeredményben 
mégis alkalmazkodik azokhoz a változásokhoz, 
amelyeket az élet tömegesen termel, másrészt 

azonban időt engedne az iskolafenntartónak 
arra, hogy a személyzet alkalmazása és a he-
lyiségek felhasználása tekintetében megrázkód-
tatás nélkül vonhassa le a változások következ-
ményeit. 

Szó lehet arról is, amit több helyről javasol-
nak, hogy olyan községben, ahol csak egy is-

kola van, amely feladata magaslatán áll, ez 
iskola fenntartásához, tehát minden néven ne-
vezendő kiadásához és esetleg szükséges fej-
lesztéséhez is — tekintet nélkül arra, hogy az 
iskola milyen jellegű — minden községi lakos 
adója arányában tartozzék hozzájárulni. Egy 
ilyen törvényes intézkedés némileg ellentétben 
állna ugyan az 1868. évi XXXVIII . t.-cikk 11. 
§-ának azzal a rendelkezésével, hogy a hitfele-
kezeti iskolákat a „hívek" tartsák fenn, de nem 
állna ellentétben a méltányossággal és igazság-
gal, mert ma a helyzet az, hogy a fenti esetben 
a másvallású birtokos a művelődésügyi ter-
hektől méltánytalanul mentesül. 
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Nagyon is vitatható végül annak a javaslat-
nak a helyessége, hogy „az iskoláztatás állami 
feladat lévén", viselje minden iskolának anyagi 
terhét, az iskola jellegére való tekintet nélkül, 
az állam. Mindenekelőtt vitás az, hogy az is-
koláztatás szorosan vett állami feladat. Két-
ségtelen, hogy az állampolgárok minél erőtel-
jesebb művelődése az államnak is elsőrangú 
érdeke. De nemcsak az államé, hanem a köz-
ségé, a hitfelekezeté és a társadalom minden 
alakulatáé s rétegéé. A művelődés a legáltalá-
nosabb érdek: — közérdek. Miért kell tehát ép-
pen kizárólag az állani vállaira rakni a köz-
műveléssel kapcsolatos, súlyos anyagi terhet? 

A mi művelődésügyi alaptörvényeink —igen 
helyesen — mondhatni mindenkinek lehetővé 
teszik a nevelés-oktatás munkájában való rész-
vételt. Miért e szabadságtól, e jogtól megfosz-
tani a társadalmat? Ez kollektivizmusra vezet. 
Erre semmi szükség nincs. Vájjon mit szólná-
nak például a hitfelekezetek a nevelés-oktatás 
teljes államosításához? Avagy csak az anyagi 
terheket viselje az állani? Minden jog mást il-

lessen meg? És milyen alapon történnék az új 
iskolák jellegének megállapítása? Melyik is-
kola legyen állami, melyik községi és melyik 
hitfelekezeti vagy társulati és magán? 

Szó van arról is, hogy az állam csak a sze-
mélyi kiadásokat födözze, a dologiakat pedig 
a fenntartó. (Hollandus rendszer.) Ez a rend-
szer bizonyos fokig mindenesetre kiküszöbölné 
a fennálló nehézségeket. De vájjon keresztül-
vihető-e belátható időn belül a mi szegénysé-
günk mellett? Hiszen ez egyrészt azt jelentené, 
hogy a természetben való szolgáltatások rend-
szere bizonyos mértékig megszűnik, másrészt, 
hogy az állani újabb nagy terhet vesz magára. 
És — minthogy a dologiakat továbbra is a 
fenntartó szolgáltatná — megszűnnének-e a 
mostani bajok teljesen? 

Súlyos kérdések ezek, amelyekre nem könnyű 
megnyugtató választ adni. Mindenesetre kívá-
natos volna a felvetett kérdéseket minél több 
oldalról megvilágítani, mert a törvényhozás 
útján való esetleges szabályozásukat ez köny-
nyebbé és megbízhatóbbá tenné. 

KÖLTŐ AZ ISKOLÁBAN 

Az a költő, akit születésének századik évfor-
dulója alkalmából ez év március 30-án ünnepel 
szülőhelye, Baja város, megérdemli, liogy mind-
nyájan felé forduljunk; hiszen az elnyomatás 
szomorú idején, a mult század 50-es, 60-as évei-
ben nem volt a magyar fájdalomnak és hitnek 
nála igazabb kifejezője. 

Minden időnek megvan a maga énekese, aki 
korának lelkét adja a saját művészlelkén ke-
resztül. A költő milliókkal érez, milliókért 
érez és milliók helyett szól. Érzelmeiben, gon-
dolataiban a magáéra ismer, aki hallja és föl-
kiált: „a lelkemből beszél!" Innen van a köl-
tőnek nagy népszerűsége és hitele. A költő a 
nemzeti lélek megnyilatkozása, a nemzeti ér-
zések és gondolatok letéteményese, a nemzeti 
szellem dalos megörökítő je. Nélküle nem öltene 
a nemzeti érzés, gondolat erőteljes, szép s az 
emlékezetben megrögződő formát. Nélküle fe-
ledésbe merülne minden, amit gondolatban, ér-
zésben a nemzet valamikor alkotott. Nevelő 
hatása tehát óriási. 

És Tóth Kálmán, Baja város nagy szülöttje 
fokozott mértékben érző idege a nemzetnek. 
Örömre és búra, hívő lelkesedésre és fájda-
lomra felajzott húr. A szellő érintésére is meg-
rezdül és megszólal. Már élete maga is poézis. 
Ennek az életnek első költeménye, hogy a ti-
zenhétéves ifjú honvédnek áll és végigküzdi a 
szabadságharcot. Magyar költő, akinél a köl-
tészet harmóniában van az élettel, akinél élet 

( E M L É K E Z É S I T Ó T H K Á L M Í M R i ) 
írta: KOVESKUTI JENÖ. 

és költészet — egy. Nem úgy, mint más, ide-
gen irodalmi világban látjuk, hogy a költő a 
legtisztább szépet hirdeti, maga pedig nem egy-
szer erkölcsi fertőben vergődik. A magyar 
költő nemcsak verseivel, hanem életével is hir-
deti a szép és jó kultuszát. Méltó arra, hogy 
próféta, apostol legyen, s higyjünk neki. 

Tóth Kálmán költészete a nemzet szívdobo-
gása. Csoda-e, ha költészetével már rég bevo-
nult az iskolába is? Nemcsak középfokú isko-
láinkba, melyeknek a kánonjában Tóth Kálmán 
néhány klasszikus értékű dalával állandóan 
helyet foglal, hanem még inkább népiskoláinkba. 
A pedagógus, olvasókönyv-szerkesztő, aki tüze-
tes szemlét tart az irodalomban, kutatva: mit 
használhatna föl céljaira, Tóth Kálmánnál lép-
ten-nyomon reábukkau egy-egy nevelő értékű 
gyöngyszemre. A költő természetessége, köny-
nyedsége, amely élénken emlékeztet a nagy 
Petőfi egyszerű bájára, könnyen megtalálja a 
gyermek értelméhez, ritka közvetlensége pedig 
a gyermek érzelmeihez az utat. 

Valaki Arany költészetéről azt mondta, hogy 
benne van a magyar történelem. Ha kisebb 
mértékben is, de ugyanez Tóth Kálmánról is 
elmondható. Egyik versében (Árpád sírja) el-
mondja, hogy a Kárpátok oldalában mutogat-
nak egy nagy sírhelyet, az alatt nyugszik Ár-
pád vezér, pihenő vitézei között. De éjfelen-
kint, mikcr a „lelkek órája ver, eljön paripája 
a pej", fölnyargal a Honszerző a hegyekre, on-
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nan tekint széjjel: nem látja-e veszedelemben 
küzdő népét? S ha ellenség- jönne, amely el 
akarná rabolni ezt a földet, a nagy hősök „Fel-
támadnak haddal; vésszel, Buzogánnyal, kele-
vézzel, Kifeni mind nehéz kardját, S a hont 
újra elfoglalják". 

Mennyi megmagyarázni való, biztató, föl-
emelő mozzanatot talál itt a tanító, amit nem-
zeti nevelés szempontjából értékesíthet!... 

Ki volt nagyobb? című híres versében a leg-
kimagaslóbb hősökről emlékezvén, végig tekint 
az egész magyar történelmen. Elvonul előt-
tünk: Álmos, Botond, Lehel, Szt. László, Hu-
nyady, Dugovics, Kont, Kinizsi, Mátyás, Zrínyi, 
mindegyik egy-egy szemléltető és jellemző vo-
násával. Szt. Lászlóról pl. ezt mondja: „Nem 
tudom én, melyik volt szebb: Talán az a híres 
László, Aki kivált seregéből Oly magasra, mint 
egy zászló". Szt. Lászlóról föl van jegyezve a 
krónikában, hogy testileg is kimagaslott tár-
sai közül. S a jellemzés: „Mikor királynál is 
nagyobb úrrá akarták őt tenni, El nem ment 
egy tapodtat sem, mert csak magyar akart 
lenni", mily megkapó! Egyik krónikánk em-
líti, hogy az első keresztes hadak vezérül kér-
ték föl, de ő elhárította magától a dicsőséget, 
„mert — mint a költő mondja — csak magyar 
akart lenni". Mily egyszerű, világos, tömör jel-
lemzése a nagy hazafi-királynak! S minő al-
kalom a tanítónak, hogy megmagyarázzon egy 
tételt: az igaz hazafi egész erejét nemzetének 
szenteli.. . S a befejezés: „Vagy az, aki... So-
kan voltak! Nem tudom, hogy ki volt nagyobb. 
Csak) áldom az Istenemet, Amért én is magyar 
vagyok", mily sokat mond a gyermeknek, na-
gyot, feledhetlent!... Pedagógus ez a költő, aki 
a gyermek lelkéhez így hozzá tud férni, holott 
tulajdonkép nem is a gyermeknek ír. 

Szilágyi Erzsébet-ben a hadba kívánkozó, kis 
gyermekét féltő, majd levente-fiát hadba lel-
kesítő anyát rajzolja meg, örök példaképet ál-
lítva így a magyar honleány elé! Még erőtel-
jesebb a Lengyel anyá-ról szóló története. A 
lengyel anya megsiratja, meggyászolja a ha-
záért elesett, vagy vértanúságot szenvedett há-
rom hős fiát büszke fájdalommal, de mikor a 
hazaérkezett negyediknek a mellén a kitünte-
tést megpillantja, gyanút fog, s döbbenve kérdi: 
„Hol vetted ezt?... Nem ott... ctt csak halált 
adnak! Árulója hazád-, testvérid- s magadnak! 
Fiaimhoz! ... megöl ez a csillag, mellén ...Ki 
is viszik1 aztán többi fia mellé", fejezi be balla-
dai rövidséggel a költő. 

Egyszerűségében mélyen megható a Széchenyi 
halálára írt verse, majd a Deák Ferenc emlé-

kezete című, mely frappáns szabatossággal és 
költőiséggel állítja elénk a haza bölcsének po-
litikai jelentőségét. Vagy szóljunk nemzetének 
csodálatát dalba lelkedző hazafias nótájáról: 
„Csak gyönyörű nemzet ez a magyar nemzet, 
Ilyet az Úr Isten nem is sokat nemzett..."? 

Régi iskolai daloskönyvekben még ott látjuk, 
az újak — sajnálni lehet csak — mellőzik, pe-
dig dallama is egyike mult századi legszebb 
melódiáinknak. 

Ezek a költemények naiv bájukkal, hazafias 
lendületükkel mind iskolai olvasókönyvbe vagy 
iskolai szavalmányokul kínálkoznak. Nem egy 
közülük ott is található; mégis a szabadság-
harcot dicsőítő és az aradi vértanukat elgyá-
szoló versei azok, amelyek nemcsak pedagógiai, 
hanem költői szempontból is örök értékek. Ez 
a gyászában is dicsőséges kor, melyet átélt, ez 
van legközelebb a szívéhez. Ezen korbeli élmé-
nyeiből meríti legbensőbb inspirációit, lelkese-
dését, s ez az inspiráció sugallja legizzóbb sza-
vait. A hazáról írt egyszerű kis dala a Petőfi 
Honfi dal-ára emlékeztet. Pedagógusaink még 
nem fedezték fel, de annál inkább felfedezték 
és felhasználják az Előre és a Kik voltak a 
honvédek? címűeket. Az előbbi szemléletessé-
gével és harcias, hazafias tüzével ragad el, az 
utóbbi fájdalmas reminiszcenciával hatol a lé-
lek mélyére. Az apa beszél itt fiával, s az ön-
feláldozó hazafiságnak páratlan jellemzését 
adja. Kiaknázhatatlan kincset ér mindkettő a 
nevelő-tanító számára. 

Esztétikai szempontból jóval csekélyebb je-
lentőségű, de hatás tekintetében igen figye-
lemre méltó az a három verse, amelyet az 
Aradi Tizenháromnak szentel. (Mikor az akasz-
tófákat faragták. Az Aradi Tizenhárom. Az 
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aradi gyásznap.) Maga mondja egyik versében: 
„ . . . a vértanni hanton Zokogott az én bús lan-
tom"; de kínzó fájdalma itt bizonyos robusztus 
formátlanságban tör ki. Népiskolai szavalmány-
nak szemléletes igazságaival mégis igen alkal-
mas mind a három; szavalják is. 

Íme, ezekben mutattuk be Tóth Kálmánt, nem 
az egész költőt, csak a pedagógust, bár egész 
költészetével nevelőleg hatott s hat ma is nem-
zetére. Ezúttal csak az iskolában felhasznál-

ható értékeire mutattunk rá. Bízvást mondhat-
juk, hogy a hamisítatlan költői értéket rend-
szerint az mutatja: mennyire alkalmas vala-
mely költő nemzetnevelői célokra. A legnagyobb 
költők a legalkalmasabbak s ezektől nem ma-
rad el Tóth Kálmán, aki valóban joggal ne-
vezte magát „a szív költőjé"-nek, s őszintesége 
tudatában meggyőződéssel írhatta magáról: 

Minden dalom igazság volt, 
Sch'sem mondtam hazugságot. 

A HÁROMÉ ÉTKE: TERJEDŐ 
Í J NÉPMŰVELÉSI TERV ÜZEGEDEV. 

A V. K. M. a 882—4—1600/1930. VIII. f. sz. 
rendeletében a népművelés céltudatának erő-
sítése és belső fejlesztése végett kötelezővé tette 
a népművelési bizottságok számára, hogy a 
népművelési tevékenységükben ezentúl 3—3 évi 
időszakot kell alapul venniök s a területükön 
mutatkozó népművelési szükségletek kielégíté-
sére 3—3 évre szóló népművelési tervet kell ké-
szíteniük. A rendeletkívánta első népművelési 
tervet Szeged város népművelési bizottsága 
készítette el, amelyet a bizottság folyó évi ja-
nuár hó 27-én tartott közgyűlése tárgyalt és el 
is fogadott s amelyet az alábbiakban ismer-
tetünk. 

A népművelési terv elkészítésénél a b izo t t ság főszem-
pontul a mostani mezőgazdasági válságot vette, amely 
hatássa l van az ipar és kereskedelem pangására is s 
amely válság a szociális ingerültség fokozódását is elő-
segítette. 

A települési viszonyok rövid ismertetése kapcsán nép-
művelési szempontból figyelembe veendő ténynek t a r t j a a 
bizottság, hogy a város lakosságának több, mint 32%-a 
a tanyavilágban lakik s hogy a tanyai lakosság nehéz 
gazdasági viszonyai válságos helyzetbe sodorták magát 
a várost is. 

A műveltségi állapot ismertetéséből megemlíthető, hogy 
a város lakói közül a 6 éven felüli népességből ugyan-
csak 14-6% az í rás tuda t lan (1920. évi népszámlálás sze-
rint) , de az országos á t lagnál kedvezőbb arányszámot a 
nagyon kedvező belterületi arányszám jav í to t t a föl (sok 
iskola!), azonban a tanyavilágban 30—35%-os arány-
szám is található. A z írástudatlanság ellen való küzdel-
met a bizottság tehát- a jövőben is föladatának t a r t j a . 

Ismerteti a népművelési terv a város mezőgazdasági 
kultúráját is. Kiemeli, hogy a szemtermelés mellett ná-
luk is eltörpül a többi termelési ág s hogy a homok-
ta la jokon föltétlenül szükség van gazdasági rendszer-
vál tozásra . Az állat tenyésztés terén is sok a kívánnivaló 
s a népművelés körében nagy gondot kell fordítani a minő-
ségi állattenyésztés propagálására. 

A társadalmi viszonyok ismertetése során a bizottság 
közli, hogy a szociális ingerültség a város területén 
mindinkább fokozódik, különösen a kisbérlők között (rossz 
gazdasági s kereseti viszonyok, agitáció). Ez okból szük-
séges, hogy a b izo t t ság tevékenységében a kisbérlőkre 
különös gondot fordí tson s a kis területek intenzív ki-
használására és ú j jövedelmi források ismeitetésére ve-
zesse rá a népet. 

Megemlíti a bizottság, hogy a kivándorlás, az egyke, a 
nemzetiségi kérdés s egyéb ily problémák a város terüle-
tén nem okoznak gondot. 

A fent körvonalazott helyzetrajz alapján a bizottság 
háromévi népművelési tervét a következőben állapít 
t o t t a meg: 

1. A gazdasági válság enyhítésének elősegítésére a 
bizot tság mozgalmat indít a kellően még ki nem használt , 
de ma is jövedelmező termelési ágak ismertetésére, ter-
jesztésére s a jobb termelés meghonosítására. 

Ahol a gazdasági szakemberek szükségesnek talál ják, 
o t t bizottság a gazdasági rendszerváltozást propagálja 
a város területén levő gazdasági szervek és szakértők 
közreműködésével. 

2. E tevékenységgel párhuzamosan továbbra is gondot 
fordí t a megfelelő lélekművelésre, mert kellő erkölcsi mű-
veltség nélkül minden fáradozás hiábavaló. 

A bizottság gazdasági propagandatevékenység keresz-
tülviteléhez elsősorban is megfelelő szervezetet épít ki. 
Szorosabb összeköttetésbe lép a város területén már 
meglévő gazdasági szervekkel s minden, a gazdasági vál-
sággal kapcsolatosan szükséges intézkedésében az illeté-
kes szakközegekkel való előzetes tá rgyalás u tán jár el. 
Még szorosabbra kiépíti a legtávolabbi tanyai iskolákkal 
való kapcsolatát is, úgyhogy a központ minden rendel-
kezése a legrövidebb idő a l a t t eljusson az iskola útján a 
legtávolabbi tanyákon élő lakossághoz is. 

Terve a bizot tságnak az is, hogy a város két önálló 
gazdasági népiskoláját szorosabban bekapcsolja a nép-
művelés körében folyó gazdasági irányú tevékenységbe 
olyképen, hogy a tanyai elemi iskolákkal kapcsolatos 
gazdasági továbbképző iskolákat — amelyek az önálló gaz-
dasági népiskolák szakfelügyelete a l a t t állanak, ezek fel-
ügyelete mellett — a bizottság szintén bevonja a gazdasági 
fellendülést szolgáló népművelési tevékenységbe — a 
gyakorló területükön végzendő termelési kísérletek útján. 

Az előkészítő munkálatok után a bizottság a jobb 
termelést veszi programmjába, amelyen nem íöftfctermelést 
ért , hanem a kereskedelmi szempontok ál tal i rányí tot t s 
a piac igényeinek és követelményeinek megfelelő s a minő-
ségi áru előállítására törekvő termelést, vagyis az ész-
szerű (racionális) termelést, továbbá a munka észszerűvé 
tételét (racionalizálását) is. 

A háromévi népművelési időszak utolsó évében kerül sor 
a kisbérlők ügyeinek intenzív fölkarolására s részükre 
való ú j munkaalkalmak (háziipar) biztosí tására. 

Szociális i rányításukra és műveltségük emelésére ter-
mészetesen kezdettől fogva nagy goildot fordít a bizottság. 

Mindezzel a tevékenységgel párhuzamosan ismeretter-
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jesztő előadások és népművelési tanfolyamok keretei kö-
zöt t a bizottság rendszeres lélekmüvelő tevékenységről is 
kellő mértékben fog gondoskodni. 

# 

A három év leteltével a bizottság- visszate-
kint végzett munkájára, s ennek eredményei-
hez képest készíti el a következő népművelési 
időszak tervét. 

ÜÍÉPMŰVELÉS A «ÁMYÁS5KOK KÖZÖTT. 
,ySzerenese fel, szerencse le!. . ." Tatabányán 

éneklik a bányászok a szerdai népművelési 
estéken. 

Aki Tatabánya-telepet távolról elképzeli, ta-
lán egy kormos ipari telepre gondol, ahol fes-
tőietlen a természet s ahol örökös zajban, csil-
lék zakatolásában élnek az emberek. Pedig nem 
így van. Tatabánya csendes terület; hegyes-
dombos környékének érdekes külsőt adnak a 
kibányászott, kivájt tarkaszínű hegyoldalak. 
Mozgást itt nem igen látni. A tájat szemlélő 
ember inkább a gondolataival néz, mint a sze-
mével; mert ami történik, az a föld mélyében, 
a bánya-aknákban, tárnákban van, a földalatti 
fekete harctereken, ahol hősi harcát, örök har-
cát vívja a földdel az ember. És ez a harc ala-
kítja ki —- a bányász-életet, a bányász-sorsot. 

Nehéz és jellegzetes sors, melynek egyforma-
sága meglátszik a bányászok külső életén, de 
meglátszik a leikükön is. A küzdelmes munka 
„a föld ölében", az állandó és közös életveszély 
a bajtársiasság kötelékeit hozza létre; büszke 
testületi szellemet alkot, amit a fekete bányász-
egyenruha is kifejez. 

Jelen voltunk a tatabányaiak egyik szerdai 
népművelési műsoros estjén. Nagy, előkelő kul-
túrházuk magaslaton épült, hatalmas előadó-
teremmel és színpaddal. Az előadóteremben 
minden szerdán 1200 ember gyűl egybe. Azért 
csak 1200, mert a bányaigazgatóság, amely 
munkásainak kulturális életét szeretettel és 
közvetlenül gondozza, a tolongások miatt je-
gyeket ad ki az előadásokra. Persze ingyen. 

A műsoros est a magyar Hiszekegy-gyei kez-
dődött. amelyet a nagy bányász-énekkar éne-
kelt. Ünnepi hangulat töltötte meg a termet. 
Elszavalták Szabolcska Mihály néhány leg-
szebb versét; majd magyar népdalok következ-
tek s ezek után eg-y ismeretterjesztő előadás. 

Fekete, karcsú bányászöltözékben állt ki a szín-
padra az előadó bányamérnök: egy a bajtársak 
közül. Beszélt a bányászélet egyik legveszedelme-
sebb és ősi ellenségéről, a bányatűzről. A mér-
ges, titokzatos, zöldfényű lángokról, az alatto-
mosan áradó sujtó-gázról, a robbanásokról. 
Beszélt a küzdelmekről, a védekezés módjairól, 
a bajbajutottak egymás iránt való kötelességei-
ről, a mentésről, a bajtársi önfeláldozásról, a 
szeretetről, a jószerencséről. 

A teremben csend volt; mindenki figyelt, 
mert az előadás mindenkit életbevágóan érde-
kelt. Cikornyátlan mondatok, a gohdolatok 
rendszeres egymásutánja, mérnöki következe-
tessége, a tárgyban való biztos tájékozottság 
könnyeddé és világossá tették az előadást. 
Nem volt abban semmiféle szónoki tetszelgés 
vagy modorosság. Egyszerűen csak megmagya-

rázott, felvilágosított, megértetett, figyelmez-
tetett. 

„Jószerencsét!" — így fejezte be. 
Az előadás után nem hangzott fel tapsvihar. 

Az előadó sem várta a tapsokat, mert előadása 
nem színpadi szereplés volt üvegékszerekkel, 
hanem tanítás a jótanáesok igazgyöngyeivel, 
amelyek nyomokat hagynak és megfontoláso-
kat érlelnek a hallgatóban. Tipikusabb nép-
művelési előadást alig lehet elképzelni. Tárgyát 
valóban a helyi szükségletekből merítette; gon-
dolati közepe igazán „a mindennapi élet volt", 
a bányászok mindennapi élete. 

És a gondolatoktól terhes, feszült ügyelem 
az előadás befejeztével nem szakadt el hirtelen, 
hanem feloldódott a bányász-himnusz nemes 
akkordjaiban. „Szerencse fel, szerencse le! Ilyen 
a bányász élete!" Áhítatos komolysággal hang-
zott fel a karének. A sápadt bányászok meg-
illetődve énekeltek, mintha nem is a közönség-
nek énekeltek volna s a dallam is, a szöveg is 
szinte drámai erővel hatott. „És hogyha majd 
a föld ölében... Nincs ott madár, lomb nem 
fakad . . . Bányásznak halni szép halál . . ." 

Am ebbe a lelkes, de lemondó drámaiságba a 
dallam folyamán beleáramlik — így van ez 
mindig! —- az élet friss vágyakozása, az élet-
szeretet meleg lírája: „ . . .Mégis a szív úgy 
feldobog.. . Bányász kis lányt óhajt sz ívem. . . 
Ki szívemben bányász legyen ..." 

Volt aztán magyar irodalmi előadás is Sza-
bolcska Mihály életéről és költészetéről. Majd 
a bányász-zenekar játszott régi magyar nótá-
kat. Üjra Szabolcska-versek. Műdalok, nép-
dalok. 

Egy szép est emlékeivel távoztunk, amely 
nemcsak azért volt szép, mert szórakoztatott, 
hanem mert hasznos és tanulságos volt. Az volt 
az érzésünk, hogy ilyennek kell lennie az isko-
lánkívüli népművelés műsoros estjének minde-
nütt ebben a kis országban: hasznosnak, nem-
zetinek és olyan kerek szellemi egésznek, amely-
ben az integráns tényezőket az a körülmény 
szabja meg, hogy részt vesz benne a nép és az 
intelligencia, Tatabányán a munkásság és a 
vezetőség egyaránt. 

És ennek nemcsak kulturális, de társadalmi 
s végeredményében magyar nemzeti jelentősége 
is van. Bizonyos, hogy olyan szerencsés körül-
mények, amilyenek ezt Tatabányán lehetővé 
teszik és elősegítik, csak kevés helyen vannak 
meg hazánkban. Kicsi falvainkon, tanyáinkon 
még sok helyütt nincs kultúrház és nincsenek 
egyebek sem; de céltudatosan dolgozni a kul-
túra erejével a magyar népért, közös, egységes 
nemzeti célunkért a legkisebb helyen is lehet, 
mert „nincsen olyan kis harang, amellyel ne 
lehetne hajnalt harangozni". N. Gy. 
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A T A N T E R V V 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
A magyar királyság, a kormányzó. 

I r t a : Drozdy Gyula. 

Mostanában a napilapok többször foglal-
koznak azzal, hogy népünk a legelemibb 
közjogi fogalmakkal sincs tisztában s azok 
iránt nem is érdeklődik. Egyik illusztris 
írónk azt írja, hogy vannak a tanyákon 
olyan felnőttek is, akik azt sem tudják, 
hogy jelenleg nincs királyunk. Nem tudják, 
hogy kormányzónk van és hogy mi annak 
a neve. Ez az illusztris író nem a tanítósá-
got okolja, ezért nem is vehetjük tőle zokon 
azt, hogy erre rámutatott. Különösen Her-
czeg Ferencnek az Eötvös-ünnepélyen mon-
dott beszéde után nem, melynek keretében 
oly mélyen érezteti meg velünk az író, a 
költő, a sajtó és a tanító együttes nemzett-
nevelő munkáját. I t t tehát arról van szó, 
hogy az író megfigyelte a nép lelkének tar-
talmát, gondolkozását s abban hiányokat 
talált. Mi pedig végiggondolunk munkán-
kon s keressük a módját annak, miként se-
gíthetünk azon a bajon, melyre az író rá-
mutatott. Öt is a nemzet érdeke vezette, 
minket is az vezessen. 

Nézzük előbb a tantervet s állapítsuk meg 
belőle azt, hol s mivel kell foglalkoznunk, 
hogy a népiskolából kikerült gyermekek ál-
lami életünk rendjével, a közjog elemeivel 
tisztában legyenek. 

A tanterv a tulajdonképeni alkotmány-
tani ismereteket a VI. osztályban, a törté-
nelmi ismeretekkel szoros kapcsolatban kí-
vánja nyújtani. Ezzel a beosztással arra cé-
loz a tanterv, hogy a gyermekek a törté-
nelmi ismeretek megszerzésével párhuza-
mosan lássák, érezzék, hogy a magyar állam 
mai szervezetének berendezésének gyökerei 
egy évezredre nyúlnak vissza. Így a tör-
ténelmi események megismerésével kapcso-
latban fogják a gyermekek megismerni azo-
kat a küzdelmeket is, melyeket a nemzet al-
kotmányáért vívott mindannyiszor, vala-
hányszor az veszélyben forgott. Megtanul-
ják, hogy a nemzet alkotmányának alapjai-
hoz mindig ragaszkodott s azon csak akkor 
és úgy változtatott, amikor és ahogyan azt 
saját érdeke, fennmaradásának szükséges-
sége kívánta. 

Alkotmányunk történelmi fejlődésének 
megismertetése mellett azonban állami éle-
tünk mai rendjével is meg kell ismertet-
nünk a gyermekeket. Erről a tanterv a kö-
vetkező anyaggal gondoskodik: „A régi 
rendi, a mai polgári magyar állam. A ki-

É G R E H A J T Á S A 
tanítások. 
rályi hatalom. Törvényhozás. A népképvi-
selet, az ország kormányzása. Honvédelem. 
(Történelmi visszapillantással.) Az 1920. 
évi ideiglenes alkotmány. A magyar állam 
címere, színei és lobogója." 

Sem ezeket az ismereteket, sem pedig a 
történelmi fejlődést nem nyuj that juk azon-
ban kellő megalapozás nélkül. A fundamen-
tum első kövét már az I. osztályban a csa-
ládról, mint a legkisebb emberi közösségről 
való beszélgetések keretében kell letennünk. 
Ezt követik a I I—III . osztályban a na-
gyobb közösségről, a községről, annak életé-
ről, rendjéről, elöljáróiról való beszélgeté-
sek. A IV. osztályban már a nemzet jelené-
vel és múltjával foglalkozunk, míg az V. 
osztályban az állam polgárainak jogairól és 
kötelességeiről nyujtunk ismereteket. Még 
pedig sohasem elvont, száraz ismereteket, 
hanem a környező életből vett konkrétu-
mokhoz kapcsolódókat és sok-sok érzelmi 
szállal átszövötteket. Olyanokat, melyekkel 
az együvétartozás érzelmét, a hazaszereteten 
alapuló nemzeti öntudatot, a nemzet élet-
erejében való bizalmat a királyhoz, jelen-
leg a kormányzóhoz való hűséget ébreszt-
getjük, erősítjük, mélyítjük. Csak ezekkel 
a megalapozásokkal együtt alkothat a tu-
lajdonképeni alkotmánytan tanítása szerves 
egészet. 

Szép és hálás feladat vár a tanítói sze-
mináriumokra azzal is, hogy — a többi tan-
tárgyak módszere mellett — az alkotmány-
tan tantervi anyagának menetét s feldol-
gozási módját is egységesen kialakítsa. Az 
alábbi tanítási tervezetben erre vonatkozó-
lag óhajtok néhány gondolatot nyújtani. 

T a n í t á s i t e r v e z e t . 
E tétolt azér t tanítom, hogy a gyermekekkel megismer-

tessem, mit jelent az, hogy Magyarország alkotmányos 
királyság; hogy rámutassak arra , hogy a Szent Korona 
a magyar állam szimbóluma; hogy a királynak, jelenleg 
a kormányzónak, mint az ál lamhatalom egyik fő ténye-
zőjének jogkörét, a gyermekek értelmi fokához mérten 
megismertessem; hogy a gyermekek lelkében a nemzeti 
öntudatot , a törvénytiszteletet, a királyhoz, illetve a 
kormányzóhoz való ragaszkodás és hűség érzelmét fej-
lesszem, mélyítsem. 

Feltételezett előzmény: A gyermekek a történelem ke-
retében m á r foglalkoztak olyan eseményekkel, melyek 
alkotmányunkkal voltak kapcsolatban. Egvet-mást hal-
lo t tak már a háborúról, annak kimeneteléről, Trianonról, 
a királyról stb. 

Szemléltetési eszközök: Pénz, Magyarország térképe, a 
Szent, Korona és a koronázási jelvények képe, I. Ferenc 
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Józse f , vagy IV. Károly koronázásá t ábrázoló kép, a 
koronázó Mátyás-templom képe, a kormányzó arcképe, 
különféle képeslapokból összeválogatott képek, melyeken 
a kormányzónak valamely országos vonatkozású ünne-
pélyen való részvétele van ábrázolva. (Pl. vitézzéavatás, 
.a szegedi ünnepségek, kiállítások megnyitása stb.) 

Előkészítés. 
A gyermekek környezetükben lépten-nyomon 

látnak, olvasnak ilyen feliratokat: Magyar ki-
rályság, Magy. kir., A Magyar Szent Korona 
országai, Magyarország kormányzója stb. Eze-
ket a szemléleteket felújítom, bővítem. így: 
—• Itt van néhány pénzdarab. Olvassátok el, 
mi van rájuk írva, — szólok s ötpengőst, egy-
pengőst, tíz- és húszfilléreseket osztok szét a 
gyermekek között. S ezek akárhányszor látták 
már e pénzeket, most mégis érdeklődéssel né-
zik, olvassák: — Magyar királyság. — Vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának 
10. évfordulójára. — Öt pengő. — Egy pengő. 
— Húsz fillér, —• mondják. Most meg emléke-
zetükhöz szólok: — Hol láttatok még hasonló 
feliratokat? —• A posta- az anyakönyvvezetői 
hivatal, a dohánytőzsdék címtábláin, — mond-
ják a gyermekek. Hogy ezeket a szemléleteket 
bővítsem, arra késztetem a gyermekeket, hogy 
a tanteremben is nézzenek körül s mondják 
meg, hol van itt hasonló felirat vagy kép. 
— Ott van Horthy Miklós képe. — Az az öt-
pengősön is rajta van. — Olvassátok el, mi van 
a kép alá írva. — Horthy, — olvassák a gyer-
mekek. — Egyéb semmi. Sem a másik neve, 
sem az, hogy kicsoda. Nézzétek meg még-
egyszer az ötpengőst, arról megtudhatjátok, —• 
mondom, hogy keresésre, gondolkozásra kész-
tessem a gyermekeket. Elolvassák s megállapít-
ják, hogy Magyarország kormányzója s hogy 
vitéz nagybányai Horthy Miklós a teljes neve. 
— Olvassátok el, mi van ideírva a térképre. 
— A magyar Szent Korona országai, — ol-
vassák. 

Mindezeknek a szemléleteknek azonban még 
kevés tartalma van a gyermekek lelkében. Ezek 
legelőször csak üres szavak, minden jelentés, 
jelentőség nélkül. Minthogy tanításom egyik 
célja az lesz, hogy ezeknek tartalmat adjak, 
megrögzítem a nagy táblán így: — Érdekes!... 
A pénzekre, némely címtáblára ez van felírva: 
Magyar királyság. Ezt én is felírom a táblára. 
— Minek a képe van a térkép felirata felett is, 
meg itt a falon is? —• A Szent Korona képe. 
— Ezt is felírom. — Most meg azt írom fel, 
ami Magyarország térképére van írva. Mond-
játok, hogy mit írjak, — szólok, mire a gyer-
mekek mondják s én is írom: A magyar Szent 
Korona országai. — Még annak a nevét is fel-
írom, akinek a képe az ötpengősön is rajta van, 
meg az iskolánk falán függő térképen is. 
— Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója, — mondják a gyermekek, 
mire felírom. A tábla képe tehát ez lesz: 

Magyar királyság. 
Szent Korona. 
A Szent Korona országai. 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar-

ország kormányzója. 

Ezzel a szemléleteket rövid mondatokba fog-
lalva megrögzítettem. Most ezek tartalmának 
önálló keresésére késztetem a gyermekeket. 

A tartalom önálló kerestetése. — Olvassátok 
el ezt, — mutatok az első mondatra. — Magyar 
királyság, — olvassák a gyermekek. — Érde-
kes!. . . Minden pénzünkre ez van nyomtatva. 
Több címtáblán is ezt látjuk. Vájjon mit je-
lenthet ez? — Késztetem a gyermekeket gon-
dolkozásra. Még pedig nemcsak az első, hanem 
egymásután mind a négy felirat tartalmának 
keresésére. Itt még nem irányítom gondolkozá-
sukat, nem tisztázom esetleges téves fogalmai-
kat. Az életben is látnak, hallanak, olvasnak 
majd olyasmit, melynek tartalmát maguknak 
kell majd megkeresniök. S ott nem leszek majd 
a hátuk mögött. Hadd tanítsam, hadd szoktas-
sam hát a tartalom önálló keresésére itt az is-
kolában. Bármily primitívek lesznek is azok a 
gondolatok, mégis maguk alkotják, maguk fe-
jezik ki azt. Agyon támogatni pedig a gyerme-
ket az alkotmánytan tanítása közben sem sza-
bad, mert később ebben a körben is önállóan 
kell majd gondolkoznia, fogalmakat alkotnia. 
Agyontámogatott gyermek pedig erre nem 
lesz képes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
semmit se közöljek, semmit se mondjak meg, 
mert az alkotmánytant a gyermekkel kitalál-
tatni nem lehet. Hanem gondolkoztatni, a való 
életből vett szemléletek tartalmára rávezetni, 
azt lehet. S a rideg, csak anyagot nyújtó isme-
retekhez érzelmeket kapcsolni: azt is lehet. 
Sőt kell is. Rendezni, bővíteni is kell a szemlé-
letekről keletkezett s önállóan alkotott gondo-
latokat. Mindezeknek a gyakorlatban való be-
mutatására törekszem én is az alábbiakban. 

—• Látom, hogy többen helyesen gondolkoz-
tatok. Hanem azt is látom, hogy mindent még 
nem tudtok, — mondom. 

Célkitűzés. — Ami a táblára van írva, azt 
egyenként elolvassuk s közösen keressük, mit 
jelentenek azok. Akkor majd többet tudtok. 

Tárgyalás. 
A nemzet, mint a legnagyobb közösség. — Ti 

már tudjátok, hogy ki intézi a család dolgait. 
—• Az édesapa. — Annak a gondja az, hogy 
rend, békesség legyen a családban s minden 
családtagnak meglegyen mindene, amire szük-
sége van. S kit tisztel, kit szeret, kihez ragasz-
kodik a család minden tagja? — Az édesapát. 
Ahhoz ragaszkodnak. — A községben is van, 
aki a rendre, békességre ügyel, aki a község 
minden dolgával törődik. — Az a bíró. — An-
nak az esküdtek s a jegyző segítenek, — mond-
ják a gyermekek az adottság szerint. — A csa-
lád otthona a lakóház, az udvar, a kert. Az 
édesapa hatalma csak erre a kis területre ter-
jed ki. — A bíróé az egész községre, — következ-
tetnek a gyermekek. Azután a nemzetre, mint 
a legnagyobb közösségre, irányítom figyelmü-
ket. így: — Ez a térkép itt még nagyobb terü-
letet jelent, mint a község. —• Az egész Magyar-
országot. —• Gondoljátok el ezt a nagy, nagy 
darab földet. A hegyeket, a síkságot, a vizeket, 
a falvakat, a városokat, a nyüzsgő-mozgó éle-
tet. Majdnem kilencmillió ember él itt ebben a. 
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megcsonkított otthonban, — mondom s a csonka 
hazát szemléltetem. — Ezek jönnek-mennek. 
Kinn a mezőn, a gyárakban, a műhelyekben, a 
bányákban, a hivatalokban dolgoznak. Akár-
csak a ti kis családotok tagjai. Gondoljatok a 
sok-sok gyermekre, akik erre szerte, minden 
város, falu iskolájában most éppen úgy tanul-
nak mint ti itt. Gondoljatok a gyárak, a mal-
mok, bányák füstölgő kéményeire, a robogó 
vonatokra, melyeken emberek utaznak egyik 
városból, faluból a másikba s melyeken szenet, 
lisztet, fát s más terményt és ipari készítményt 
szállítanak egyik helyről a másikra. Micsoda 
nagy család'.... És mindenki tesz-vesz, dolgo-
zik benne, — szólok a képzelethez. •— És rend, 
békesség van ebben a nagy családban is. En-
nek is kell lennie fejének, parancsolójának, 
akihez ragaszkodik, akit tisztel, akinek enge-
delmeskedik a nemzet minden tagja. — Az a 
király. — Az. A magyar király. Az édesapa ha-
talma csak egy családra terjed ki. A bíróé 
csak egy községre. — A királyé az egész or-
szágra, — következtetnek a gyermekek. — Igen, 
egész Magyarországra. Mindenkinek, aki ezen 
a földön él és a magyar nemzethez tartozik. 
Tireátok is, az édesapátokra is, énreám is. 

•Mindnyájunkra. Ez a nemzet a magyar király 
nagy családja. Mit jelent tehát az, hogy „Ma-
gyar királysági" — Az egész Magyarországot. 
— Igen. Ezt az egész fölterületet (szemlélte-
tem). A rajta élő népet, aki felett a magyar ki-
rály uralkodik. 

Magyarország alkotmányos királyság. — Ré-
gen úgy volt, hogy a király maga mondotta 
meg, hogy ini, hogyan, miként történjék orszá-
gában. í gy maga a király hozta a törvényeket. 
Most azonban másként van. Megkérdezi a nem-
zetet is, hogy miként akarja sorsát intézni. 
Mindenkivel nem állhat szóba a király, azért 
képviselőket választat. Azok aztán itt gyűlé-
seznek Budapesten, ebben a gyönyörű Ország-
házban. (Szemléltetem a képét.) A képviselők 
itt azon tanácskoznak, hogy miféle törvények 
lennének hasznosak a nemzet javára. (A kép-
viselőválasztásról, a törvényhozás két házáról, 
a felelős miniszterekről más tanítási egység 
keretében lesz szó.) — Mikor valamely törvény-
javaslatban a képviselők megegyeztek, azt fel-
küldik a királyhoz. Ha a király látja, hogy ez 
hasznos ós jó lesz a nemzetnek, akkor jóvá-
hagyja, aláírja, szentesíti. Csak akkor lesz tör-
vény abból a javaslatból, amit a képviselők már 
megvitattak. Ki alkotja tehát Magyarországon 
a törvényeket? — A király és a képviselők. 
— Igen, de a képviselőket a nemzet választja. 
— Akkor a király és a nemzet. — Magyarorszá-
gon a nemzet és a király együtt hozzák a tör-
vényeket. Azért úgy mondjuk, hogy Magyar-
ország alkotmányos királyság. (Felírom.) 

A Szent Korona. — A magyar nemzetnek 
van egy féltett kincse. Ez itt ni! (Szemléltetem 
a Szent Korona képét.) — A Szent Korona, — 
mondják a gyermekek. — Hol őrzik ezt? — kér-
dezem s ha már előzőleg tanultak róla a gyer-
mekek, elmondják. Ha nem, magam mondom 
el. — S tudjátok-e mit jelent ez a Szent Korona'? 
(Hallgatnak.) — Jelenti ezt az egész Nagy-

Magyarországot. Jelenti Fiumét és környékét-
Jelenti Horvát-Szlavonországot. Jelenti Dal-
máciát. (Valamennyit szemléltetem a térké-
pen.) Ezek az országok együttesen a magyar-
Szent Koronáé. Ezek az elszakított területek is. 
Az ott élő nép is mind-mind a magyar Szent 
Koronáé. Olvassátok csak el ezt, — mutatom a 
táblán. — A magyar Szent Korona országai.. 
Mit jelenthet akkor az, ami a térképre van 
írva. Azt jelenti, hogy ez azoknak az országok-
nak a térképe, amelyek a magyar Szent Koro-
nához tartoznak. 

— De drága kincsünk ez a Szent Korona 
nekünk azért is, mert a magyar nemzet csak 
azt ismeri el királyának, akit ezzel megkoronáz-
nak. Itt van egy kép, — mondom és kiteszem 
a királykoronázást ábrázoló kép reprodukció-
ját. Ezt előbb a gyermekek önállóan nézegetik, 
miközben beszélgetnek, kérdezgetnek. Majd a 
képről irányított szemléltetéssel beszélgetünk, 
miközben észrevétetem a koronázás fenséges-
jelenetét. Észrevétetem a hercegprímást, a fő-
urakat, a koronázási jelvényeket, a királynak, 
az ország főurainak ünnepélyes s áhítatot ki-
fejező magatartását úgy, hogy azt a gyerme-
kek is átérezzék, átéljék. Megbeszéljük, hogy a 
koronázás a budavári Mátyás-templomban tör-
ténik. (Szemléltetés.) 

— Koronázáskor a király megesküszik s amit 
esküjében fogad, arról hitlevelet (felírom) ad 
a nemzetnek. Ebben a hitlevelében a király 
megfogadja, hogy az ország törvényeit, törvé-
nyes szokásait megtartja, a nemzet minden 
tagjával megtartatja és az ország területét. az 
ellenség ellen megvédi. ígéri, hogy az ország 
elszakított területeit visszaszerzi és a Szent 
Koronát az országban fogja őriztetni. A koro-
názás, a koronázási eskü letétele és a hitlevél 
kiadása után a nemzet minden tagja szereti, 
tiszteli megkoronázott királyát s engedelmes-
kedik neki. 

A kormányzó. — Most árva, elhagyatott a 
Szent Korona, — mondom, mert nincs király-
— Mert szétszaggatták hazánkat, — mondják a 
gyermekek. — Nézzük csak, hogyan is történt 
ez, — mondom s a gyermekek eddig szerzett 
ismereteikre támaszkodva,' nagy vonásokban 
végigmegyünk a világháború, az utána kö-
vetkező forradalom és kommunizmus főbb ese-
ményein. Rámutatok arra, hogy IV. Károly 
1918 nov. 13-án kényszerhelyzetében lemondott 
az ország ügyeinek vezetéséről s elhagyta ha-
zánkat. A kommunizmus alatt végképen felbo-
rult a rend az országban. A csőcselék a nem-
zettel nem törődött. Nem törődtek ezek a Szent 
Koronával sem, a szétszaggatott országgal 
sem. A katonaságot szétoszlatták. Nem volt ki-
rály az országban. Nem volt, aki rendet teremt-
sen. A nemzet jobbjai már kétségbe voltak 
esve. Sokan azt hitték, hogy vége a magyar 
nemzetnek. Pusztulás, széthúzás volt a csonka 
hazában. S mikor legnagyobb volt a baj, a két-
ségbeesés, Szegedről elindult egy katona_ 
törpe, kis magyar sereg élén. És hozzáfogott a 
rendcsináláshoz, a nemzeti hadsereg megszer-
vezéséhez. Amerre ment, mindenütt lelkesedés-
sel fogadták, mert látták, hogy rendet, nyu-
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galmat akar teremteni. S tudjátok-e ki volt ez 
a katona? — Horthy Miklós, — mondják a 
gyemekek. — Az. Itt van az arcképe — muta-
tom. — Horthy Miklósban volt akkor a nem-
zet minden reménye. 

— Királyunkat az ellenség nem engedte 
visszajönni az országba. A nemzetnek nem volt 
feje, uralkodója, aki vezesse, irányítsa. Pedig 
ilyen nagy családban, mint a nemzet, irányító-
nak, parancsolónak is kell lennie. Mindenki 

vények végrehajtásában ugyanazok a jogok il-
letik meg a kormányzót, mint a királyt. 

Begyakorlás. 
Összefoglalás. — Most már tudjátok, mit je-

lentenek azok, amiket ide felírtunk. Mondjátok 
el, — mondom, aztán egyenként vesszük a táb-
lára felírt pontokat. A gyermekek most már 
több tartalommal s a lényreggel együtt mondják 
el ezek jelentését. A táblára kiilön felírt szava-

érezte, hogy kell valaki, aki rendet teremtsen, 
aki a nemzetet vezesse, irányítsa. Arra gondol-
tak, hogy régen is volt már Magyarországnak 
kormányzója, most is azt kell választania a 
nemzetnek. — A nemzet elküldte képviselőit 
Budapestre nemzetgyűlésbe. A nemzetgyűlés 
tagjainak tehát kormányzót kellett választania. 
Nem is nagyon tanakodtak, hogy ki legyen az. 
Mindenki egyre gondolt. Arra, aki már addig 
is megkezdte a rendcsinálást az országban, aki-
ről tudták, hogy nagyon szereti nemzetét a 
kész nemzetéért, hazájáért dolgozni. — Horthy 
Miklós, — mondják a gyermekek. — Az 1920. 
év március hó elsején Horthy Miklóst meg is 
választották . Magyarország kormányzójának. 
Ekkor Horthy Miklós megjelent a nemzet-
gyűlés előtt és esküt tett arra, hogy mindig a 
nemzet érdekében fog cselekedni. Kimondot-
ták a törvényben, hogy a kormányzó személye, 
éppen úgy, mint a királyé, sérthetetlen s tör-
vényeink ugyanolyan védelemben részesítik, 
mint a királyt. A címe: „Főméltóságú Kor-
mányzó Úr". 

— Előzőleg azt mondottuk, hogy a törvény-
hozásban a király is résztvesz azzal, hogy a 
törvényeket szentesíti. A kormányzó is részt-
vesz a törvényhozásban, de ő nincs megkoro-
názva, tehát nem is szentesíti a törvényeket, 
hanem kihirdetési záradékkal látja el. A tor-

kát beszédükben alkalmazzák, tehát látszik, 
hogy azoknak tartalma is ott van a lelkükben. 

Mélyítés. A gyermekek elé állítom az ország 
állapotát a háború és a forradalmak után. En-
nek és a jelen helyzetnek összehasonlításából 
megállapítják a gyermekek, hogy mennyit fej-
lődött az ország Horthy Miklós kormányzó-
sága alatt. — A háború, a forradalom s a kom-
munizmus után rosszak voltak az utak. Csak 
nagyon nehezen lehetett rajtuk kocsival, gép-
kocsival közlekedni. És most? — Most jók az 
utaink. — A mi utunkat három évvel ezelőtt 
csinálták, — mondják az adott helyzet szerint. 
— A vasutak i^ rosszak voltak. Nem volt rend 
rajtuk. És ma? — Ma rend van a vasutakon 
is. — Büszkék is lehetünk rájuk. Olyan szép 
vonataink, rendes vasútvonalaink vannak, hogy 
más országokban sem látunk különbeket, 
szolok a nemzeti önérzethez. — Tizenegy év 
előtt csak kevés gyár volt, kevés bányában dol-
goztak. És most? — Sok gyárban dolgoznak. 
— Mikor Horthy Miklós kormányzó lett, a ma-
gyar pénznek úgyszólván semmi értéke sem 
volt. Sem itthon, sem a külföldön nem becsül-
ték semmire. Nem ís adtak érte semmit. 
Horthy Miklós kormányzó és a nemzet tör-
vényt hezott s jó pénzt veretett. Bezzeg van 
most tekintélye külföldön is a magyar pénz-
nek! De van idebenn az országban is, mert van 
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értéke. Érdemes érte dolgozni. — Tizenegy év 
előtt a külföldön semmibe sem vették a ma-
gyar nemzetet, mert tudták, hogy itt nincs 
rend, fegyelem. Mire gondolhatott tehát Horthy 
Miklós, hogy a magyar nemzetnek más orszá-
gokban is legyen tekintélye? — Rendet csinált 
az országban. — Azt. Meg aztán gondoskodott 
róla, hogy jöjjenek ide külföldiek s vigyék el 
a jó hírünket. Jönnek is. Látják, hogy itt rend, 
békesség van és mindenki szorgalmasan dolgo-
zik. Látják, hogy az ország kormányzása jó ke-
zekben van. Van is azóta tekintélyünk! Az 
egész világ látja, hogy a magyar nemzet erő-
södik, fejlődik. Igaz, hogy még mindig vannak 
országok, akik irigykednek ránk s nem bánnák, 
ha Magyarországon még mindig rendetlenség 
volna. Ezekkel azonban nem törődünk. De van 
sok jó barátunk is. Olaszországgal, Angolor-
szággal, Németországgal, meg több más ország-
gal nagyon jó barátságban vagyunk. A kor-
mányzó azonban azt akarja, hogy minden or-
szággal jó viszonyban éljünk. Egyszer majd 
úgy is lesz. Hogy mikor, azt ti is gondolhat-
játok. . . S kinek köszönhetjük mindazt, hogy 
rend, békesség van ismét az országban s hogy 
a magyar nemzetnek a külföldön is van tekin-
télye? — A kormányzónak. — Horthy Miklós-
nak. — Igen, neki, aki irányítja, vezeti, kormá-
nyozza a nemzetet már tizenegyedik éve. 

Képeli nézegetése. A kormányzóról több ké-
pet szemléltetek. Olyanokat, melyeken kiállí-

tásmegnyitáson, vitézzé avatáson vagy más 
eseménnyel kapcsolatban van a kormányzó le-
fényképezve. A képeket, az azokon látható je-
leneteket megbeszélem. Elképzeltetem a gyer-
mekekkel, hogy mit mondhat a kormányzó kör-
nyezetének s mit mondhatnak azok neki. Szem-
léltetem azoknak az építkezéseknek, alkotások-
nak a képét is, melyek tíz év óta keletkeztek 
az országban. (Iskolák, híd, csatorna stb.) Mind-
ezekkel megéreztetem, hogy sok-sok mindennel 
lett gazdagabb a mi országunk Horthy Miklós 
kormányzósága alatt. Miközben erről beszélge-
tünk, a hála, a tisztelet, a szeretet érzelme ala-
kul ki a gyermekek lelkében a nemzet kor-
mányzója iránt. 

— Lehet, hogy a kormányzó el is fogadna tő-
lünk valamit. Mit adhatnánk neki, amivel ki-
fejezhetnénk hűségünkét, tiszteletünket, ragasz-
kodásunkat előtte ezért a sok jóért? — kérde-
zem, mire a gyermekek terveznek. — Talán egy 
szál virágot. — Igen, de nem vihetjük hozzá 
Budapestre. — Tegyük a képéhez, — mondják 
a gyermekek. (Valószínű, hogy másnap egy-két 
szál virág ott lesz a kormányzó képe alatt. És 
ez a legszebb kifejezése az érzelmeknek.) 

— A kormányzó mindent a magyar hazáért, 
annak boldogulásáért tesz. Ö hisz és bízik ab-
ban, hogy feltámad Magyarország. Vele együtt 
mi is hisszük ezt, azért énekeljük el a Magyar 
Hiszekegyet! 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A fővárosi tanítók új tanügyi lapja. 
Nemzeti Közoktatás címen a Budapesti Ta-

nítótestület elnöksége és a Magyar Tanítók Ott-
honának vezetősége társadalmi és tanügyi la-
pot indított. A lap főszerkesztője Ölveczky Pál, 
felelős szerkesztője pedig Elekes Boldizsár. 
A szerkesztőbizottság tagjai: Albrecht István, 
Dausz Gyida, Ekamp Nándor, Jovicza I. Sán-
dor, Magyary Lajos, Reischl-Réw Sándor, Új-
laki Gyula, Urbányi C. József. A lap első szá-
mának vezető cikkét Sipccz Jenő dr., Budapest 
székesfőváros polgármestere írta, melyben a 
magyar tanítóság iránti szeretetét és nagyra-
becsülését fejezi ki s a lap munkájára Isten 
áldását kéri. Purebl Győző dr., a főváros tan-
ügyi tanácsnoka „Beköszöntő"-t írt a lapba. 
Ebben annak a kívánságának ad kifejezést, 
hogy az új lap a magyar kultúra lapja legyen. 
Írásának minden szavából a főváros tanítósága 
iránti szeretete és megbecsülése hat felénk. 
Padányi Andor, főv. kir. tanfelügyelő értékes 
tanácsokat ad a lap jövendő munkatársainak. 
Ölveczky Pál „Programmunk: Egység és 
munka" című értekezésében az vij lapnak cél-
kitűzését és programmját írja meg, melyből a 
Budapesti Tanítótestület elnökének és a lap fő-

szerkesztőjének a főváros kultúrájáért s annak 
munkásaiért való tenni, alkotni akarása s az 
ideális egyesületi élet kialakításának gondo-
lata nemesen bontakozik ki. Móra László „Em-
lékképek" címen öt, tartalmilag összetartozó, 
költeményét közli a lapban. Mórának e lágy, 
szelíd érzelmeket árasztó költeményeiben bi-
zonyára szeretettel fog elmerülni a fővár;« 
tanítósága. Ekamp Nándor Burits János el-
húnyt főv. szakfelügyelőnek érdemeit méltatja 
kegyeletes sorokban. Haury István dr. a főv. 
alkalmazottak kórházának tervét vázolja. Ur-
bányi C. József „Tanító a modern kor Napó-
leonjának szolgálatában" című cikkében lelkes 
szavakkal buzdítja a főv. tanítóságot munkára. 
Jovicza I. Sándor „Szépírást vagy folyóírást 
tanítson-e a népiskola?" címen nyújt értékes 
gondolatokat. Rcisch-Réiv Sándor az újság lel-
kéről fest érdekes képet írásában. Dausz Gyula 
pedig a fővárosi tanítók státusviszonyait is-
merteti nagy hozzáértéssel és avatott tollal. 
Ezeken kívül értékes és gazdag hírrovat, vala-
mint az egyesületi életről, az irodalomról és a 
művészetről szóló beszámolások teszik változa-
tossá és vonzóvá a lapot. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége szeretettel 
köszönti új laptársát. Erőt, kitartást és sikert 
kíván a szerkesztőknek és a munkatársaknak 
egyaránt. 
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A Tanítók Szövetsége folyó évi 5. számának 
az első cikkében Rákos István kegyelettel em-
lékezik meg a tanítóság nagy halottjáról, Dobó 
Sándorról. Rusztek Károly ebben a számban 
fejezi be „A községek háztartásának reformja 
és a népiskolai terhek" című értekezését. Háros 
Antal a Dunántúli Tanítók Lapjának egyik cik-
kéhez fűz reflexiót. Vikár Kálmán a lengyel 
tanítók szövetségi életét ismerteti. 
A Pestvármegyei Népművelés folyó évi 3. száma 
első helyen Imre Sándor egyetemi tanárnak a 
Rádió Szabadegyetemen a családi élet törvé-
nyéből szóló előadását ismerteti. Dr. Hegyal-
jai Kiss Géza „A népművelés Kossuth Lajos 
gondolatvilágában'' cím alatt értekezik. Dr. Vág-
szegi Károly ,.A történeti érzék fejlesztése a 
népéletben, különös tekintettel a tanulóifjú-
ságra nemzetünk szempontjából" című munká-
jában azt hangoztatja, hogy a történeti érzék 
fontos tényező a magyar nemzet minden tagjá-
nak történelmi multunkba való teljes belekap-
csolódása, inegszeretése és magáévá tétele szem-
pontjából. A történeti érzék első fokmérője a 
szülőföld múltjának beható ismerete. Tudnia 
kell a község vagy város kialakulásának idejét 
a lakosság zömének. Ismernie kell a helység 
nevezetességeit, kiváló fiait, akik a történelem-
ben, akár a jelenben híressé váltak. Katonái-
nak, ezredének fényes haditetteit a világhábo-
rúban. A tanár, a tanító, a leventeoktató törté-
neti vonatkozásokat szőhet magyarázatába és 
ügyesen visszatérhet rá, amikor a népet vala-
mely irányban oktatja. A nagy elődök példája 
nemcsak a tanulóifjúságban, hanem a felnőttek 
között is lelkesedésre és utánzásra talál. Nincs 
senki, aki szülőföldjére, ahol emberré nevelő-
dött, ne gondolna melegen vissza. A történeti 
érzék további fejlesztésének fontos lépése az 
országrész vagy vidék megszerettetése. A har-
madik és a legtökéletesebb lépcső a teljes ér-
telemben vett hazaszeretet nevelése. A törté-
neti érzék és tudat gyarapítására szolgálnak 
azok az olvasmányok, regények és elbeszélések 
is, amelyek nemzetünk történetével vannak 
kapcsolatban. Az új Magyarország fölépítésé-
hez az anyagot történeti multunk és történeti 
érzékünk nevelése biztosítja. A földmívelő- és 
iparososztálynak ne csak a helybeli tanító, pap 
vagy jegyző tartson előadásokat, hanem más 
erre alkalmas egyén is. A történeti érzék és 
tudat erős biztosítéka lesz az eljövendő kor 
egész Magyarországának. — A következő cikk a 
történelemtanítás jelentőségét méltatja, — Dr. 
Gyomlay László Tóth Kálmánról emlékezik 
meg a költő születésének századik évfordulója 
alkalmából. Dr. Bálás Vilmos és Tóth Kálmán 
a magyar dalról írtak értékes tanulmányokat. 
Móczár Miklós a gyomokról, a gazda adósze-
dőiről írt ismeretterjesztő cikket. 

A Magyar Iparosnevelés februári számának a 
vezércikkében dr. Afra Nagy János ismerteti 
a fővárosban dolgozó iparos- és kereskedőta-
noncok kulturális, demográfiai, gazdasági és 
szociális viszonyaira vonatkozó adatokat. Bar-
ton Imre „A koncentráció és gyakorlatiasság 
kérdése az iparostanonciskolai oktatásban" cím 

alatt értekezik. Walter István az iskolai fe-
gyelmezés problémájával foglalkozik. Kiss Ká-
roly a tanonciskolának a szakirányúság felé 
haladásáról írt cikket. Vass József az iparos-
tanonciskola nevelő és oktató munkáját ismer-
teti. Kaltenecker Jenő dr. Schmidt Dezsőnek a 
műszerész és villanyszerelő iparosok részére írt 
„Anyagismeret" című könyvét méltatja. 

A Kisdediievelés folyó évi 3. számának a ve-
zető helyén Nendtvich Vilma felhívást intéz az 
óvónői karhoz a folyó évben tartandó közgyű-
lés és kiállítás előkészítése érdekében. Tubclyné 
Szalay Erzsébet a szülői értekezletek legalkal-
masabb tárgyait ismerteti. Dr. Kenyeres Ele-
mér magyarázza Deweynek a gondolkozás ne-
veléséről szóló művét. Nagy J. Béla Herbait 
pedagógiai előadásait ismerteti. Héjj Erzsébet, 
Ka/peller Hcrmin, Szenger Anna, Dénesné Cseh 
Anna, Utry Juliska meséket, verseket, játéko-
kat és dalokat közölnek. 

A Nemzetnevelés folyó évi 5. számában Szabó 
D. Béla a ma kézimuiikaoktatásáról írt tartal-
mas cikket. Kecskeméti János történelemtaní-
tási tervezetet közöl Széchenyi István alkotá-
sairól. Wilhelm János a reform-írás problémá-
jával foglalkozik. Fónai Tibor az iskolai fo-
galmazás eredményét méltatja. Koleszár Ele-
mér ebben a számban is folytatja „Népoktatá-
sunk problémái" című tanulmányát. 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny folyó évi 6. számában vitéz dr. Bessenyei 
Lajos irodalmunk tanításáról értekezik és ki-
fejti, hogy a középiskolában nem az irodalmi 
irányokat kell elemezni a tanítás munkájának 
és esetleg odaszegődni csatlósul az egyik vagy 
a másik párthoz, hanem niegkeiesni és megta-
lálni mindegyikben a magyar fajiság örök ér-
tékeit és ezeket kamatozás végett az i f jú lel-
kekbe elhelyezni. Dr. Kardos Albert a magyar 
irodalomtörténeti tanterv módosításáról írt tar-
talmas cikket s a következőket javasolja: Az 
irodalomtörténet kezdő- és végpontja, az ú. n. 
legrégibb időtől a legújabb korig való időhatár 
essék egybe a magyar nemzeti történettanítás 
kezdő- és végpontjával; ennélfogva az irodalmi 
események tárgyalása is terjedjen a világhá-
borút befejező trianoni békéig. Az irodalomtör-
téneti korszakot lehetőleg ne politikai, hanem 
irodalmi események (író, költő fellépése, neve-
zetes mű megjelenése, irodalmi folyóirat meg-
indítása, irodalmi társaság megalakulása) ha-
tárolják; az irodalomtörténet tanításában iro-
dalmi szempontoknak kell uralkodniok. Dr. 
Horváth Károly az iskolakerteknek a tanítás 
szolgálatába állítását ajánlja. 

A Zampléni Tanító folyó évi 5. száma Molnár 
Gyula és Kneiszl Emil szerkesztésében most je-
lent meg. A vezércikk a polgári iskolák fel-
ügyeletéről és igazgatásáról szól. Özv. Abossy 
Istvánné a játékról mint óvodai nevelőeszköz-
ről írt tartalmas cikket, Dr. Tomcsányi Boldi-
zsár folytatja ebben a számban is a tanítási 
módszerről szóló tanulmányát, Brozik Dezső a 
dióvetésről írt szakszerű cikket. 
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A Magyar Pedagógia folyó évi 1—2. számának 
az első cikkét Koszó János írta a művelődés-
ismeretről, mint a modern nyelvi oktatás alap-
járól. —• Barankay Lajos „A nemzetetikai neve-
lés didaktikai súlypontja" cím alatt értekezik. 
Ebben a koncentráció erőteljesebb érvényesíté-
séről van szó, amennyire ezt az irodalomtörté-
net és a földrajz speciális didaktikai nézőpont-
jai megengedik és az általános didaktika érde-
kei megkövetelik. A tanításterv elméletében ép-
pen olyan fontos s éppen annyira vitatott feje-
zet a koncentráció kérdése, mint a tanító eljá-
rás elmélete, vagyis a szorosan vett módszertan 
körében az ,,új iskola" által meghaladottnak 
hirdetett, de voltaképen más formában és más 
elnevezések alatt általa is alkalmazott „for-
mális fokozatok" tana. — Tettamanti Béla 
„Pedagógia mint kultúrfilozófia" cím alatt 
megjegyzéseket fűz Prohászka Lajos értekezésé-
hez, — Érdekes Rácz Lajosnak „Comenius pa-
taki élete és működése német megvilágításban" 
című tanulmánya. •— Tudományos művek is-
mertetése egészíti ki ennek a magas színvonalon 
álló folyóiratnak a tartalmát. 

A Borsodmegyei Tanügy most megjelent ket-
tős számának a vezető cikkében Benedek Béla 
dr. Fodor Ferenc „Nagyvisnyó életrajza" című 
müvét ismerteti. Miskolczy Kálmán folytatja 
iskolai megfigyeléseinek leírását. Horváth 
Anna ebben a számban kezdi meg a IV. oszt. 
nyelvtan tanításáról szóló értekezését. 

A Hajdúság Kultúrája című tanügyi lap most 
megjelent kettős számának első két cikke a 
nemrég elhúnyt Dobó Sándor érdemeit mél-
tatja. Egy nagyobb cikk a hajdúvármegyei tan-
kerület népoktatásügyének tízéves fejlődését is-
merteti. Máthé András, Vild Frigyes, Rónay 
György, Lovász Róza és Magyaryné S. M. köl-
teményeket közölnek. 

A Tanítók Lapja folyó évi 5. száma Dobó Sán-
dor emlékének van szentelve,. A vezércikkben a 
református tanítóság nagy halottjáról mély 
kegyelettel Ormós Lajos emlékezik meg. Varga 
Lajos „Meghalt a vezér" cím alatt hatásos köl-
teményt közöl. A következő cikk Dobó Sándor 
életrajzát adja és eredményekben gazdag pe-
dagógiai, írói és társadalmi működését ismer-
teti. Nagy József Dobó Sándor temetését és az 
általános részvét impozáns megnyilvánulását 
írja le. A következő cikkek a magyar tanító-
ság kiváló vezéregyéniségének a ravatalánál 
és sírjánál elhangzott gyászbeszédeket közlik, 
így Bartha László esperes imáját, Ormós La-
jos debreceni ref. el. isk. igazgató gyönyörű 
búcsúbeszédét, Csikesz Sándor egyetemi tanár, 
Bor János, Mocsári László és Kiss József meg-
emlékezéseit, akik az Országos Református Lel-
készegyesület, az Országos Református Tanító-
egyesület és a Hajdúvármegyei Tanítók Gön-
czy-Egyesülete mély gyászának adtak kifeje-
zést. Bod Lajos „Legenda" cím alatt írt szép 
költeményt. A lap befejező része az 0. R. T. E. 
elnökségéhez és a gyászbaborult családhoz in-
tézett részvétiratokat közli. 

Az Alföldi Népművelés folyó évi 5. számának 
vezércikkében Bálint Gyula Sándor a szegedi 
egyetemi hallgatók tanyai agrár-settlement 
mozgalmáról emlékezik meg és hangoztatja, 
hogy az iskolánkívüli oktatás, bárki végezze is 
azt, gazdasági és erkölcsi vonatkozásaiban fel-
tétlenül legyen karakterisztikusan magyar, de 
a gyakorlati életnek is megfelelő. A főcél a 
jövő helyes előkészítése legyen, tervszerű mun-
kával, a leszűrt tapasztalatok felhasználásá-
val. Dr. Hoffbauer László a modern testneve-
lés tanítási módszerének alapelveit ismerteti. 
Fábián Erzsébet „A természettan a népiskolá-
ban" cím alatt értekezik. 

A Protestáns Tanügyi Szemle februári számá-
ban S. Szabó József a test kiütuszáról írt vezér-
cikket. Ruhmann Jenő „A műízlés fejlesztése 
az iskolában" cím alatt értekezik. Dr. Óvári 
Zoltán a német középiskolák modern idegen-
nyelvi oktatását ismerteti. Zábrákné Uhlig Jú-
lia a szónoki beszédhang fejlesztéséről írt cik-
ket. Dr. Bclhcrszky Ferenc a készülő középis-
kolai tanterv német részéhez fűz megjegyzése-
ket. Dr. Törös László a középiskolai latin nyelv-
tanításnak a magyar tanulók nyelvérzékére 
való hatását értékeli. 

A Nógrád-Honti Kultúra számának vezércikke 
a kisegítőiskolák országos megszervezésének a 
problémájával foglalkozik. A második közle-
mény a tanítóegyesület választmányi üléséről 
ad tudósítást. 

A Katholikus Iskola márciusi számának a ve-
zércikkét vitéz Széky Pál írta a tanítói hivatás 
magasrendűségéről. P. Bangha Béla a katholi-
kus akcióról írt cikket. Eberhardt János ebben 
a számban kezdi meg „Fogalmazás az új is-
kola szellemében" című tanulmányát. 

A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. E. Várme-
gyék Népművelése folyó évi 3. számának ve-
zércikke dr. Komis Gyula államtitkárnak a 
Néptanítók Lapja 1929. évi 19—20. számában 
megjelent tanulmányára hivatkozva megálla-
pítja, hogy a népiskola öncélú iskola, melynek 
tanulóitól még nem követelhető a nyelvtan 
behatóbb tanulása annak a viszonylag csekély 
számú tanulónak kedvéért, akik a középfokú 
iskolában folytatják tanulmányaikat. Kuszák 
István folytatja ebben a számban is „Történe-
lem tanítása az elemi iskolában" című érteke-
zését. Kiss Gézáné énektanítási, Donner Samu 
pedig mértantanítási tervezetet közöl. Külön 
cikk foglalkozik a nevelés szolgálatában álló 
filmek ügyével. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 5. szá-
mának a tanítóság egyetemi képzéséről szóló 
vezércikkét dr. Benda László írta. Finta Sán-
dor folytatja Dezső Lipót ,,Az én szülőföldem" 
című értékes művének ismertetését Pereszlényi 
Zoltán Gárdonyi Géza legelső munkatársairól 
emlékezik meg. Köves József egy ünnepi beszéd 
szövegét közli. A felsoroltakon kívül még igen 
sok cikk és változatos tartalmú rovat gazdagítja 
o kitűnő tanügyi lapot. 
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b} Angol-amerikai lapokból. 

A teremtő gondolat haszna. 
A teremtő gondolat, az emberi elme legneme-

sebb képessége, rendkívüli magas osztalékot 
fizet. Ez az osztalék többféle alakot ölthet, áll-
hat gazdagságból, egészségből, kényelemből, 
kultúrából, elégedettségből, életből és alkalma-
tosságból; s nem csupán a kigondolót gazda-
gítja, de milliónyi más embert is, mert ami a 
legjobb az alkotásban: a mag fennmarad s az 
utókort is boldogítja. A teremtő gondolat a 
•szellemi tevékenységnek az az alakja, mely a 
'dolgok meglevő rendjét új helyzetre fordítja s 
ezzel újabb és jelentős kombinációkat hoz létre. 
Ehhez a képzelőerőnek az a fajtája szükséges, 
:amely új mintában látja a régi szövedéket; új 
társítások kellenek hozzá, számos tervnek la-
tolgatása s a legjobbnak kiválasztása. 

Amikor a Teremtő megalkotta az embert, 
megadta neki azt a képességet is, amelynek se-
gítségével ő is közreműködhetett az alkotásnak 
megindult munkáján. S ezt a hivatását az em-
ber javarészt a teremtő gondolattal töltötte be, 
amelynek híján nincs alkotó munka, mert min-
den találmány, fölfedezés, termelés előbb a gon-
dolatban van meg s csak ezután a valóságban. 

Ami a nép széles rétegeiben emeli az egész-
ségnek a mértékét, az bizonyára nagy osztalé-
kot jelent. A mocsárláz legyőzése csakis e be-
tegség okának új felfogása révén sikerült. Előbb 
kétségbe kellett vonni, majd elvetni azt a régi 
téves hiedelmet, mintha a láz a mocsarakból 
kiáramló gyilkos párából keletkeznék, ezután 
pedig megalkotni és bizonyítani azt a hipoté-

zist, hogy az igazi ok a moszkitólegyek csípése. 
A teremtő gondolkozásnak köszönhetni, hogy ma 
már megszabadult a civilizált világ a malá-
riától. Vagy lássuk a himlő legyőzését: Jcnner 
Edward angol sebész (1749—1823), kiindulva a 
korában elterjedt vélekedésből, amely szerint a 
•tehénhimlőn átesett egyén nem kapja meg az 
.emberi himlőt, kidolgozta a himlőoltás eljárá-
sát s ezzel nem csupán ezernyi ezer embernek 
•«letét mentette meg, de más százezreket is meg-
jóvott e szörnyű betegségnek egész életre meg-
maradó nyomaitól. 

Örök hálával adózik a világ Lister Józsefnek, 
.a másik nagy angol sebésznek is (1827—1912), 
.-akinek teremtő munkája az antiszeptikus, a 
fertőzést elhárító sebészeti eljárás kifejleszté-

fsére irányult. Felléptéig a sebesülteknek mint-
•egy ötven százaléka belepusztult a fertőzésekbe; 
•olvasta Pasteurnek egyik tanulmányát, amely 
arról a föltevésről számolt be, hogy a rotha-
dást baktériumok okozzák, s ezen a nyomon 
arra a következtetésre jutott, hogy a sebek fer-
tőzése is a levegőben levő baktériumoktól szár-
mazik; így aztán az ő közvetlen problémája 
abból állt, mi módon lehetne ezektől a fertőző 
baktériumoktól óvakodni. Éppen ez időtáit hal-
lotta, hogy az angol Carlisle városban karbol-
s a w a l enyhítik a pqpegödör bűzét. Innen tá-
madt az az ötlete, hogy a karbolsav nyilván 
baktériumölő hatású s így ő is felhasználhatja 
problémájának megoldására. Ezért aztán ebbe 

a savba mártotta a sebköteléket s ekként meg-
akadályozva a baktériumok behatolását, biz-
tossá tette a sebészeti eljárást. 

S ha a találmányokra, a teremtő gondolatnak 
e virágaira tekintünk, ugyancsak magas osz-
talékokat találunk. Morse 13. Sámuel a világ jó-
tevője lett, amidőn elérte, hogy jelírásos üze-
netet küldjön a távíródróton s ekként lehetővé 
tette a gyors közlekedést. Hasonlókép nagy 
szolgálatot tett az emberiségnek a telefon fel-
találásával Bell Graham Alexander, enyhítve 
az elszigeteltség irtózatán és ezerszeresen meg-
könnyítve az emberek közt az érintkezést. És 
az a csoport is, amely föltalálta a rádiót, óriás 
arányokban terjesztette a nevelést, műveltsé-
get és kényelmet az emberek közt. Valaki úgy 
mondta, hogy a gőzgép, amely forradalmat oko-
zott kereskedelemben és iparban, egyszerűen 
Watt James teremtő gondolatának vasruhába 
öltöztetése. A föníciaiak is hasznos munkát vé-
geztek az ábécé feltalálásával, amiként Guten-
berg is a könyvnyomtatáséval. 

A tudományosság mezejére térve, a teremtő 
gondolkozás gazdag történelmi anyagot nyúj-
tott a világnak az egyiptomi tanultság sokáig 
elzárt könyvtárainak megnyitásával. Ennek az 
a története, hogy 1799-ben, a Nílus Rosette-ágá-
nak közelében, Napoleon hadseregének néhány 
mérnökkari tisztje megtalálta az rí. n. Rosette-
követ, amely három párhuzamos felírást tar-
talmazott, hieroglif (egyiptomi egyházi), görög 
és népies egyiptomi nyelven. A felirat kibetű-
zésénél Champollion francia tudósnak az az 
eszméje támadt, hogy a hármas felírás talán 
ugyanazt a történetet mondja el, mely fölte-
vése helyesnek bizonyulván, a görög szöveg se-
gítségével meg lehetett fejteni a másik két 
nyelvet is és ezzel megnyitni az ismereteknek 
azt a gazdag forrását is, mely hosszú százado-
kon át rejtve volt. 

Az amerikai Egyesült-Államok alkotmánya 
is a kor legkiválóbb embereinek alkotó gondol-
kozásából származott. Az államférfiak kisze-
melték az angol alkotmánynak bevált rendel-
kezéseit, ezeket kiegészítették jeles bölcselők-
nek (Aristoteles stb.) még meg nem valósított, 
de szabadságszerető néphez illő eszményeivel s 
e kétféle anyagot oly tökéletesen forrasztották 
egybe, hogy az máig is alig szorult változta-
tásra. 

A teremtő gondolkozásnak legtermékenyebb 
hajtása az alkotó meglátás és cselekvés. A te-
remtő gondolkozás szövi magatartásunkat gyö-
nyörű etikai rendszerekbe s eszméinket intel-
lektuális bölcseletekbe. A teremtő gondolkozás 
alakította át a lehetőségeket valósággá, az sza-
badította fel az embert a nyomorúságos ve-
sződségtől, a félelemtől, babonától és tudatlan-
ságtól, az szélesítette ki az emberiségnek látó-
körét és biztosított számára nagyobb megértést, 
békét és örömet. 

Francis Iioy Copper, 
a marquette-i tanítóképző tanára. 

Education (Boston), 
1931 februári szám. 
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c) Francia lapokból. 

Kényszer és tekintély. 
A kényszer mindig- elnyomó, megtorló, korlá-

tozó: fojtogatja a szabadságot. 
így aztán kérdéses, vájjon vállalhatja-e egyik 

ember a másikkal szemben a felelősséget a 
kényszerért a nevelésben? Igen, amikor értelmi 
vagy lelki tekintetben elfajzott emberről van 
szó, készséggel vállalhatni ezt a felelősséget; 
ugyancsak elvállalhatni olyan gyermekekkel 
vagy ifjakkal szemben is, akik születésüktől 
fogva, vagy betegségből, esetleg szociális nyo-
morúságból folyóan annyira degeneráltak, hogy 
szabályos intellektuális életnek kifejlése egy-
általában nem várható tőlük. Itt azonban a pe-
dagógia háttérbe vonul s átengedi jogait más 
tudományágaknak: a pszichopathológiának, a 
társadalomtudománynak, büntetőjognak stb. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kényszer nem 
pedagógiai eszköz. 

Egészen másként áll a helyzet a tekintély 
dolgában. Tekintély híján, amelyet egyik em-
ber gyakorol a másik fölött, s amelyről min-
dig meg kell emlékezni, valahányszor a tanító 
s a növendék közti viszony szóba kerül, senki 
sem válhatik mesterré, főnökké, irányítóvá. 

Az elmondottakat igazolja magának az is-
kolakötelezettségnek a példája is: ha pusztán 
a törvény ereje kényszeríti a gyermeket az is-
kola látogatására, ebből még semmiféle felsza-
badító hatás nem fakadhat, bármilyen legyen 
is a gyermek értéke vagy tehetsége. 

A kényszernek mindamellett meg lehet a 
maga propedeutikus (előkészítő) értéke, mert 
megalkothatja azt a keretet, amelyen belül az 
intellektuális élet, a szellemi közösség — mégis 
szabadon — kifejlődhetik. 

Mint pedagógiai eszközt, el kell tehát vet-
nünk a kényszert, mert elfojtja a kedélyt, zár-
kózottá teszi a jellemet. Ahol csak a kényszer 
munkáltatja a gyermeket, ott a tanító mindig 
kívülreked a növendék szívén, nem képes be-
hatolni annak a lelkébe, mert amaz gondosan 
elzárja előle a maga benső világát. Ilyenkor 
nevelő és növendék közt legfeljebb korrekt, sza-
bályos viszony fejlődhetik, de igazi emberi 
meghittség nem. 

Mennyire más a valódi nevelőértékű tekin-
tély, amelynek olyan lényeges hatása van az 
erkölcsi képzésre is. Nincs benne kényszer, sem 
merev szabály; a felnőttnek, az érett embernek 
a tekintélye az, ami hatalmat sugároz, ami biz-
tosítja a tanító és tanítvány közt elengedhetet-
lenül szükséges distance-nak, távolságnak a 
fenntartását. Az igazi nevelés ugyanis nem 
nélkülözheti ezt a distanciát, amely nagyon em-
lékeztet a munkaadó és az alkalmazott közt 
szükséges viszonyra. 

Kivált az új iskolában, a közös életnek isko-
láiban látjuk ennek a helyes viszonynak ki-
alakulását és fejlődését. Az új nevelés kapcsán 
jelentkező szükségletek közül kiemeljük még a 
bizalmat is, amelynek meg kell lennie tanító és 
növendék között. Csakis a jelzett körülmények 
mellett érhető el, hogy a tanító komoly köve-

telményeket támasszon növendékeivel szemben 
s a teljesítés szintén csakis a köztük kifejlett 
bensőséges viszony mellett válhatik kielégí-
tővé. Az a tanító, aki igazi főnök a csoportjá-
ban, működő, ható tekintély a maga követel-
ményeiben is. 

Mindenik ember, de kivált aki még nem egé-
szen érett, keresve keresi azt a hatalmat, azt. 
a tekintélyt, amelynek alárendelhesse magát-
Saját értelmi fölszabadulása kedvéért, tehát 
benső sugallatból, másik embernek a tekintélye 
után áhítozik, össze akarja, össze kell mérnie? 
erejét valaki máséval, aki próbakövül, zsinór-
mértékül fog neki szolgálni. Szüksége van rá,, 
hogy élénk ellentállásra bukkanjon s csak ak-
kor leli meg nyugalmát, ha megszilárdította az. 
összhangot e magaválasztotta hatalom és a sa-
ját egyéni hatalma között. 

M. Peterson_ 
Pour l'Ére nouvelle,. 
1931 februári szám. 

d) Néinet tanügyi lapokból.. 

A mai neveléstudomány. 
Egy berlini főiskolai tanácsos, K. F. Sturm 

„A mai neveléstudomány" címen tanulmányt; 
írt, mely érdekes szempontból tárgyalja e nagy-
jelentőségű kérdést. 

A neveléstudomány kialakításának és kiépí-
tésének munkája sok fáradságot igényel. Az. 
építés még nincs befejezve és le kell küzdeni 
néhány akadályt, amíg a zárókövet lerakhat-
ják. A fejlesztés munkája azonban csak akkor-
lehet teljes, ha időről-időre visszapillantanak, 
arra, amit alkottak és cselekedtek. Sturm ta-
nulmánya ilyen értelemben értékes tájékoztatá-
sokkal szolgál. Az író arra törekszik, hogy a 
nevelésügyi munkát problémák rendszeres-
összefüggése gyanánt szemléltesse. A fontos; 
feladatok megoldásának nehézsége abban rej-
lik, hogyT ,,csak a tisztára elméleti jellegű dol-
gok tekintetbevételét igényelheti". 

Sturm a XIX. század legjelentékenyebb né-
met tanügyi tudósának, Rein Vilmosnak peda-
gógiájából indul ki és azt a felfogást vallja,, 
hogy Rein a nevelési valóságot és a nevelési 
feladatot nem eléggé szigorúan választja szét-
így történhetett, hogy Rein pedagógiai építmé-
nyét az utána következő pedagógusok kissé-
meglazították. 

Az író azután az alaptudományok és a kri-
tikai pedagógia problémáját tárgyalja. Nem az; 
etikát és pszichológiát, hanem az egész filozó-
fiát kell a pedagógiai tudomány alapjának te-
kinteni. Kezdetben Natorp, Weber, Messmer,. 
Meumann voltak ezen elvek zászlóhordozói. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 23 ((S'I, ÉVFOLYAM 6. SZÁM.) 

így érkeztek el az „exaktsághoz vezető útfor-
dulóhoz". A pedagógiai önállóság hívei azt kí-
vánják, hogy a pedagógia „teljesen különvál-
jon szülőanyjától, a filozófiától és tapasztalati 
tudománnyá legyen". Persze, a természettudo-
mányi módszer segítségével a pedagógiában 
bizonyos exaktságot érhettek el, de a problé-
mát sohasem oldhatták meg teljesen, mert 
ilyen módon nem ismerhették föl, hogy „min-
den nevek'ß a szociális életben van beágyazva". 
Spranger mutatja meg a helyes utat, amikor 
hangsúlyozza, hogy a pedagógiát szellemi tu-
dományként kell űzni. Addig a nevelést többé-
kevésbbé feladatnak és nem ténynek tekintet-
ték és egy Kriek nevű pedagógus érdeme, hogy 
e téren bizonyos fejlődést értek el. Kriek a té-
telt így állította fel: „Mi a nevelés! Hogyan 
megy az végbe! A legfőbb feladat az, hogy a 
társadalmi életet a nevelési eszméből kiindulva 
kutassák és megértsék". Sturm csatlakozva e 
felfogáshoz, finoman elemez fontos pedagógiai 
fogalmakat és igyekszik tartalmuk szerint le-
rögzíteni azokat. Ez a legsürgősebb feladat, 
mert ebből keletkeznek a nevelési tudomány 
egységes kiépítésének legnagyobb nehézségei. 

Sturm végül a pedagógia történetére tér át, 
hogy elmúlt nevelési módszerek szemlélete ré-
vén közvetlen szabályokat állíthasson fel a mai 
neveléstudomány számára. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Pedagógiai megfigyelések egy 
mondatban. 

A nevelés példa és szeretet — más semmi. 
(Frübel.) 

Igyekezzél megőrizni az ifjú szív természetes 
életmelegét, mert a jó csirái abból keletkeznek, 
nem erkölcsi szentenciák lámpafénye kelti ki 
azokat. (Pestalozzi.) 

Nem az iskolai tudás, hanem az élet által 
felébresztett, alkalmazott és hasznossá tett tu-
dás fejezi be a nép nevelését. (Stein.) 

Azokat az embereket tartottam szerencsések-
nek, akik szigorú nevelésben részesültek, mert 
a szelíd nevelés csak jó lelkeket teremthet, de 
nem — hősöket. (Zinzendorf gróf.) 

Fegyelem és engedelmesség a szülői házban 
és iskolában alapozzák meg a polgároknak tör-
vény iránti engedelmességét. (Diestenweg.) 

A szigorúság lényeges kelléke a szeretettel-
jes nevelésnek, a ridegség azonban soha! 
(Polack.) 

A gyönge szülők azt mondják, ha gyerme-
kük hibázik: „előfordul". Ó nem, nem „előfor-
dul", hanem „kifejlődik".' (Ebner Eschenbach 
Mária.) 

Légy te gyermekednek az, aminek nevelni 
akarod. (Lehotzky.) 

Mi tanítók tekintsünk minden órát elveszett-
nek, amikor nem sikerült örömet szerezni a 
gyermekeknek. (Kaestner.) 

Szép, ha magad találsz ki valamit, de vájjon 
kevésbbé a tiéd-e, ha derűsen felismered és-
megbecsülöd azt, amit más talál ki! (GoetheJ 

A fej, gondolat és emlékezet nélkül: meg-
szálló sereg nélküli várhoz hasonlít. (I. Napo-
leon.) 

Tanulja meg az ember, hogyan kell kezét 
használnia. A kezet is díszhely illeti meg, mint 
a beszédet, mert az embert mind a kettő az 
állat fölé emeli. (Habart.) 

Öntevékenység, ez a jövő iskola metodikájá-
nak lényege. Öntevékenység által válik az is-
kola munkaiskolává. (Gaudig.) 

A mai iskola szétforgácsolja erejét, sok fel-
adatot vállalt és túlsókat ad s így veszít ala-
posságából. (Rieger.) 

Most nem tanulnak, hanem dolgoznak, fel-
dramatizálnak, feltalálnak, megtalálnak, köl-
tenek, megélnek, felfedeznek, homokkal építe-
nek, homokra építenek... (Kaschinski) 

Nem a lelkesedés hcz valódi sikert, hanem a 
világos célok által vezérelt akarat. (Kroh.) 

A módszeres kötöttség alól való felszabadí-
tás kitüntetés és privilégium a hivatott ember-
nevelő számára. (Lilt.) 

A pedagógia berkeiben csak akkor lesz kike-
let, ha egy osztályban húsz tanulónál többet 
nem tanítanak. A tanító őszinte törekvése 
túlzsúfolt osztályokban hajótörést szenved, 
(Münch.) 

Az ifjúság értelme: fejlődés, tökéletesedés,, 
kialakulás, jövő. A magával megelégedű 
puszta jellem nem lehet az ifjúság értelme, 
(Kriek.) 

Nem katonákat, de egész embereket kell ne-
velnünk, nem sereget, hanem népet. (Hinden-
burg.) 

IIa nevelő vagyok, nem lehetek pártember! 
(Kerschensteiner.) 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung, 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

Az első kisdedóvó Olaszországban. 
(Valeria fíenetti Bruneiii, egyetemi magán-

tanárnő cikke.) 
E történeti kérdés részletei eddigelé tisztá-

zatlanok voltak. A cikk írója bőséges új. szinte 
ismeretlen forrásanyag alapján állapítja meg, 
hogy a kisdedóvó Olaszországban való meg-
honosításának az elsőbbsége nem Adolfo Picketr 
hanem Adele della Vida Levit illeti meg. 

Delia Vida Levi asszony, Luigi Luzzatti, a 
jeles államférfi és nemzetgazdász anyósa, 1869-
ben állítja fel Velencében az első fröbeli ala-
pokon nyugvó kisdedóvót, a Giardino dei 
Santi Apostcli-t. Az eddig vallott felfogás, 
hogy őt egy évvel megelőzve alapít ilyen inté-
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2etet A. Pick, hibás. Pick, ez a katonai szolgá-
lata után Itáliába megtelepedtt cseh jövevény 
(szül 1829-ben, Miskowitzben) Delia Vida Levi 

.asszony bőkezűségének, meg saját német nyelvi 
tudásának köszönhette azt, hogy az előkelő ve-
lencei hölgy tolmácsaként meglátogathatta 
1868-ban azokat a svájci és bajorországi kis-
dedóvókat, amelyek akkor Marenholtz Biilow 
bárónő, e kiváló Fröbel-tanítvány elvei sze-
rint működtek. Hazatérve a tanulmányútról, a 
munkatárs hamarosan vetélytársként lépett fel: 
.sőt Fröbel olaszhoni apostolként számos elő-
adást tartott a kisdednevelésről, önálló óvoda 
alapítására törekedett, „Educazione Moderna" 
•címen neveléstani szaklap kiadásába fogott ós 
már 1870-ben összefoglalást tett közzé ebben a 
lapban a saját propagandájáról; cikkében persze 
a többiek munkásságát elhallgatta. 

Való az, hogy két hölgy, della Vida Levi ós 
Goretti Veruda érdeme még a propaganda kez-
deményezése is. A tervek megvalósításában 
Emilia Fröhlich, Marenholtz Bülow tanít-
ványa, volt segítségükre. 

Della Vida Levi 1822-ben látta meg a nap-
világot Velence városában. Apja a „Velencei 
Altalános Biztosító" egyik alapítója volt. 
A bankárleány rendkívül gondos nevelésben 
részesült. Tizounyolc esztendős korában férjhez 
ment, de házassága nem volt boldog. A család 
ugyan hamar szépszámúvá lett, de a politikai 
•elnyomásban élő Észak-Olaszhon városaiban 
sokat kellett vándorolnia, ami nagy anyagi 
veszteségeket jelentett. 1849 után Velencében 
állapodik meg. Adele asszony egyik leányát 
Enrico Castelnuovo regényíró vette el, egy má-
sik leánya a tudós Luigi Luzzatti felesége lett. 
Az 1868. év elején Adele asszonyt, ezt a kilenc 
gyermekes családanyát, szörnyű szerencsétlen-
ség érte: három gyermekét, közöttük azt a leá-
nyát, aki Castelnuovo felesége volt. gyors egy-
másutánban vesztette el. Fájdalma szinte az 
őrületbe kergette, de erős lelke, a kötelesség 
tudatától áthatva, megvívott a sorssal: unokái 
nevelésére adta magát. Ekkortájt véletlenül 
akadt keze ügyébe egy belga szerző munkája 
Fröbel módszeréről. A mű nem téveszti el ha-
tását: della Vida Levi azonnal útnak indul 
Svájcba és Németországba, hogy megismerje 
az óvodákat és működésüket. A tanulmányút 
eredménye egy rövid értekezés: .,Egy hölgy 
nézetei a* kisdedóvókról. (Opinioni d'una sig-
nora sui giardini d'infanzia)." Ez az írásmű 
igen világosan jelöli meg, hogy mi Olaszhon 
teendője a kisdednevelés terén, különösen az 
1866-i politikai felszabadulás után. A szerző 
világosan látja saját feladatát is: Fröbelt 
Ttáliához, a német nevelőt az olasz lélekhez 
kell alkalmazni. Az ő szemében Fröbel nem az 
idealista bölcselő, akinek Fichte nagy nevelői 
feladatokat szán, hanem az anyák segítőtársa, 
aki a kisdedlélek gyakorlati búvára és a gyer-
meki természet kifejlődésének bölcs előmozdí-
tója. Szerinte Fröbel gondolatának helyes ér-
telmezése ez; mert a gyermekkor mozgás, tevé-
kenység, játék. A feladat gyakorlati megoldá-
sában az olasz értelmező hathatós útbaigazítást 
Marenholtz Bülow bárónőtől kap, akivel leve-

lezésben áll. Della Vida Levi a fröbeli elvek 
megvalósításában önállóan jár el, a mestert 
minden lépésében nem követi. Ennélfogva el-
kerüli a nemzeti lélek meghamisításának a ve-
szélyét. Szerinte egy dolog a fontos: változa-
tossá tenni és megsokszorozni a gyermek tevé-
kenységét egy olyan alkotásfolyamatban, 
amelynek minden lépése egyre tökéletesebb for-
mák megnyilvánulása. Fröbel ellentétekről szóló 
híres törvényének egyoldalúságától az olasz kis-
dedóvás megalapítója azzal szabadítja meg ma-
gát, hogy hangsúlyozza a résznek az egésszel 
való összefüggését. A mértani alakokkal való 
játék fontosságát elismeri, de jelentősebbnek 
véli az ilyen játékot kísérő dalocskáét. Míg 
Fröbel a kisdedóvókban az énekeltetéssel is 
folytatni, avagy inkább tökéletesíteni akarja 
az anyák munkáját, addig ő a karban való da-
loltatással a gyermekben a társas érzéket ipar-
kodik felébreszteni, mert a kis emberke az óvo-
dában már nincs többé az anyai kör szűkös ha-
tárai közt. Hibáztatja azt, hegy Fröbel túlter-
heli a kisded elméjét; legalább is azt tenné 
módszerének teljes megvalósítása az olasz 
gyermekkel, akiben a vérmérséklet hevesebb és 
a türelem csekélyebb. Az Aporti-féle asilo 
infantile körül szerzett kétévtizedes tapasztalat 
erre az állításra elégséges alapot nyújt. 

Aki P^röbel gondolatvilágát teljes egészében 
ismeri, az nem fog kételkedni — írja a cikk 
szerzője —, hogy olasz átvevője azt alaposan meg-
csonkította. De utat kellett a fröbelizmusnak 
találnia Itáliában még ilyen formában is. Meg-
újhodásra volt szükség: Aporti apát kisded-
nevelési tanai már időszerűtlenek voltak, oly 
módszernek kellett jönnie, amely kifejezésre 
juttatja a gyermek természetében megadott 
szabad tevékenység új elvét. 

1860 után Itáliában minden gondolkozó em-
ber érzi az újítás szükségességét a nevelés 
egész területén. Ezt a megváltozott körülmé-
nyek megkövetelték. Feljegyzést érdemel az is, 
hogy a kisdednevelés gyökeres megváltoztatá-
sát éppen a nők találták elodázhatatlannak. 
Erre vall többek közt az, hogy della Vida Levi 
két röpiratban fejti ki véleményét a kisded-
óvókról. Minthogy azonban e munkák névtele-
nül jelentek meg, szerzőjük neve és emléke 
szinte feledésbe merült. Pedig ezeket az írás-
műveket annakidején sokat olvasták, de külö-
nösen sokban használták fel. 

Ezután a cikk írója kutatásai alapján ismer-
teti, miként váltak szét A. Pick és Adele della 
Vida Levi útjai. Majd bebizonyítja azt, hogy az 
első fröbeli kisdedóvó 1869. november 3-án tel-
jes csendben nyílt meg Velence városában. 
Pick csak 1871-ben érhette meg saját intézeté-
nek , a Giardino Vittorino da Feltre-nek a 
megnyitását. 

Della Vida Levi asszonnyal egy időben még 
sokan mások is a fröbelizmus felé fordultak. Ez 
magyarázza azt, hogy már 1870-ben az Aporti-
féle asilo- infantile-k javarésze, a nagy német 
gyermeknevelő szellemének meghódolva, fröbe-
livé alakult át. 

Rivista Pedagogica 
1931. évf. jan.-febr.-i száma. 
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TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Budapest székesfőváros szociálpolitikai, köz-
jótékonysági és közművelődési közigazgatásá-
nak kézikönyve. Szerkesztették: Venczell Geyza 
és Medriczky Andor; a bevezetést Liber Eridre 
székesfővárosi tanácsnok írta. Kiadóhivatal 
Budapest VI, Podmaniczky-u. 37. 

A mai időkben, amikor elsősorban szociál-
politikai problémák vonják magukra a köz-
figyelmet, szakember ós emberbarát egyaránt 
érdeklődéssel fogadja ezt a testes kézikönyvet, 
melynek célja: átfogó képet adni a székesfővá-
ros szociálpolitikai, közjótékonysági és közmű-
velődési közigazgatásáról. A szociálpedagógus 
is sokszor érezte a hiányát a szakirodalom és 
adatközlések hiányosságának, hiszen a gyer-
mek elsősorban áll a családi és társadalmi vi-
szonyok hatása alatt. 

Háború és még inkább a háborút követő évek 
eseményei szédítő iramban változtatták meg a 
nagy birodalomból kis területre zsugorított 
Magyarország milliós fővárosának szociális ké-
pét. A közigazgatás és a segítés munkája ha-
talmasan megduzzadt ugyanakkor, amikor az 
anyagi eszközök forrásai az általános gazda-
sági helyzet folytán nagy apadást mutattak. 
Ennek a küzdelemnek győzelmes útját jelöli a 
könyv. Sajnos, a győzelem, melyet a székes-
főváros szociálpolitikai gondoskodása a nehéz-
ségeken vett, nincs befejezve és nem is lehet 
teljes. Sok-sok feladat vár még megoldásra és 
ezek között talán első helyen kell megjelölni az 
ifjúság védelmének általános kiépítését. Az is-
kola ma nemcsak iskola, hanem a gyermek ol-
talma és a jobbérzésű szülő támasza a szociális 
bajok tengerében. 

Venczell és Medriczky derekas munkát vé-
geztek a cikkírókkal együtt, amikor egyrészt a 
viszonyok történeti alakulására vetnek fényt, 
másrészt a székesfőváros közjótékonysági és 
szociálpolitikai igazgatásának mai szervezetét 
igen alaposan ismertetik. Az egyes fejezetek: 
a szeretetotthonok, árvaházak, gyermekottho-
nok, menhelyek, csecsemővédők, a fővárosi nyil-
vános könyvtár és a főváros művészeti tevé-
kenysége egyaránt figyelemreméltó. Liber 
Endre székesfővárosi tanácsnok a főváros la-
kásügyi politikáját és intézményeit ismerteti 
gondos összeállításban és széles látókörrel. Ez 
a nagy és nehéz kérdés nemcsak szociális ügy, 
hanem közelről érinti az iskolát is a gyermek 
otthonával való kapcsolata révén. Novágli 
Gyula az iskolánkívüli népművelésről tájékoz-
tat kimerítően, míg Flaxmayer József dr. az 
ügyosztály egyik legkiemelkedőbb munkaköré-
ről, az ínségakcióról közöl adatokat a múltból 
és áttekintő képet nyújt a jelenről. 

Az egyes kerületek szegénygondozása külön-
külön cikk tárgya. 

Venczell Geyza a társadalmi intézményekről, 
a közművelődési szervezetekről ebben a könyv-
ben először ad áttekinthető rajzot. Ennek 
kiegészítése Szentkereszthyné Nyegre Rózsi 
S, 0. S. útmutatója. 

A könyv gazdag tartalmát a felsoroltakon 
kívül számos közlemény bővíti ki. Az iskolá-
nak, a közjóléti és emberbaráti intézményeknek 
valóban hézagpótló barátja ez a könyv, mely-
nek kiadásáért elismerés illeti meg a szerkesz-
tőket és a kiadót is. 

Dr. Gesztelyi Nagy Lá&zló egyet, m.-tanár: 
„A tanyavilág egészségügyi igazgatása." 

A magyar faj jövőjének egyik legfontosabb 
kérdésével, a tanyavilág egészségügyével s 
egészségügyi közigazgatásával foglalkozik az 
érdekes tanulmány. 

Megállapítja a szerző, hogy az ország közvé-
leményének érdeklődése csak a háború utáni 
időkben fordult erőteljesebben a tanyavilág felé 
s a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
kezdeményezésére megindult a bajok enyhíté-
sére és megszüntetésére irányuló munka. A ka-
mara tanyalátogatásai, tanyakongresszusok, a 
hódmezővásárhelyi tanyai kirendeltség létesí-
tése, a tanyai közigazgatás rendezése, külterü-
leti iskolák százainak, tanyai egészségügyi há-
zak állítása, vasútvonalak építése mind azt bi-
zonyítják. hogy az illetékes körök egyre na-
gyobb figyelemmel, megértéssel és gonddal kez-
denek foglalkozni a tanyai lakosság legkülön-
bözőbb életszükségleteivel. 

Erre a megértésre és gondra annál inkább 
szükség van, mert a tanyavilág egészségéről 
— sajnos — még ma is alig lehet beszélni. A 
tüdővész — a morbus hungaricus — mellett 
elsősorban a trachoma és golyvabetegségek, a 
lakások egészségtelen volta, az egészséges élet-
mód ismereteinek hiánya, a babona és kuruzs-
lás a tanyai lakosság egészségét leginkább ve-
szélyeztető okok. Ezeket a bajokat csak a ta-
nyai orvosi és szülésznői állások hálózatának 
kiépítésével, szívós felvilágosító munkával és 
— ott, ahol kell — szigorral lehet megszüntetni. 

A tanyaivilággal bíró vármegyék, városok és 
községek külterületi közegészségügyének adat-
szerű ismertetéséből megtudjuk azt is. hogy a 
körülbelül másfélmillióra rúgó tanyai lakosság 
mellett összesen 1!) kinn a tanyákon lakó orvos 
van az egész Alföldön. Másutt bizonyos idő-
közökben jár ki az orvos, ismét másutt csak az 
iskolákat látogatja, legtöbb helyen rendelőórát 
egyáltalában nem tart, csak kevés az a hely, 
ahol meghatározott időben az orvos igénybeve-
hető. Ez a legfőbb oka annak, hogy a külterü-
leti lakosság, a magyar fajnak ez a szapora ré-
tege csak születik, de fel nem nevelődik. 

Az egyetemes nemzeti érdek követeli azt, 
hogy a speciális tanyai településsel minden te-
kintetben számoljunk, a tanyai lakosság közé 
kivigyiik mindazokat az intézményeket, ame-
lyekhez joga van s amelyek nélkül a tanyavilág 
lakóinak közegészségügyi, kulturális és I öz-
igazgatási igényei ki nem elégíthetők. 

Kívánjuk, hogy azt a sokat ígérő, nemzet-
mentő akciót, amelyet a Duna-Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara a tanyai lakosság megmen-
tése érdekében indított, mielőbb teljes siker ko-
ronázza. 
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Dr. Bibó István: „Könyvtáraink racionalizá-
lása." (A s.zegedi Egyetemi Könyvtár tíz éve.) 

A tanulmány bevezetésében rámutat a szerző 
arra, hegy egyetemi könyvtárak mai problé-
mája szorosan összefügg a tudományegyetem 
kérdésének észszerű megoldásával s még az ál-
talános specializálódó hajlandóság mellett is 
összhangban maradnak az egyetem régi gene-
rális, a karokat és egyes tudományszakokat 
összetartó jellegével. Az egyetemi könyvtárak-
nak az ideális szempontok s a reális követel-
mények lehető kibékítésére kell törekedniök s 
míg egyrészt elősegítik a specializálódásnak 
modern és nagy erővel előretörő fejlődési irá-
nyát, másrészt ellensúlyczniok kell azt. A fej-
lődés tehát részben a feltorlódott erők decentra-
lizációjában, részben a szétszórt tudományos 
anyag és kutatás centralizációjában nyilvánul 
meg. 

Ezután ismerteti' a. szerző a szegedi Egyetemi 
Könyvtár tízéves fejlődését, a könyvanyag, 
folyóirat, látogatók számának fokozatos, meg-
lepően nagymértékű gyarapodását. A könyvtár 
észszerű továbbfejlesztésének irányelveit álla-
pítja meg a könyv és folyóiratbeszerzés, a csere 
és kölcsönzés szempontjából. Rámutat arra, 
hogy az egyes karok, intézetek, katedrák spe-
ciális könyvtárai és könyvigényei az Egyetemi 
Könyvtárral nem ellentétként állanak szemben, 
hanem feladataik az Egyetemi Könyvtár fel-
adatainak csakis egy részét képezik s ezeknek 
a feladatoknak minősége szabja meg a centrali-
zálás és decentralizálás minőségét és mértékét. 

Az Egyetemi Könyvtár és a másik két 
nagy s több kisebb szegedi könyvtár között 
fennálló, elmélyítendő szellemi kapcsolat is-
mertetése után a könyvtár elhelyezési problé-
májával, a könyvtár tisztviselőivel s ezek hely-
zetével foglalkozik a szerző s ezzel fejezi be 
érdekes tanulmányát. 

Illusztrált tanítási vázlatok a természetrajz ta-
nításához. A népiskola III—IV. osztályának 
teljes anyaga. Készítették: Gergely Ferenc és 
Kaposi Károly áll. tanítóképzőint. gyak. isk. 
tanítók. 

Az előszóban ezt mondják a szerzők: „Ez a 
füzet nem tankönyv, nem is vezérkönyv, hanem 
természetrajzi gondolatok, leegyszerűsített szke-
matikus rajzok s ezekből összeállított tanítási 
vázlatok gyűjteménye". A mű áttanulmányo-
zása után ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy 
nagy pedagógiai hozzáértéssel összeállított ter-
mészetrajzi vázlatgyiijtemény, melyben a szó 
szerepét az anyagot híven megvilágító táblai 
rajz veszi át. ' 

A szerzők füzetükben a III—IV. osztály ter-
mészetrajzi tanmenetét a legnagyobb körülte-
kintéssel állították össze. A természetrajz taní-
tásánál követendő eljárást három mintataní-
tás keretében mutatják be. Ezeknek gondos 
elemzése után nem lesz nehéz kartársainknak 
a füzetben levő 54 vázlatot valóban mintataní-
tássá formálni. 

Hogy a szerzők teljesen tisztában vannak a 
rajz pedagógiai értékével s a természetrajz ta-

nítása közben való szerepével, mutatja az, hogy 
előszavukban a természetszemlélet szükségessé-
gét erősen hangoztatják s a rajzot csak mint 
az emlékképek előhívóit, megrögzítőit s mint a 
lejtettebb természeti jelenségek megvilágítá-
sára szolgáló eszközt kívánják alkalmazni. S 
minderre a füzetben lévő beszédes, világos és 
egyszerű, sok-sok rajz a hozzájuk írt magya-
rázó- és vázlatszó élénken rámutat. Igen jó 
szolgálatot tettek a szerzők a népiskolai termé-
szetrajz tanításának azzal, hogy értékes tapasz-
talataikat és tudásukat így összefoglalva köz-
readták. (Megrendelhető: Gergely Ferenc áll. 
tanítóképzőint. gyak. isk. tanítónál Pápán.) 

Dr. Lovassy Sándor: Az Ecsedi-láp és madár-
világa fennállása utolsó évtizedeiben. A M. T-
Akadémia kiadása. Budapest, 1931. 86 1. 

Több mint negyven évvel ezelőtt kapott a 
szerző megbízatást az Akadémia természettu-
dományi bizottságától az akkor már halálra-
ítélt Ecsedi-láp tanulmányozására. Lovassy 
azonban nem akart addig előállani eredményei-
vel, amíg egybe nem vetette azokat az 50.000 
kat. holdnyi lápvidéknek a lecsapolás utáni 
alakulásával. Munkája tehát több évtizedes 
helyszíni kutatás és gondos megfigyelés érté-
kes gyümölcse lett. Bevezető részében az Al-
föld arculatának változásairól nyújt a szerző 
tömör, világos ismertetést, majd az Ecsedi-láp 
és a környező falvak múltját, a lápvidék vege-
tációját (lápi erdők, ingó lápszigetek) tárja 
elénk s leírja a lápszéli lakosság jellegzetes 
alakját, a csíkászt. Így tér rá munkája főré-
szére, a láp egykor gazdag madárvilágának le-
írására, nem kevesebb, mint 73 különféle ma-
dár lelőhelyének, sajátosságainak közlésére. Az 
Ecsedi-láp lecsapolásának vázlatos története és 
egy kitűnő térkép egészíti ki Lovassy szép ta-
nulmányát. 

A Magyar Asszony márciusi számának Petőfi 
nyomában c. cikke — Szabó Mária tollából — 
március szellemét hozza. Üj megvilágításban 
állítja elénk Petőfi költészetét, ismerteti Petőfi 
hatását a külföldi olvasókia s a külföldi köl-
tők és Arany János hódolatát. Berta Ilonának 
kultúrprogrammja nélkülözhetetlen útmutatót 
ad a magyar asszonyok társadalmi munkájához. 
Kiemeljük Varga Ferenc „Hős fiúk" c. szín-
darabját, a megszállt területi magyarság hí-
reit, a mai asszonyi problémákat fejtegető Kér-
dés-feleletek c. rovatot, Vájna Géza hangulat-
képét a sálközi népművészetről. 

Golgota. Az Úr Jézus keresztút ja. Irta: Bartu-
nek János. 

A szerző a Megváltó keresztrefeszítésének 
történetét beszéli el az evangélisták nyomán, 
egyszerű, érthető nyelven, négysoros verssza-
kaszokban. írásában nem tűzött ki maga elé 
költői célokat. Bizonyára az a felfogása, hogy 
ezek a megrendítő, de amellett felemelő és örök 
időkre szóló nevelő hatású események maguk-
ban is megkapják a szíveket s nem szükséges, 
a hatást költői eszközökkel fokozni. A kis fü-
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zet határozottan erősíteni fogja a jóérzésűek 
vallásos meggyőződését s ájtatos szellemét. — 
A nagyhétre mindenképen időszerű olvasmány; 
alkalmasan illeszkedik be a nagy napoknak 
iinnepies hangulatába. A kis füzetet a szerző-
nél lehet Körmenden megrendelni. 

Ölbey Irén: Senki szigete. Versek. Budapest, 
1931. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet r.-t. 
Ölbey Irén költeményeiben elsősorban is az 
eredeti, új felfogás lep meg bennünket. Tárgyai 
nem a lírikusok sokszor megénekelt érzései és 
hangulatai. "Amint a természetet szemléli, saját 
lelkiállapotát s belső harcait festi, gondolatai 
újszerűen, frisseséggel ömlenek szavakba. A 
legegyszerűbb jelenségek és legszerényebb tár-
gyak is szárnyat adnak képzelőtehetségének. A 
szikes puszta, a szél, a tégla, a szén, a tűz 
mindmegannyi alkalmas tárgy és erős indító ok 
a költőnek, hogy lelke mélyén rejlő gondolatai 
elröppenjenek. S ezek a gondolatok minden 
újszerűségük mellett is természetesek, egysze-
rűek. közvetlenek. Legtöbbnek hangja a nemes 
bánat halk susogása. A kis kötetben való la-
pozgatás közben az „Ócska ház"-on akad meg te-
kintetünk. A költő színes gyermek-évei, család-
jának érzésvilága, apjának a létért való küz-
delme, majd végsorsa, mind feltámad emlékeze-
tében, megremegteti szívét s őszinte megkapó 
költemény írására hangolja. Versének tárgyát, 
hangulatát színes nyelv juttatja kifejezésre. A 
költő nemcsak a körülötte lévő világnak, ha-
nem a nyelvnek szépségeibe is be tudott ha-
tolni. Itt azonban még fejlődést várunk tőle; 
egy-egy jelzője, vagy egy-egy szólama nem 
simul szorosan a gondolatsorozattal járó han-
gulathoz. Szavai olykor kissé tudományos 
ízűek. 

Arcképét a „Tanítónő vagyok" című ver-
sére való rámutatással akarjuk befejezni. A 
tanítói hivatás nemességét, magasztosságát 
zengi kifejező, nagyerejű, sokatmondó, határo-
zott szavakkal: 

Az igét hordom halkan 
S hintem, hintem szét sok tüzes, aprócska szívbe. 
Ra j t am keresztül lesz e vén föld nemesebbé 
A bimbóból ra j tam keresztül nyílik r ó z s a . . . 
És sorsom átkozot t lenne, ha elfeledné 
Agyam rútul, hogy Istennek vagyok adósa. 

Ölbey Irén mindenesetre figyelmet érdemel a 
költészettel foglalkozó tanítóknak immár meg-
lehetős hosszú sorában. 

Madárkitömés. Gyakorlati útmutatás vadászok, orni-
tológusok, tanítók számára. I r t a : Csath András tanító, 
a Magyar Ornithológusok Szövetkezetének dísztagja. E 
könyvecske a madarak kitömésóhez n y ú j t gyakorlati út-
mutatást . Mindazok, akik a madárkitömés módját el 
akarják sajátí tani, a könyvecskét haszonnal forgathat-
ják. (Kapható a szerzőnél: Doboz, Békés megye. Ára 
1 P 40 fillér.) 

„ A T e n g e r " népszerű tudományos és tengerészeti ké-
pes folyóirat f. évi I—II . számának első cikkét „Az ad-
riai történelmi tanulmányok felújítása" címmel Dr. Hor-
váth Jenő, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója írja. 
Gauss Garády Viktor Rovignóról és tengeri biológiai in-
tézetéről közöl hosszabb, igen érdekes tanulmányt. Gra-

mantik Mihály „Miért van szükség magyar tengerhajó-
zásra" című cikkében száll síkra amellett, hogy a tr ia-
noni Magyarország import-export forgalmát magyar ha-
jók bonyolítsák le. Dr. Pell Mária Wilkins kapitány első 
délsarki repülő-expedícióját ismerteti. A tárcarovatban 
Kenedy Géza „Fiumei emlékeimből" című szép, hangula-
tos cikkét olvassuk. Több tanulságos kisebb cikk, könyv-
és folyóiratismertetés egészíti ki ennek az ízléses, nívós 
tengerészeti folyóiratnak tar ta lmát . 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Dorothea Hofer-Dernburg: Babys Welt als 
Wille und Vorstellung. (Baba világa mint aka-
rat és elképzelés.) Berlin, 1930, 228 1. 

Egészen különös könyv, amely napjaink ko-
moly, zord világába melegítő, derítő napsugár-
ként nyomul be. Nem a mai kor zaklatott, haj-
szoló emberének készült, hanem azoknak, akik-
ről beteljesedett a költő szava: „hol a boldog-
ság mostanában?". Akik megcsömörlöttek a 
modern frivol irodalomtól, avagy képtelenek 
az absztrakt tudományosság felhős régióiba 
felemelkedni, azoknak e valóban „fehér könyv" 
legalább pillanatnyilag felejtést és gyönyört 
fog szerezni. De miről is esik itt szó! Egy 
anya, aki egyben okos asszony és ügyes toll-
forgató, hangulatos pillanatfelvételekben szá-
mol be leánygyermekéről: születésétől kezdve 
hétéves koráig és azt fokról-fokra, különböző 
helyzetekben és viszonyok közepette kísérve, 
elénk tárja, mint bontakozik ki az újszülött 
baba világa akaratának és elgondolásának ké-
pében. Afféle gyermeknapló, de nem a megfi-
gyeléseknek dátumszerű száraz felsorolása, ha-
nem az anyai szív sugallta, az anya szemüve-
gén át meglátott finom részletképek, miniatű-
rök: a pedagógiai szépirodalom ritka és ne-
héz válfaja. Jegyezzük meg nyomban, hogy 
könyvünk kis hőse, becéző neve „Biene", kérdé-
seiben, feleleteiben s egész viselkedésében na-
gyon eleven eszű gyermeknek bizonyul, akinek 
józan, természetes észjárásában — amint azt 
már a jellegzetes és le nem fordítható német 
kifejezés: Muttcrvitz (parasztész?) sejteti — 
bizonyára része van az okos anyának is. ízelí-
tőül álljon itt a könyv tartalmából néhány jel-
lemző részlet. 

A hadirokkant, Baby vidáman és mitsem 
sejtve jár az utcán, amikor vele szemben mo-
zog valami csúszva, mint egy állat, de ember-
karoktól mozgatva. Baby elszörnyűködve szem-
léli, mire anyja felvilágosítja, hogy hadisérült. 
De hisz apa is volt a háborúban és mégsem 
történt vele semmi; miért? — Mert a jó Isten 
megvédelmezte. — Ügy, a jó Isten. Azután ön-
feledten: Hát azt a másikat miért nem védte 
meg a jó Isten? 

A házasság. Baby a fürdőbódéban játszótár-
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sával beszélget, amikor ez egyszerre megszó-
lal: Hát nem szeretnél férjhez menni! Ez a leg-
okosabb dolog, mert azután nem kell többé kín-
lódni. — Látod — mondja Baby elkomo-
lyodva —, ne menj férjhez, én sem fogok, mert 
nézd csak, ezek a férfiak eleinte egészen csino-
sak, de azután valamennyien szitkozódnak. 

Baby és az iskola. Erről két vázlat is szól 
(183. és 215. 1. f.), de éppenséggel nem hízelgő 
módon: Babyt nagy csalódás éri az iskolában: 
nem bírja a gyermekek zsivaját és szigorúan 
bírálja tanítónőjét, aki elfecsérli a tanításra 
szánt időt. 

A gólyamese. (Adalék a nemi felvilágosítás 
kérdéséhez.) Baby nem hisz a gólyában s nem 
képes megérteni, hogy papája miért ragaszko-
dik olyan szívósan hozzá. Egy ízben oda is 
incndja neki: Téged talán a gólya hozott, en-
gem nem. A dologban azonban semmiképen 
sem tud megnyugodni. Ágyacskájában így szól 
anyjához: Még egyet szeretnék tudni; mindent 
megmondtál nekem, hogy senkinek se áruljam 
el, hogy a dolog szent, hegy nekem is lesz gyer-
mekem, ha férjhez megyek, de mondd csak, 
bennem is megvannak már azok a kicsiny ter-
mőmagvacskák, mint az almában, hisz tudod. 
— Igen, egészen hasonlóan, édesem. — Jól van 
anyukám, de hogyan van az, hogy csak házas 
embereknek vannak gyermekeik! — Hát, éde-
sem, először is nem csak ezeknek vannak gyer-
mekeik, ezt majd később elmondom; másod-
szor azt, amit te tudni szeretnél, nehezen lehet 
megmagyarázni és ha megmagyaráznám, ak-
kor sem értenéd meg. Csak gondolkodj azon, 
hogy körülötted hogyan nőnek a fák és a vi-
rágokból gyümölcs lesz. És amikor ezt látod, 
tudsz-e már valamit! Űgy-e bár, nem. Nos hát, 
ha majd felnősz és mindent jobban fogsz meg-
érteni, akkor majd elmondom neked mindazt, 
amit erről a dologról még tudni kell; most pe-
dig gondold azt, hogyr ez is egyike a természet 
nagy titkainak . . . Biene elgondolkodik, azután 
halkan így szól: Bizony, ez már valami nagyon 
nagy titka lehet a természetnek... 

Jó értelemben vett naiv lelkeknek, különö-
sen pedig fiatal anyáknak melegen ajánlhatjuk 
e szelíden szórakoztató könyv olvasását. k f . 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A tolnamegyei tanítók gyűlése. A Tolnavárme-
gyei Altalános Tanítóegyesület most tartotta 
Szekszárdon rendes tavaszi gyűlését Schlenker 
Mihály egyesületi elnök vezetésével. A tolna-
megyei egyesület választmánya ez alkalommal 
elsőnek megalakította az óvónői szakosztályt és 
hasonló eljárásra felkérte a többi társegyesü-
letet is. A közgyűlés felhatalmazta a vezetősé-
get, hogy írja ki a. pályázatot „Dr. Halmos An-
dor jubileumi alapítvány" folyó évi kamatai-
nak odaítélésére. 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Az angol közoktatásügyi minis.zter lemondása. 
Lapunk hasábjain is több ízben adtunk hírt 

az angol kormánynak arról a tervéről, hogy a 
mindennapi iskolaköteles korhatárt a 15-ödik 
életévig terjeszti ki. Ezt az eszmét voltaképen 
még az előző Baldwin-kormánytól vette át 
MacDonald kabinetje, illetőleg ennek kebelé-
ben Sir Charles Trevelyan közoktatásügyi mi-
niszter, de megvalósítani nem tudta, mert a 
részletkérdéseknél leküzdhetetlen nehézségei tá-
madtak. 

Az iskoláztatási kötelezettség kiterjesztésével 
kapcsolatosan ugyanis gyarapítani kellett volna 
a tantermek és tanítók számát s megfelelően 
emelni a különféle önkormányzati (megyei, vá-
rosi), hitfelekezeti és társulati iskolák fenntar-
tási államsegélyét; ezenkívül — minthogy a 
szülőknek is két évvel tovább kellene gyerme-
keik eltartásáról gondoskedniok — állami tá-
mogatást kellett volna biztosítani az iskolázó 
gyermekek 14. és 15. életévére, a szegénysorsú 
taníttató szülőknek is. Kivált az egyházaknak, 
a hitfelekezeti iskolák fenntartására nyúj-
tandó államsegély reparciálásával volt tömér-
dek baj, mert Angliában a különféle árnyalatok 
beszámításával több mint százharminc hitfele-
kezet van, ezek közül vagy harminc iskolafenn-
tartó és mind nagyon féltékeny egymás-
sal szemben. A hitfelekezeti iskolákkal pedig 
nagyon is számolni kell, mert például az 
anglikán államegyház maga nem kevesebb 
mint 4800 iskolát tart fenn. 

A törvényjavaslat első szövegét még 1929 
végén terjesztette a Parlament elé Sir Charles 
Trevelyan, a Board of Education elnöke, azzal 
a határozott szándékkal, hogy a reformot 1931 
április l-jével életbelépteti. Az említett nehéz-
ségek miatt azonban két ízben is vissza kellett 
a javaslatot vonni és a napokban tárgyalta a 
Lordok Háza a harmadik átdolgozását s 
elijedve a tömérdek újabb költségtől, azt 
— visszavetette. Minthogy ekként az újítás a 
kitűzött határidőre, folyó évi április l-re már 
meg nem valósítható, Sir Trevelyan, teljesen 
elkedvetlenedve, benyújtotta lemondását. 

Utódjául Lees-Smith jelenlegi postaügyi mi-
nisztert nevezték ki. 

A termelés szervezete Argentiniában. 
A testnevelés már régóta szerepel Ai gentiniá-

ban a tantárgyak között. 18H8-ban, egy fontos 
reform végrehajtása után, felállították a Test-
nevelési Felügyelőséget. Később ez az intéz-
mény megszűnt, úgyhogy most a testnevelés 
külön szakfelügyelet tárgyát nem képezi. 

1906-ban hozták létre az Országos Testnevelési 
Intézetet. Itt nyerik kiképzésüket a testneve-
lési tanárjelöltek. A tanulmányi idő három esz-
tendő, de ezután a sikerrel végzett jelölt még 
két egy-egy éves továbbképző tanfolyamot lá-
togathat. Évente 50—100 jelölt nyer diplomát. 

A testnevelést az 190ő-i miniszteri rendelet 
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szabályozza. Az utolsó esztendőkben új tervek 
merültek fel. A legtökéletesebb az 1924-ben Sa-
garna minisztertől a Testnevelési Bizottság elé 
terjesztett testnevelési tervezet. E szerint az 
elemi iskolában heti három harmincperces 
tornaóra volna kötelező. A közép- és polgári 
iskolában ezekhez még egy negyedik járulna, 
A tornaórákon kívül a közép- és polgári iskolás 
tanuló céllövészeti és úszóképzésben is része-
sül. Minden iskola, a katholikus rendi iskolák 
példájára, köteles cserkészcsapatot szervezni. 
A cserkészetet az állam 1917-ben nemzeti és or-
szágos intézménynek ismerte el és azóta hat-
hatósan támogatja. Az argentiniai cserkészek 
150 csapatot alkotnak, 40.000 főnyi létszámmal. 

Cigánygyerekek iskoláztatása Ausztriában. 

Burgenlandban rendszeresen folyik a cigány-
gyerekek iskoláztatása. Ez alól csak az ober-
wartei kerület képez kivételt, ahol csak 250 
cigánygyerek látogatja az iskolát, ugyanannyi 
elmarad az iskolából. Ennek okai különfélék: 
helyhiány, a helyi iskolahatóságok, szülők és 
tanítók ellenkezése, a cigányok határtalan sze-
génysége és a gyermekeknek a szabad élet 
iránti féktelen hajlama. Olyan helységekben, 
ahol nagyobbszámú iskolaköteles cigánygyer-
mek mutatható ki, az iskolafenntartó köteles-
sége azok iskoláztatásáról gondoskodni. 

Angolország és az iskolaköteles kor. 

Az angol felsőház most tárgyalta azt a tör-
vényjavaslatot, amelyet a kormány az iskola-
köteles kornak egy évvel való meghosszabbítása 
érdekében beterjesztett, hogy a munkanélkülisé-
get ezzel is csökkentse. A konzervatívek a ja-
vaslat ellen foglaltak állást, azzal a megokolás-
sal. hogy a pénzügyi váltság miatt az állam 
nem bírja el a súlyosabb megterhelést. Noha a 
yorki és a londoni érsek a javaslat mellett szó-
lalt fel, azt hosszú vita^ után 168 szavazattal 
29 ellen elvetették. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

A pécsi tanítók február havi pedagógiai szemi-
náriuma. A megszokott nagyszámú hallgatóság 
mellett folyt le február 25-én a pécsi tanítóság 
pedagógiai szemináriuma, melynek tárgya ez 
alkalommal a polgári jogok és kötelességek ta-
nításmódja volt. Magyar Dezső elnöklő kir. s.-
tanfelügyelő előljáró szavaiban meggyőzően 
hangsúlyozta e tárgy tanításának mai rendkí-
vüli fontosságát, amikor kívülről még mindig 
ellenség módjára néznek bennünket, bent az 
országban pedig a nyomorúság okozta elégedet-
lenség állítja szembe nem egyszer az egyes tár-
sadalmi osztályokat s mindkettő ellen csak a 
helyesen kialakított s megértett állampolgári 
öntudat nyújthat kellő védelmet. Majd Bader 
János áll. tanító nagy körültekintésre s tapasz-
talatra valló elméleti fejtegetésben vázolta e 

tárgy célkitűzését, tanításmódját, anyagának 
elrendezését, különösen kiemelve az alaki cél 
lelket formáló nagy jelentőségét. Kurucz Jó-
zsef áll. tanító nagy felkészültséggel igyekezett 
„Az állami anyakönyv" című tételben a han-
goztatott elveket tanítása keretében a gyakor-
latba átültetni s a hallgatóságot tanulságos, 
közvetlen és élénk előadási formájával meg-
győzte ennek lehetőségéről, amit több oldalról 
elhangzott hozzászólás készségesen elismert, A 
legközelebbi előadás március végén lesz. 

H Í R E K 

Március 15. 
Nem fakult emlékké, hanem itt fénylik a je-

lenben március napja, mert halhatatlan és 
örökkévaló! 

Csodálatos március köszöntött akkor Euró-
pára, teli a szabadság szépségével. Mintha az 
emberiség lefeszítette volna a lelkére pántolt 
bilincseket, felszabadultan futott mindenki 
nagy álomképei elé. Szabad szó, szabad írás,, 
szabad gondolat! Megszűnt minden kényszer és 
zsarnokság, mely féket vetett az akaratra és a 
felfelé törő lelket elgáncsolta! 

Óh, akkor érkezett el a magyarság márciusi 
napja! 

Táncsics.. . a gondolat kiszabadul börtöné-
ből . . . Heckenast. . . a gondolat már az utcán 
fényesedik... Petőfi... a gondolat megmarkolja 
a szíveket és a szó, színes szárnyán röpül az ég 
fe lé . . . Talpra magyar! 

E föld fiai ezer év viharai között megőrizték 
a cselekvés szent vágyát s ekkor előre törtek a 
teljes emberi és polgári felszabadulás és a füg-
getlen államiság útján! 

Most, amikor egy eljövendő nagy március 
derűjét várjuk, hogy a bótakarta föld jeges 
páncélja alól kitörjön a lángoló folyam, mely 
elsöpri az álnokokat, a konokokat, a tetszelgő-
ket és a hazugokat, akik Prokrusztesz-ágyba 
szorították ezt a nemzetet, könnyes vágyódástól 
és nemes büszkeségtől dagadó szívvel emléke-
zünk arra a napra, melynek lelke örökké visz-
szajár! 

Dr. Négyesy László 7 0 éves. 
A magyar irodalom- és neveléstudomány 

egyik országosan ismert és elismert vezéregyé-
nisége, dr. Négyesy László, március 6-án töl-
tötte be sikerekben gazdag életének 70. eszten-
dejét. Ez az esemény messze kiemelkedik a ha-
gyományos jubileumok sorából, mert az ünne-
pelt fórfiú csaknem félszázados olyan munkás-
ságra tekinthet vissza, amely a magyar kul-
túra területén mély és maradandó nyomokat 
hagyott. Négyesynek folyton felfelé ívelő pá-
lyafutása vidéki középiskolai tanársággal kez-
dődött, onnan a budapesti gyakorló-főgimná-
ziumhoz került, 1911-ben egyetemi rendes ta-
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nár lett, ahol 1923-ban Beöthy Zsolt halála után 
a magyar irodalomtörténeti tanszéket az eszté-
tikaival cserélte fel. Fáradságot nem ismerő 
tevékenysége lépésről-lépésre újabb sikert és 
megbecsülést szerzett neki. 1896-ban a Magyrar 
Tudományos Akadémia levelező, majd 1918-ban 
rendes tagja lett, 1904 óta a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, majd az Irodalomtörténeti Társa-
ság és a Szent István-Akadémia 3. osztályának 
elnöke. Irodalmi munkásságával az irodalom-
történeti és kritikai monográfiáknak szinte be-
láthatatlan sorával ajándékozta meg nemzetét, 
emellett kitűnő és széltében használt tanköny-

veket írt, amelyek nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy a tanuló ifjúság megismerte és meg-
szerette nemzeti irodalmunk kincseit. Első fő-
műve a „Magyar verstan" (1886) volt. Közben 
szerkesztette a „Magyar Paedagogiá"-t és az 
„Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny"-t. Ez utóbbi egyesületnek főtitkára, majd 
elnöke volt s mint ilyen, kiváló érdemeket szer-
zett a középiskolai tanárság társadalmi, er-
kölcsi és anyagi érdekeinek előmozdítása körül. 
1920—22-ben szülővárosát, Szentest képviselte a 
nemzetgyűlésen, ahol főleg közoktatásügyi kér-
désekben hallatta szavát. Mint az Országos 
Közoktatási Tanács oszlopos tagja és előadóta-
nácsosa, élénk részt vett az új középiskolai tan-
tervek és utasítások megalkotásában. Az 0. K. T. 
népiskolai szakbizottságának elnöke s ebben a 
minőségében a legnagyobb bölcsességgel vezeti, 
irányítja a tantervi utasítások készítését. Hosszú 
egyetemi működése alatt új tanári nemzedéket 
nevelt, amely mesterének igéit még sokáig 
fogja hirdetni. 

Most, amikor Csonka-Magyarországon és az 
elszakított területeken ezerszámra szétszórt egy-
kori tanítványai és hallgatói hálás szeretettel 
emlékeznek meg Négyesyrről, mint tanárról, tu-
dósról és emberről, legőszintébb szerencsekí-
vánságaival a Néptanítók Lapja is helyet kér 
az ünneplők díszes sorában. Ad multos annos! 

Dr. Kornis Gyula államtitkár előadása 
a Központi Katholikus Körben. 

Kornis Gyula államtitkár, egyetemi ta-
nár „Kultúra és civilizáció" címen a Kör 
március hó 9-én rendezett nagyszabású 
kultúrestjén tartott előadásában tüzetesen 
megvizsgálta a kultúrának és civilizáció-
nak sokágú és sokszor homályos fogalmát. 
A kultúrát először, mint az értékek és esz-
mények rendszerét, azután mint tevékeny-
séget, végül mint történeti eredményt fej-
tegette. Korunkban az értékrendszer pira-
misának csúcsára mindjobban a gazdasági-
technikai érték kerül: egész egyéni és tár-
sadalmi életünk értékfelfogásában a gazda-
sági-technikai érték adja meg az alaphan-
got. Ezt a technikai szellemű kultúrát, mely 
a gépet a magasabbrendű élet, a mozgást 
az állandóság, az ideigvalót az örökkévaló 
elé és fölé helyezi, nevezik újabban civili-
zációnak, szembeállítva az igazi kultúrával, 
mint a szellemi értékrendszer megvalósítá-
sával. Azonban helytelenül. A civilizáció, 
mint a szó eredete mutat ja , a latin cívis-
ből való s a társadalmi szervezettségnek 
azt a fokát jelenti, amikor az emberek már 
„polgárok", vagyis olyan lények, akiknek 
meg vannak szabva jogaik és kötelességeik. 
A civilizáció tehát a vadállapottal szemben 
a jogállapotot jelenti, viszont a kultúra el-
lentéte a barbárság, mely jogilag szervezett 
lehet ugyan, de az élet finomabb formái 
(tudomány, művészet stb.) hiányoznak be-
lőle. Kul túra és civilizáció egymásra van-
nak utalva; szembehelyezésük mesterkélt. 
Mert hiszen a jog eszméje is velejében a 
kultúrához, mint értékrendszerhez tartozik. 
Igaz ugyan, hogy a külső jogrendben, mely 
a civilizáció lényege, sok az utilitarisztikus 
mozzanat, az eszközszerűség, a kötöttség, a 
hatalmi szempont. Azonban azt sem sza-
bad felednünk, hogy a jog nemcsak az erő-
sebbek egyoldalú hatalmi eszköze és pa-
rancsa a fáraók, tirannusok, khánok, cá-
rok, népbiztosok és egyéb abszolút uralko-
dók kezében, hanem a történet folyamán a 
szabadság biztosítéka is, mely a kultúrá-
nak egyik éltető eleme. A civilizáció tehát 
a kultúrának csak egyik ága, az a mozza-
nata, amely a társas együttélést szabályozó 
jogra vonatkozik. Egyébként a román és 
angolszász műveltségi körben a civilization-
nak ugyanaz a jelentése, mint a germán 
műveltségi körben a kultúrá-nak. A nagy-
értékű és érdekes előadást lelkes tetszéssel 
fogadta a kultúrest közönsége. 
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Nagy László meghalt. 
Súlyos veszteség érte a magyar oktatásügyet 

Nagy László gyermekpsychologus, ny. állami 
tanitóképzőintézeti igazgató elliúuytával. A ki-
váló tudós, a magyar gyermektanulmányi in-
tézmények megalapítója és vezére, a gyermek-
lélektannak európai hírű művelője, volt. Ennek 
az alig néhány évtizedes új tudományágnak 
nemcsak magvetője volt, hanem társadalmi szer-
vezője és felvirágcztatója is. Lelkes, eszményi 
célokért ritka odaadással és kitartással dolgo-
zott a magyar gyermeki lélek kincseinek feltá-
rásón. Legnagyobb alkotásait, a Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaságot és a Gyermektanul-
mányi Múzeumot a kultúrvilág legelső intéz-
ményévé fejlesztette. A mostoha sors ezeket az 
alkotásokat az utolsó évtizedben meggyöngí-
tette és épp akkor szólította el őt a Minden-
ható, amikor újjászervezésükhöz fogott, Tudo-
mányos működése kezdetén geológai stúdiumok-
kal foglalkozott, csakhamar azonban a ter-
mészettudomány világából a lélektani kutatá-
sokra tért át. E téren is a legismeretlenebb terü-
letek egyikét választotta kutatásainak tár-
gyává: a speciális lélektan gyermektanul-
mányi ágát, 

1903-ban kezdeményezésére alakult meg a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság, melynek 
ügyvezető elnökévé lett. Majd megszervezte a 
Gyermektanulmányi Múzeumot is. Gyermek-
tanulmányai során szeretettel foglalkozott a 
tehetségek felkutatásával s e réven, valamint a 
Szülők Szövetsége révén — amelynek szintén 
alkotója volt — az iskoláiikívüli népművelés 
részére is értékes szolgálatokat tett. Mint 
Budapest székesfőváros lélektani laboratóriu-
mának vezetője és a Fővárosi Pedagógiai Sze-
mináriumnak kísérleti lélektan tanára, egy-
másután jelentette meg munkáit. „A gyermekek 
koraérettségéről", „Fejezetek a gyermekrajzok 
lélektanáról", „A lelkiélet ismertetése", és „A 
gyermektanulmányozás mai állapota" című 
munkái a jelzett tudományanyag legkiválóbb 
művelői közt biztosított helyet számára. 

Önálló kutatáson alapuló műve: „A gyermek 
érdeklődésének lélektana", német nyelven is 
megjelent és a külföldön nagy figyelmet éb-
resztett. Fáradhatatlan tudományos kutatás-
vágya mellett a gyermeki lélek mélységes sze-
retetétől is áthatva ábrázolta „A háború és a 
gyermeki lélek" című művében a háború hatá-
sát a jövő nemzedék lelkivilágára. A részle-
tekbe ható természettudományos mozaik-pszi-
chológia tényszerűségét, amelyre természettudo-
mányos előképzettsége annyira ráképesítette, 
szerencsésen egyesítette átfogó, egységes ka-
rakterológiai szemlélettel. 

A ..Gyermek" című folyóirat szerkesztője-
ként állandóan figyelte szűkebb tudományágá-
nak kifejlődését és a tudomány olthatatlan 
szeretetével dolgozott élete végéig. 

74-ik évében, hosszas szenvedés után ragadta 
el a halál, február 25-én. Február 28-án dél-
után 4 órakor temették el a Kerepesi-úti teme-
tőben óriási részvét mellett. 

A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati 
Lélektani Társaság, a Gyermektanulmányi Mú-
zeum, a Szülők Szövetsége, a Szülők Iskolája 
elnöksége, tisztikara és tagjai külön gyászje-
lentést adtak ki Nagy László elhunytáról. 

Áldott legyen emléke! 

Baranyavármegyei kisgazdaképviselők 
küldöttsége a kultuszminiszternél. 

Az Uj Barázda március 6-án megjelent szá-
niának a közlése szerint a baranyamegyei kis-
gazda képviselők — Patacsy Dénes, Muszti Ist-
ván, Simon János, Perlaky György, Feniczy 
Ignác és Mihályffy Vilmos — március hó 
5-én délelőtt a képviselőházban felkeresték 
Klebeisberg Kuno gróf vallás- ós közoktatás-
ügyi minisztert azért, hogy a terményfizetéses 
járandósággal bíró lelkészkedő papság és ta-
nítóságnál fennálló és a terményárak esése 
folytán beállott nagy fizetési aránytalanságok 
megszüntetését, illetőleg annak a lehetőség sze-
rinti kiegyenlítését szorgalmazzák. A képvise-
lők átnyújtották a közoktatásügyi miniszternek 
az összes tanítóegyesületek ez ügyben készült 
emlékiratát és kérték a minisztert, hogy a kö-
zeljövőben tárgyalás alá kerülő költségvetésbe 
állítson be egy olyan összeget, amely ezt a két-
ségtelenül nagy igazságtalanságot megszünteti. 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminisz-
ter a legnagyobb megértéssel fogadta a 
küldöttség kívánságát és nemcsak he-
lyesnek tartotta, hogy a képviselők ilyen 
behatóan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, 
de természetesnek is találta, hogy éppen 
a baramegyei kisgazdaképviselők emel-
nek szót ebben az ügyben, mert tudo-
mása szerint legjobban a Dunántúlon 
sújt ja a tanítóságot és a papságot ez a 
fizetési aránytalanság. A kultuszminisz-
ter felhatalmazta a nála járt képviselő-
ket annak közlésére, hogy ezt a jogos 
kívánságot teljesíteni fogja és a folyó 
évi költségvetés keretében gondoskodni 
fog arról, hogy ezek a fizetési arányta-
lanságok fokozatosan megszüntessenek. 

A képviselők köszönettel vették tudomásul a 
miniszter válaszát és kijelentették, hogy törek-
véseit a legmesszebbmenőleg támogatni fogják. 

Laky Dezső és Szandtner Pál előadása 
az értelmiség válságáról. 

A Magyar Társadalomtudományi Társulat 
„Az értelmiség válságáról" szóló ankétjének 
keretében február 27-én Laky Dezső műegye-
temi tanár „Az értelmiség válságának gazda-
sági és társadalmi háttere" címen tartott elő-
adást. Az előadó statisztikai megfigyelésekre tá-
maszkodva, egyéni, eredeti gondolatmenet alap-
ján genetikus és szerves képet nyújtott az ér-
telmiség történeti fejlődéséről. Rámutatott arra, 
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liogy a mult század végén a Magyarországon 
megfigyelhető nagyvonalú gazdasági fejlődés és 
vele párhuzamosan kialakuló állami közigazga-
tási szervek fokozott erővel váltották ki a kü-
lönböző ismeretek irányában kiművelődő intel-
ligencia tömegei iránti keresletet. A háború 
okozta veszteségek az értelmiségi pályán mű-
ködők soraiban is nagy rést ütöttek. De az el-
pusztultak száma viszonylagosan hamar pótló-
dott, a kiválasztási folyamat eddig szokatlan és 
talán kifogásolható kiviteli lehetőségein ke-
resztül. A háborút követő súlyos gazdasági 
évekkel beköszöntött s a tipikusabb foglalkozási 
ágakat közvetve nem egyformán érintő válto-
zások az értelmiség viszonylagos térfoglalására 
is kihatottak. A megromlott viszonyok ellenére 
kétségtelen, hogy az értelmiségi pályákra ké-
szülő ifjúság túlnyomó része ma is az értelmi-
ség osztályaiból kerül ki. Végeredményben meg-
állapítható. hogy az intelligencia képződése, 
fokozott erősbödése világszerte ismert folyamat 
s minden jel arra mutat, hogy nálunk is ilyen 
fejlődési folyamat pereg le, bár az intelligen-
ciának a gyakorlati életben való érvényesülésé-
nél bizonyos deklasszifikációnak lehetünk tanúi. 
A gazdasági prosperitás azonban minden bi-
zonnyal javulást fog hozni. 

Március 3-án Szandtner Pál egyetemi tanár 
„Az értelmiségi magyar ifjúság jövőjéről" tar-
tott előadást. Kifejtette, hogy míg elemi iskolai 
tanulóink létszáma az 1928/29. tanévre kimuta-
tott adatok szerint közel nyolc százalékkal ki-
sebb, mint amekkorának lennie kellene, addig 
a polgári és középiskolai tanulók jelenlegi 
száma, a békeidők viszonyaihoz képest, igen 
hatalmas emelkedést mutat. Az utolsó béke-
tanévben az országnak még csak minden 174 
lakosára esett 1—1 polgári iskolai és minden 
224 lakosára 1—1 középiskolai tanuló. Ezzel 
szemben most átlagban már minden 120 lako-
sunkból egy a polgári iskoláknak s minden 145 
lakosunk közül egy a középiskolák valamelyi-
kének kötelékébe tartozott. 

Érettségizőink és főiskolai hallgatóink száma 
a mult tanévben éppen mégegyszer akkora volt, 
inint amekkorának az országos népesség tria-
noni csökkenéséhez képest kellett volna lennie. 
Egyes egyetemi tudományszakokon a hallgatók 
létszáma még a békeidőbeli tényleges kereteket 
is messze túllépte. Az állatorvosi főiskolára 34 
százalékkal, a gazdasági akadémiákra 49 szá-
zalékkal, a bölcsészeti fakultásokra 75 százalék-
kal többen voltak beiratkozva 1928/29-ben, mint 
az utolsó béketanévben. S ha akad is főiskola, 
melyT újabban egyik-másik szakon valamivel ke-
vesebb oklevelet ad ki, így a műegyetem még 
legutóbb is közel 9 százalékkal, az orvosi karok 
10 százalékkal, az állatorvosi főiskola 19 száza-
lékkal, a gazdasági akadémiák pedig 48 száza-
lékkal több oklevelet adtak ki, mint a legutolsó 
béketanévben. 

Hogy az a társadalmi feltörekvés, melynek 
bizonysága a közép- és főiskolai tanulók és ok-
levelek számának évről-évre való gyarapo-
dása, — magasabb értelmiségi elemekben máris 
mekkora túltermelést eredményezett, megvilá-

gítja a szellemi munkások 1928. évi országos 
összeírásának eredménye. Ez az összeírás töb-
bek között 35.000 oly érettségit tett s 5200 oly 
diplomás egyént talált az országban, kik nagy 
szellemi képzettségük ellenére is nem valamely 
értelmiségi, hanem egyéb munkával voltak 
kénytelenek kenyerüket megkeresni. Ugyan-
akkor a minden foglalkozás nélkül álló szel-
lemi munkások sorában a maturás egyének 
5000 fővel, a főiskolai oklevéllel bírók 2000 fő-
vel szerepeltek. Ezek a számok időközben csak 
emelkedhettek, mert főiskoláink évről-évre, két-
szer, háromszor, sőt négyszer is nagyobb után-
pótlást termelnek, mint amekkora szukkresz-
cenciára az értelmi foglalkozásoknak ma szük-
ségük van. Az értelmiségi elemeknek elhelyez-
kedni nem tudó s számban egyre növekvő több-
lete a hivatások etikája szempontjából teher, 
gazdaságilag nagy tőkéket improduktive lekötő 
veszteség s a szociális béke és elégedettség 
szempontjából súlyos veszedelem. Ennek elle-
nére tagadhatatlan valóság, hogy ma már 
nagy a szellemi proletariátusunk s kellő figye-
lemben nem részesül. 

A helyzeten preventive csak úgy lehetne se-
gíteni, ha a közép- és főiskolai tanulók számát 
az élet mindenkori igényeinek megfelelően sza-
bályoznák, ha a tanulmányi szelekciót közép-
és főiskoláinkban komolyan végrehajtanák s 
ha a pályaválasztási felvilágosítást kellőképen 
kiépítenék. 

Az értelmiségi szukreszcencia jövőjének biz-
tosítására azonban ma már nemcsak megelőző 
intézkedések szükségesek. Az eddig elhelyez-
kedni nem tudott intelligens tömegek sorsáról 
is gondoskodni kell. Ezért az állam jelenlegi, 
nagy nyugdíjterheit későbbi generációkra is 
át kellene hárítani, az e réven felszabaduló fe-
dezetek terhéie a közalkalmazottak normál-
státusát a munkaerőkben felmerülő valódi szük-
séglethez mérnék, a szolgálati idejüket be-
töltött közalkalmazottakat nyugdíjaznák és 
közigazgatásilag hasznos új elhelyezkedési le-
hetőségeket is teremtenének. így a községekben 
gazdasági szaktanácsadói állásokat kellene 
rendszeresíteni, a községi orvosok s a vidéki 
gyógyszertárak számát szaporítani kellene, a 
szabad pályákra készülő orvosokat, jogászokat, 
mérnököket és gazdákat méltányos feltétellel 
önállósítási kölcsönnel kellene exisztenciájuk 
megalapozásában támogatni. Az alkalmazás 
nélkül álló diplomás fiatalság elhelyezkedését 
a materiális hátterű álláshalmozások korlátozá-
sával, a gazdatiszti és mérnöki kényszer szigo-
rításával s az ügyvédi kényszer kiterjesztésével 
is nagyban elő lehetne segíteni. Most már aztán 
égetően sürgős, hogy az ifjúság jövő sorsának 
egyre feszülőbb problémáival állam és társa-
dalom egyszer már mint komoly feladattal 
törődjék. 

A művelt magyar ifjúság mai válságos hely-
zetére minden lényeges vonatkozásban rávilá-
gító előadás a társulat elnökének, Hornyánszky 
Gyula egyetemi tanárnak zárószavaival ért 
véget. 
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A törvényhatósági népművelési 
bizottságoknak a vallás- és közoktatási 
miniszter által kinevezett új tagjai: 

(Folytatás.) 

Csanád—Arad—Torontál vármegye: 
Broda Béla polg. leányiskolái igazgató (Makó), Buday 

Géza reálgimn. h. igazgató (Makó), dr. Magyar József 
reálgimn. tanár (Makó), Gorcsa Péter városi főjegyző 
(Makó) és Ferenczi Alajos áll. el. isk. igazgató-tanító 
(Makó). 

Csongrád vármegye: 
Molecz Béla főgimn. c. igazgató (Szentes), Papp György 

ny. kir. tanfelügyelő (Szentes), dr. Lakos István városi 
főjegyző (Szentes), Remiinger Flóris áll. polg. isk. igaz-

ga tó (Csongrád) és Sztriha Kálmán esperes-plébános (Kis-
kundorozsma). 

Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város: 
Bodnár Bertalan ny. gimnáziumi t aná r , Telek Andor 

nagykereskedő, Szabó Sándor építész, Szőke Béla ipar-
iskolai tanító, Csernai Mátyás áll. el. isk. igazgató-tanító 
(külterület) . 

Szeged törvényhatósági jogú város: 
Dr. Erdélyi László - egyetemi tanár , dr. Berecz János 

egyetemi tanár, Nyáry György felső kereskedelmi iskolai 
c. főigazgató, dr. Mandola Aladár tanítóképzőintézeti 
t aná r és Petrik Antal ny. állampénztári tanácsos. 

Esztergom—Komárom vármegye: 
Rehling Konrád bányafőtanácsos, bányaigazgató (Tata-

bánya) , Mátéffy Viktor prelátus-plébános, m. kir. kormány-
főtanácsos, országgyűlési képviselő (Esztergom), Alapi 
Gáspár polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos (Komá-
rom), Obermüller Ferenc főieáliskolai igazgató (Eszter-
gom) és Schmiedt Sándor kormányfőtanácsos, bányafő-
tanácsos, bányaigazgató (Dorog). 

Kitüntetés. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére megengedte, hogy Sarudy Ottó 
tanítóképzőintézeti királyi főigazgatónak nyu-
galombavonulása alkalmából a magyar tanító-
képzés terén szerzett érdemeiért elismerése tud-
tul adassék. 

Egy tanítónő kitüntetése. Tamásiban a r. kath. 
egyháztanáes és tantestület jelenlétében adta 
át Papp István plébános dr. Király Gézáné 
Fridrik Jusztin tanítónőnek a pécsi püspök 
okmányát, amelyben .az egyházfejedelem őt c. 
igazgatónőnek nevezte ki. Papp plébános ma-
gasröptű beszédjében kiemelte dr. Királyné 
lelkiismeretes, igaz lélekből vallásos, 30 éves 
működését, amelyet példának állított az egész 
községnek és amellyel méltán rászolgált e szép 
kitüntetésre. Mayer József igazgató a tantestü-
let nevében szeretetteljes, meleg szavakkal üd-
vözölte az ünnepeltet, akinek a rögös pályán 
továbbra is türelmet és buzgóságot kívánt. Ta-
mási község nevében Satz József bíró mondott 
üdvözlő beszédet, majd Cserti József kerületi 
iskolafelügyelő a maga és Komócsy kanonok, 
egyházmegyei tanfelügyelő nevében kérte az 
ég áldását az ünnepeltre, aki meghatott sza-

vakkal mondott köszönetet a szíves, bensőséges 
üdvözlésekért. 
Dr. Czakó Elemér h. államtitkár gyás.ía. Sú-
lyos csapás érte dr. Czakó Elemér h. államtit-
kárt, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda fő-
igazgatóját szeretett leányának az elhúnytá-
val. Dr. Tellyesniczky Lászlóné szül. Czakó 
Leona életének legvirágzóbb korszakában, bol-
dog házasságának legöröinteljesebb idején vá-
ratlan körülmények között hirtelen elhunyt. 
Életet akart adni s a maga' életét vesztette el. 
A fiatal asszony a főváros úri tái'saságának 
ünnepelt tagja volt, mert egyéni kedvessége 
mellett mint énekművésznő is jelentékeny sze-
repet vívott ki magának. Napilapjaink többször 
emlékeztek meg nyilvános szerepléséről, me-
lyeken különösen Mozart és Liszt műveinek elő-
adásával tűnt fel. A tragikusan elhunyt bájos 
fiatal asszonyt f. hó 3-án temették el a farkas-
réti temetőben óriási részvét mellett. A gyász-
szertartást az elhunyt nagybátyja, dr. Tóth 
Tihamér apát, egyetemi tanár végezte. A gyá-
szoló hozzátartozók közt van atyja, Czakó 
Elemér h. államtitkár, apósa: Tellyesniczky 
János államtitkár, továbbá a Domanovszky-, 
Sember-, Petncházy-, Nagy-, Király-, Herte-
lendy-, Tóth- és Gajzágó-család tagjai. • 

A szabadlevegős iskolák barátai a kultuszminisz-
ternél. Klebelsberg Kuno gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter február 27-én délelőtt fo-
gadta a Karafiátli Jenő dr. ny. államtitkár, az 
Országos Testnevelési Tanács elnökének vezeté-
sével a Szabadlevegős Iskolák Barátainak 
Egyesületét, amely alakuló közgyűlésén a mi-
nisztert védnökéül kérte fel. A miniszter Kara-
fiáth üdvözlő szavaira válaszolva hangsúlyozta, 
hogy örömmel tesz eleget a felkérésnek és he-
lyesli, hegy társadalmi úton is igyekeznek ér-
deklődést kelteni a szabadlevegős iskolák iránt. 
A miniszter örömmel hallotta, hogy a székes-
főváros néhány nap múlva nyitja meg az ál-
tala létesített Léderer-telepi erdei iskolát, 
amely Európa egyik legmodernebb ilynemű in-
tézménye lesz. 
Háromhetes kirándulás az Ezer Tó országába. 
A finn-ugor kultúrkcngresszus magyar bizott-
sága, mint multkorában is megírtuk, júniusban 
Helsinkiben tartandó IV. finn-ugor kongresz-
szusra társasutazást rendez altruisztikus ala-
pon. Az utazás és finnországi tartózkodás költ-
ségeit a bizottság oly csekély összegben állapí-
totta meg, amely a legszerényebb viszonyok 
közt élő egyéneknek is lehetővé teszi a távoli 
Finnországba való utazást és a mesés Ezer Tó 
országának megtekintését. — A tanulmányút 
résztvevői Lengyelországot, Lettországot, Észt-
országot, Svédországot, Dániát és Németorszá-
got is meglátogatják. Az utazásra eddig 170-en 
jelentkeztek az ország minden részéből. A zárt 
kiránduló-társaság különvonaton utazik, ame-
lyet a MÁV Baross-téri hivatalos menetjegy-
irodája bocsát a kongresszusi bizottság rendel-
kezésére. A különvonathoz a közönség kényel-
mére étkező- és hálókocsik fognak csatoltatni. 
A kongresszusi utazáson résztvevő mérnökök 
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visszajövet Berlinben megtekintik az 1931. évi 
építészeti kiállítást, az orvosok pedig a Drez-
dában ugyanakkor tartandó 1931. évi egészség-
ügyi kiállítást. 

A vakok énekkarának hangversenye. Folyó évi 
február 28-án tartotta meg a vakok ..Homeros" 
énekkara művészi eseményszámban menő dal-
estjét, amelyen részt vett a kormányzóm, Jó-
zsef Ferenc dr. királyi herceg és neje, Mayer 
János földmívelésügyi miniszter. Petri Pál dr. 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár és az ér-
deklődő közönségnek a termet teljesen betöltő 
sokasága. Rendkívül nehéz feladat volt a hang-
jegyeket, karmestert nem látó vak énekkarral 
betanítani és előadni Bach, Palesztrina műveit. 
A művészi résszel nem kívánunk foglalkozni — 
ezt a legteljesebb tárgyilagossággal elvégezték 
a hozzáértő művészek és kritikusok —, de a 
pedagógiai részről meg kell emlékeznünk. An-
nak, aki ily dalkar vezetésére vállalkozik, a 
teljes tárgyi ismereten kívül annyi megértő 
türelmes kitartásra és mélységes emberszere-
tetre van szüksége, mint amennyivel három ge-
neráció gyermekhadát fel lehetne nevelni. De 
ez nem elég. Hiába lenne minden akarat és 
erőlködés, ha nem lenne meg a vak énekes-
gárdában az a páratlan lelkesedés és köteles-
ségszeretet, mely a legnehézebb feladattól sem 
riad vissza, mely megértő odaadással alkalmaz-
kodik és kapcsolódik össze mesterével nagy, 
nemes és ideális cél elérésére. Csak pedagógus-
tól telik ki az a türelmes kitartás s csak tanít-
ványtól az a szeretetteljes iparkodás oly töké-
letes művészi produkcióra, mint amilyen a va-
kok „Homeros'' énekkarának hangversenye volt. 
Páratlan hivatás- és emberszeretetnek az ered-
ménye ez, mely keresi a szívhez az utat. És 
még valaminek — annak a feltétlen bizalom-
nak, amellyel ezen vak emberek követik tanár-
jukat, valamint annak a szorgalmas, fáradságot 
nem ismerő tanulnivágyásnak, amellyel meg-
szerzik azt a magasabb intelligenciát, hogy bol-
dogabb, látó embertársaikkal felvehessék a 
versenyt — az életben is. Megmutatták, hogy 
nem sajnálkozást várnak, hanem megértést. 
Hogyha e szót halljuk „vak", ne koldusra 
gondoljunk, hanem egy nehezebb körülmények 
közt küzdő, egyenlő értékű embertársunkra, 
ki —mint a példa mutatja — a magyar kultú-
rának komoly, értékes tényezője és harcosa. 
És mindez a pedagógiának és szeretetnek a 
műve. Példa ez, hogy még érzéki fogyatékosság 
dacára is mit lehet elérni kitartással, szorga-
lommal és szeretettel. Megérdemli a vakokból 
álló „Homeros"-énekhar, de megérdemli e kar 
kiváló tanár-karnagya, Schnitzt Gusztáv is, 
hogy erről megemlékezzünk. 
Szokolszky Rezső veszprémi vezető kir. tanfel-
ügyelő búcsúja a polgári iskolától. Abból az al-
kalomból, hogy a V. K. M. rendelkezése folytán a polgári 
iskolák a tanfelügyelőség hatásköréből 1931. március hó 
1-ével a polgári iskolai főigazgatóság hatáskörébe tétet-
tek á t , a veszprémi áll. polgári fiúiskola tanári kara me-
leg és őszinte ünnepség keretében búcsúzott Szokolszky 
Rezső kir. tanfelügyelőtől. 

Az iskola tanári kara, Frank Zoltán igazgatóval az 

élén, hivatalában kereste fel az intézmény s iskola meleg-
szívű jóbará t já t , hogy az általánosan megnyilatkozó ra-
gaszkodásának, nagyrabecsülésének kifejezést adhasson. 

Hálás köszönetet mondtak a nemesszívű főnöknek mű-
ködésében és irányításában megnyilatkozó igaz ügyszere-
tete és buzgósága mellett ama nemes megértésért, min-
denkor támogató jóakaratért és segítő szeretetért, mely 
három évtizedet meghaladó működésében Szokolszky Re-
zsőt jellemezte s melyből t íz esztendőn át volt \ezérem-
bere Veszprém vármegye polgári iskoláinak. 

Az ünnepelt tanfelügyelő lendületes beszédében rámu-
t a t o t t a változás küszöbén az intézmény nemes és szép 
múltjára, s meleg szavakban köszönte meg a polgári is-
kolai tanárság mindenkor értékes támogatását. 

A Népszövetség kisebbségi osztályának vezetője 
Magyarországon. Pablo de Azcárate, granadai 
egyetemi tanár, a Népszövetség kisebbségi osz-
tályának vezetője a magyarországi nemzeti 
kisebbségek helyzetének tanulmányozására 
egy hetet töltött Magyarországon. Az előkelő 
vendég február hó 15-én reggel érkezett meg 
Sopronba, ahol a helyi hatóságok fejei, a mi-
niszterelnökség és a külügyminiszter kiküldöt-
tei s a kultuszminisztérium képviseletében 
dr. Benisch Artúr tank. főigazgató, a nemzeti 
kisebbségi iskolaügyek előadója és dr. Beyer 
Ede, a német kisebbségi népiskolák látogatásá-
val megbízott kir. tanfelügyelő fogadták. 
Tervbe volt véve több környékbeli német köz-
ség iskoláinak meglátogatása, de a dühöngő 
hóvihar a közlekedést lehetetlenné tette s így 
a soproni ág. h. ev. B-típusú (magyar-német 
tanny7elvű) elemi iskola látogatására kellett 
szorítkozni. A népszövetségi kiküldött megálla-
píthatta, hogy a németajkú tanulók a magyar 
kormány költségén kiadott német tankönyvek-
ből minden osztályban németül is tanulnak s 
elemi iskolai tanulmányaik végén a német-
ajkúak is, s az iskolát jelentékeny számban 
látogató magyarajkúak is mindkét nyelvben 
szép jártasságra tettek szert s amellett az ál-
talános tanulmányi eredmény is igen jó. 

Budapesten Azcárate behatóan' tájékozódott 
a nemzeti kisebbségek viszonyairól a magyar 
hivatalos körökkel, a nemzeti kisebbségek kép-
viselőivel folytatott tárgyalásaival; saját szem-
pontjából behatóan tanulmányozta a központi 
Statisztikai Hivatalt is. Budapesti tartózkodása 
közben meglátogatta a budaörsi róm. kath. 
magyar-németnyelvű elemi iskola több osztá-
lyát s végül Szeged mellett a szőregi, szerb 
tannyelvű gör. kel. iskolát. Azcárate február 
22-én Szegedről Szabadkára, onnan Szófiába 
utazott. 
Műkedvelői előadások engedélyének megadása. 
A műkedvelőelőadások engedélyének megadá-
sát Zala vármegye alispánja 26.070 m. 1930. sz. 
rendeletével 1930. évi október hó 15-től kezdő-
dőleg következőképen szabályozta: 

Hogy a műkedvelői előadások engedélyének 
megadásában s ezáltal annak megtarthatásá-
ban fennakadás ne álljon be, felhívjuk a helyi 
népművelési bizottságok, egyesületek, testüle-
tek stb. figyelmét a következőkre: 

1. Műkedvelői előadások tartására engedélyt 
az illetékes hatóságok csak abban az esetben 
adnak ki, ha a kérvényező kérelmét Zala vár-
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megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága 
véleményezi. 

2. A kérvényező kérelméhez csatolandó a 
szerzői jogdíj befizetését igazoló nyugtatvány 
és az előadandó színdarabnak, jelenetnek stb. 
egy másodpéldánya. 

3. A kérvényező kérelmében feltüntetendő, 
hogy melyik községben tartják az előadást ós 
az előadás jövedelme milyen kulturális, köz-
vagy jótékony célra lesz fordítva. 

4. Bejelentendő még az előadások betanítását 
teljesítő egyén neve és foglalkozása, úgyszin-
tén iskolai végzettsége. 

5. A véleményezést kérő kérvény — mely bé-
lyegmentes — az előadást megelőzőleg 15 nap-
pal Zala vármegye Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságához (Zalaegerszeg, Vármegyeháza) 
nyújtandó be, melyet a Bizottság véleménye-
zés után az illetékes hatóságoknak hivatalból 
megküld. A véleményezést kérő kérelemmel 
egyidejűleg adandó be a kérelem az illetékes 
hatósághoz (főszolgabíró stb.) az engedély meg-
adása végett. 
Előadás a Szülők Iskolájában. „Testnevelés" címen 
t a r t o t t előadást dr. Szukovátky Imre, a Testnevelési 
Főiskola igazgatója, a Magyar Szülők Szövetsége 
á l t a l rendezett Szülők iskolájában R á m u t a t o t t 
arra, hogv minden állam nemzeti sajátságainak 
és követelményeinek megfelelően á l l í to t ta össze iskolai 
testnevelését, amelyeknek azonban közös alapgondolatai 
is vannak. Mindenütt harmonikus embert akarnak nevelni 
az ifjúból és a testgyakorlások révén a testet ügyessé, 
egészségessé, a szervezetet erőssé, a lelket ellentállóvá 
ó h a j t j á k tenni. A magyar tstnevelési rendszer is ennek 
megfelelően nevelő testgyakorlásnak tekinthető. Részlete-
sen ismertette az ú j magyar iskolai testgyakorlás rend-
szerét, amelyben korszakot jelent az elmúlt évben ki-
ado t t kultuszminiszteri rendelet. A nevelő testgyakorlás 
anyagát ez a rendelet a modern kor szellemének és a 
magyar nemzeti sajátosságoknak megfelelően á l lapí to t ta 
meg és azt valamennyi magyar iskolában — kezdve az 
elemitől egészen az egyetemig — kötelezővé tette. Az elő-
adást élénk vi ta követte. 

Somogyi dalköltők nótaestje. A somogyi vár-
megyei népművelési bizottság a magyar dal 
megkedveltetése és terjesztése, a nemzeti ér-
zés ápclása érdekében Kaposvárott — Somogy-
ország székvárosában — nagyszabású nótaes-
tet rendezett, amelynek prcgrammjában csupa 
somogyi dalköltő szerepelt. Kubányi György 
ismertette a magyar dal történetét, a magyar 
dalnak hajdani és mai somogyi művelőit. Bo-
dán Margit Kaposvár legkiválóbb cigányzene-
kara kíséretében dalolta a régiekből Pálóczi 
Horváth Ádám, Pete Lajos, újakból: Kosaras 
József, Hortobágyi Ágoston, Csokona Gyula, 
Ivanovics Alajos, Petter János, Kecskés Ernő, 
Markoja Mátyás, Tóth Zoltán, valamint Huber 
Gyula barcsi apátplébános dalait. 

A kaposvári szabadegyetemi előadások során 
dr. Tolnai Vilmos és dr. Reuter Camilló pécsi 
egyetemi nyilvános rendes tanárok — az előbbi 
„Irodalom és irodalmi élet", az utóbbi „Az el-
mebajosok világából" címen —- tartottak elő-
adást. Ezeken kívül dr. báró Weisenbach Iván 

az amerikai könyvtárak népművelő szerepéről 
és dr. Tagán Galimdsán a baskír népről adtak 
elő a városi művelt közönségnek. A hallgató-
ság érdeklődését álló és mczgó vetített képek 
bemutatásával sikerült még fokozni. 

Felvétel az irg. nővérek esztergomi érseki 
tanítóképzőintézetbe. A középiskola IV. osztá-
lyát jeles—jó eredménnyel végzett tanulók, akik 
az irg. nővérek esztergomi érseki tanítónő-
képző-intézetének I. osztályába és internátu-
sába az 1931/32. tanévre felvétetni óhajtanak, 
szabályszerűen felszerelt folyamodványukat 
folyó évi április 30-ig küldjék be az intézet 
igazgatóságának. Az intézet kívánatra prospek-
tust küld. 
Találkozó. Felkérem azokat a volt osztálytársaimat, 
akikkel 1905—1906-ban a kiskúnfélegvházi áll. taní tó-
képzőben képesítőztem, hogy a 25 éves találkozó előké-
szítése céljából címeiket velem közöljék. Kiss Gellért ig.-
t an í tó , Kecskemét, I I I . ker. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja pályá-
zatot hirdet: a) több jutalomra; b) több segély-
díjra; c) a budapesti Tanítók Házában létesí-
tett s az alábbi c) pontban felsorolt helyekre; 
d) a Péterfy Sándor Leányotthonban létesített 
s az alábbi d) pontban felsorolt helyekre; e), f ) 
a keszthelyi Rákos István Fiúinternátus és 
Üdülőház alább ej és f ) alatt részletezett he-
lyeire; g) több árvanevelési segélyre. 

Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelent-
kezések legkésőbb folyó évi május hó 31-ig kül-
dendők be (Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 
47.). Később érkező jelentkezések csak kivéte-
les esetben vehetők figyelembe. Minden folya-
modványhoz a kérelmező nevére pontosan meg-
címzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) és 
az okmányok ajánlott visszaküldésére kellően 
felbélyegzett, megfelelő nagyságú borítékot 
kell csatolni. 

a) J u t a l o m d í j 

adományozásáért azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a 
polgári vagy középiskola IV. osztályát már az 1929—30. 
évben, avagy régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg 
ez iskolák magasabb osztályaiban tanulnak, avagy a ta-
nítóképző-intézetben, akadémián, egyetemen fo ly ta t j ák ta-
nulmányaikat . Pályázhatnak azok is, akik oly tanintéze-
tekben tanulnak, amelyek a felvételhez a közép- vagy pol-
gári iskola négy alsó osztályáról szóló bizonyítványt 
követelik. 

Ju ta lomdí jban csak az részesülhet, kinek a t y j a (anyja) 
legalább 10 év óta tagja az Eötvös-alapnak. 

A juta lomdíjér t jelentkezők mellékelni t a r t oznak : 1. Az 
1929—30. évről szóló végbizonyítványukat; 2. az 1930— 
1931. évről szóló iskolai félévi értesítőjüket; 3. az ille-
tékes tanintézet tanári karának a ján la tá t ; 4. annak az 
iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek a j á n l a t á t , amely-
hez szüleik tar toznak, illetve t a r toz tak ; 5. a szüleik tag-
ságát igazoló okmányt (részesjegy, tagsági jegy, illetve 
az 1931. évi tagdí j befizetését igazoló nyugta tványt ) . 

b) S e g é l y 
adományozásáért jelentkezhetnek az elaggott , beteges-
kedő, vagy csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú 
rendes tagok, ezek özvegyei, kiskorú árvái, esetleg kere-
setkép'telen nagykorú gyermekei, valamint az özvegyek és 
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árvák hát rahagyása nélkül elhúnyt rendes tagok szegény-
sorsú szülei. 

A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanítóegye-
sületük elnöksége út ján t a r toznak az Eötvös-alaphoz be-
küldeni. Csatolandó: 1. Szegénységi, illetve orvosi bizo-
nyí tvány; 2. az illetékes tanítóegyesületnek ajánlólevele; 
3 az egyesületi tagságot igazoló okmány. 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év óta 
t ag j a az Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özvegyekkel és 
árvákkal tehető kivétel. 

c) A T a n í t ó k H á z á b a 

fölvételért jelentkezhetnek az 1931—32. iskolaév ta r ta -
mára a taní tók, tanárok és a tanügy terén működő egyé-
neknek a budapesti Tudomány- és Műegyetemen, vagy 
egyéb (érettségi bizonyítványt, tanítói oklevelet kívánó) 
fő- ós szakiskolákon tanuló fiai. 

A Tanítók Házába 142 i f j ú vehető fel. 
A jelentkezők bemutatni t a r toznak : 1. Születési bizo-

nyí tványukat ; 2. végzett tanulmányaikról szóló bizonyít-
ványukat (ha az évvégi bizonyítvány még nincs meg, fel-
szólítás bevárása nélkül u tó l ag beküldendő); 3. a tagságot 
igazoló okmányt; 4. vagyoni ós családi viszonyaikról szóló 
bizonyítványt; 5. ha a folyamodó valamely alapítványi 
hj lyet óhaj t elfoglalni, az alapí tó ajánlólevelét; 6. iga-
zoló okmányt bármely oldalról és bármily csekély összegű 
segély vagy ösztöndíj élvezéséről, vagy annak ellen-
kezőjéről. 

A „.Józsa Mihály és neje, Barcsay Julia szobá ja" címét 
viselő szobaalapítvány elnyeréséért folyamodók kérvényük-
höz a már említett mellékleteken kívül az illető vármegyei 
tanítóegyesület elnökségének a kir. tanfelügyelő ál tal lát 
tamozot t ajánlólevelét is csatolják. Az alapí tványra ez-
időszerint oly egyéb feltóteleknek megfelelő teljes árva is 
folyamodhatik, kinek szülei az Eötvös-alapnak nem vol-
tak tagjai . 

A felsorolt okmányok bemutatása alól azok sincsenek 
felmentve, akik a mult évben lakói voltak a Háznak. 

Az Eötvös-alap régibb tagjainak gyermekei és a jobb 
előmenetelű folyamodók a felvételnél elsőbbségben része-
sülnek. Egyenlő minősítéssel bíró jelentkezők közül az 
árvák és nagyobbszámú családtaggal megáldott szülők 
gyermekei részesülnek előnyben. 

Az alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, jogszemé-
lyek ajánlattótelüknél ez elveket szintén figyelembe venni 
kötelesek, miért is az illető alapítványra jelentkezők 
összes okmányai az a j á n l a t t a l együtt az Eötvös-alapnak 
a fönt megjelölt határidőig beküldendők. 

A Tanítók Házába felvételt nyert i f jak az egész iskola-
éven á t lakást, fűtést , világítást, felügyeletet, reggelit, 
ebédet, vacsorát, mosást (gallérok ós kézelők kivételével) 
és szükség esetén orvosi kezelést élveznek. 

A felvétel csak akor válik végérvényessé, ha a jelent-
kezés alkalmával megejtendő orvosi vizsgálaton az illető 
ellen egészségi szempontból kifogás nincsen. 

A köztar tás i d í jakat á közgyűlés á l l ap í t j a meg s annak 
összegét legkésőbb a felvételi értesítéssel fogjuk közölni. 

Az alapítványi helyeken lévő ifjaknak a köztartási dí jba 
félévenként betudjuk annak az alapítványnak a kamata i t , 
amelynek élvezetére ki vannak jelölve. 

d) A P é t e r f y S á n d o r - L e á n y o t t h o n b a 
fövételért folyamodhatnak az 1930—31. iskolaév t a r t a -
mára a tanítók, t anárok és a tanügy terén működő egyé-
neknek a budapesti főiskolákon, a középiskolák felső tago-
zatán, vagy az ezekkel egyenlő értékű szakiskolákon ta -
nuló leányai. 

A Péterfv Sándor-Leányotthonba 30 leány vehető fel. 

A pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, a 
Tan í tók Házára vonatkozó föltételekkel azonosak. 

e) A k e s z t h e l y i R á k o s I s t v á n - F i ú -
i n t e r n á t u s b a 

fölvételért jelentkezhetnek az 1930—31. iskolaév t a r t a -
mára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő egyé-
neknek a keszthelyi középiskolákon tanuló fiai. 

A Fiúinternátusba 40 tanuló vehető fel. 
A pályázat feltételei a c) pontban felsorolt, a Taní-

tók Házára vonatkozó föltételekkel azonosak. 

I ) A z Ü d ü l ő h á z b a 

felvételért jelentkezhetnek az 1931. év június hó 15-e és 
augusztus hó 21-e közöt t i idő t a r t a m á r a oly tan í tók , 
t anárok és a tanügy terén működő egyének, akik az Eö t -
vös-alap tagjai és egészségi okokból a balatoni vagy hé-
vízi fürdőre szorulnak. 

Az Üdülőházban 80 személy helyezhető el. 
Két-, három- és négyágyas szobák kor lá tozot t számmal 

állnak rendelkezésre. Egyébként 10 és 20 ágyas hálóter-
mek szolgálnak az üdülők befogadására. 

Teljes ellátás szobák szerint, személyenkint 4 P- tő l 
5 P-ig. 

Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe. 
Az üdülés idő ta r t ama legfeljebb három hét., 

g) Á r v a n e v e l é s i s e g é l y b e n 

részesíthetők a tan í tók oly vagyontalan fél- vagy teljesen 
árva gyermekei, akik az Orsz. Taní tó i Nyugdíjintézet 
árvaházaiban, önhibájukon kívül eső ok miatt , nem voltak 
elhelyezhetők. 

A f o l y a m o d ó k m e l l é k e l n i t a r t o z n a k m i n d a z o -
k a t a z o k m á n y o k a t , m e l y e k b ő l i g é n y j o g o s u l t -
s á g u k é s t e l j e s v a g y o n t a l a n s á g u k k i t ű n i k . 

B u d a p e s t e n , 1931 m á r c i u s h a v á b a n . 
Húros Antal Rákos István 

főti tkár. kir. tanácsos, elnök. 

P á l y á z a t h i r d e t é s . A Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetében a folyó tanév végével tör ténő kilépés folytán 
több férőhely üresedik meg, amelyeknek betöltésére ezennel 
pályázatot irdet az igazgatóság. 

Felvételt nyerhetnek vallás-, nemzetiség- és nemre való 
tekintet nélkül azok a negyedik életévüket be tö l tö t t vak 
illetőleg csökkentlátású gyermekek, akik a vakságon 
(r.sökkentlátáson) kívül más olyan testi vagy szellemi 
fogyatkozásban nem szenvednek, amely a nevelés és ok-
t a t á s eredményességét lehetetlenné teszi. Továbbá azok 
a gyermekek, akik rendes iskolai ok ta tás közben veszítet-
ték el lá tásukat , s vakságuk dacára is kellő eredménnyel 
végezték valamely elemi vagy középiskola megfelelő osz-
tá lyá t —• 14 éves korukig szintén felvehetők. 

Ha azonban csak a felvétel u t á n tűnnék ki, hogy lá tá-
suk mértéke tú lha ladja a vakság (csökkentlátás) fogal-
mát , továbbá, hogy gyengeelméjűségben, nehézkórban, 
súlyos bénaságban, vagy más, az oktatást akadályozó, 
s a növendékek egészségét veszélyeztető fogyatkozásban, 
illetve betegségben szenvednek, hozzátartozói költségére 
e l távol í t ta tnak az intézetből. 

A felvételi kérvények felszereléséhez szükséges nyomta t -
ványokat az intézet igazgatósága az érdekeltek szóbeli, 
vagy írásbeli kérelmére d í j ta lanul bocsátja rendelkezésre. 

Az intézetnek van óvója, csökkentlátású gyermekek ré-
szére szolgáló osztálya és nyolc évfolyamban megállapí-
t o t t tagozata . Ezen idő a l a t t a világtalan tanulók a 
szükséges polgári ismeretek e lsa já t í tására ok t a t t a t nak és 
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valamely egyéniségüknek való pályán (zenei, ipari) ki-
képeztetnek. Igazolt szegénység alapján mindkét nembeli 
növendékek részére a felvétel ingyenes. Kérvények m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumra címezve, folyó 
évi május hó 15-ig a Vakok József Nádor Kir. Orsz. In-
tézete igazgatóságánál (Budapest, VII , Ajtósi Dürer-sor 
39) nyújtandók be. Budapest, 1931 március 6-án. Iíerodek 
Károly s. k. igazgató. 

Halálozás. A nyíregyházi áll. tanítóképző-intézet tanár i 
testülete fájdalommal jelenti, hogy Neubrunn Tóbiás ál-
lami tanítóképző-intézeti t anár 59 éves korában február 
hó 28-án elhúnyt. Lelkes ügybuzgalommal áll t a magyar 
ifjúság jóra, igazra, szépre nevelésének szolgálatába és a 
magyar tanítóképzés szeretettel, jósággal á tha to t t , pél-
dátadó munkása volt. — A Kecskeméti Közs. Tanítótes-
tület szomorodott szívvel jelenti, hogy id. Fincicky József 
nyug. közs. taní tó, a lovag Wechselmann-alap járulékosa, 
február hó 27-én, hosszú szenvedés után, életének 82-ik évé-
ben elhúnyt. 41 évi kecskeméti működése a la t t sok ezer 
gyermeket taní to t t . — Horváth János szőci róm. kath. kán-
tor tan í tó folyó évi február hó 21-én, életének 27-ik évében 
hosszas szenvedés u tán elhúnyt. — Galambos Gyula ny. 
balatonszabadi r. ka th . taní tó 38 éves korában várat lanul 
elhúnyt. A mozgósításkor a legelsők közöt t vonult be s 
a veszprémi 31. és a lugosi 44. honv. gyalogezrednél mint 
főhadnagy szolgált. Az olasz fronton végzetes légnyomás 
érte, melynek következtében pár éve elméje elborult. Öz-
vegye s két apró á rvá ja gyászolja. — Kondor Gyula 
tormási igazgató-tanító, életének 49., működésének 26. 
évében hosszú, kínos betegség után a pécsi klinikán el-
húnyt . 

H I V A T A L O S R É S Z 

Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Bencsihné Csukás Margit kiskunfélegy-
házai állami elemi iskolai tanítónőt és Juhász 
Ilona berettyóújfalui állami helyettes gazdasági 
szaktanítónőt az 1927. évi 9000. M. E. számú ren-
delet alapján járó illetményekkel állami gazda-
sági szaktanítóvá kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Aigner Károly, Szeged sz. kir. város 
főispánjának ós nejének, valamint Barmos 
György szegedi alsó központi r. kath. plébá-
nosnak a szegedi elemi iskolák szegénysorsú 
tanulóinak karácsonyi felruházása érdekében 
kifejtett eredményes és áldozatkész tevékenysé-
gükért, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Győri Izr. Nőcgyietnek a szegénysorsú győri 
eletmi és polgári iskolai izr. tanulók részére 
4024 pengő értékben juttatott ruhanemű ado-

mányáért, továbbá a győri Izr. Leány egyesület-
nek 50 szegénysorsú izr. elemi és polgári iskolai 
tanuló részére biztosított 7500 pengő értékű 
reggeli és ebéd adományozásáért elismerő kö-
szönetét nyilvánította. 

840—5/16—1931. szám. 

Pályázati hirdetmény 
a magyar királyi állami tanítóképző-, tanítónő-
képző- és kisdedóvónőképző-intézetekbe való 

felvétel tárgyában. 
(Közzététetik a magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 840—5—16/1931. VI. számú rendelete 

alapján.) 
1. A bajai, 
2. a budapesti I. ker. (Ferry Oszkár-u. 40), • 
3. a csurgói, 
4. a jászberényi, 
5. a kiskunfélegyházai, 
6. a kőszegi, 
7. a nyíregyházai, 
8. a pápai állami tanítóképző-intézetek; 
1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43), 
2. a budapesti VII. ker. (Damjanich-u. 43), 
3. a cinkotai, 
4. a győri állami tanítónőképző-intézetek; 
1. a budapesti VII. ker. (Szegényház-tér 7) és 
2. a hódmezővásárhelyi állami kisdedóvónő-

képző-intézetek I. osztályába az 1931/32. iskolai 
évre felvételért pályázhatnak azok a kifogás-
talan erkölcsi magaviseletű tanulók, akik éle-
tük 14. évét betöltötték, de a 16. életévet még 
nem lépték túl s akiknek a polgári iskola vagy 
középiskola IV. osztályáról szóló félévi értesí-
tőjük, illetőleg ugyanazon osztályról szóló bi-
zonyítványuk általános jeles, vagy legalább ál-
talános jó tanulmányi előmenetelt igazol. Ál-
talános jeles bizonyítvány e felvétel szempont-
jából az, amelyben a rendes tárgyakból legfel-
jebb csak egy jó; általános jó a bizonyítvány, 
ha. legfeljebb egy elégséges fordul elő. A pá-
lyázat folyamodás útján történik. A folyamo-
dók kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címezve, folyó évi április hó 30-ig 
azon intézet igazgatóságánál tartoznak benyúj-
tani, amelybe felvétetni kívánnak. 

Más úton (esetleg közvetlen a minisztérium-
ba) beadott folyamodványok iktatás és tárgya-
lás nélkül fognak folyamodónak visszaküldetni. 

Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik 
során valamely tantárgy tanulása alól fel vol-
tak mentve, felvételük esetén a tanév elején 
sikeres felvételi vizsgát tartoznak tenni. 

A szabályszerű, ezidőszerint 160 pengős bé-
lyeggel ellátott kérvényhez a következő okmá-
nyok csatolandók: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány ar-

ról, hogy folyamodó éptestű, érzékszervei tel-
jesen egészségesek, beszélőszerve és színérzéke 
hibátlan és így a tanítói, illetőleg óvónői pá-
lyára alkalmas; 

3. iskolai bizonyítvány annak igazolására, 
hogy folyamodó a polgári iskola vagy közép-
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iskola négy osztályát a fentebb jelzett ered-
ménnyel elvégezte; ha folyamodó a kérvény be-
adása idején a IV. csztály elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a III. 
osztálybeli bizonyítványát és a IV. osztálybeli 
félévi értesítőjét csatolja; 

4. újkeletű hiteles községi bizonyítvány 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. 

5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai 
évben, mint rendes tanulók iskolába nem jár-
tak, erkölcsi magaviseletük kifogástalanságá-
ról szabályszerű községi bizonyítványt is tar-
toznak mellékelni. 

Minden melléklet szabályszerű okmánybélyeg-
gel látandó el. Akiknek újkeletű hiteles sze-
génységi bizonyítványuk van, azok folyamod-
ványa, valamint a folyamodvány mellékletei is 
bélyegmentesek. 

Valamennyi intézetben a felsőbb évfolyamokban rend-
szerint a megfelelő alsóbb osztályból fellépő intézeti ren-
des növendékek vétetnek fel. 

Azok a tanulók, akik gimnáziumi (esetleg reálgimná-
ziumi), reáliskolai vagy leánygimnáziumi érettségi vizs-
gá la to t tettek, a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet 
V. osztályába folyamodhatnak s amennyiben hely van, 
felvételt nyerhetnek, ha az iskolai év elején sikeres külön-
bözeti vizsgálatot tesznek a tanító-, illetőleg tanítónő-
képző-intézet I—IV. osztályainak következő tárgyaiból : 
a test- és élettanból, a nevelés-, taní tás- és módszertan-
ból, a földrajz IV. osztálybeli anyagából, a? szerves ké-
miából (e tárgyból a reáliskolát végzett tanulók felmen-
tetnek), a gazdasági ismeretekből, az énekből, a zenéből, 
a kézimunkából; a rajzból azok a gimnáziumi és leány-
gimnáziumi tanulók, a testgyakorlásból pedig azok. a 
leánygimnáziumi tanulók tesznek vizsgálatot, akik a ra j -
zot , illetőleg testgyakorlást , mint rendkívüli t á rgya t nem 
tanul ták . 

A felső kereskedelmi iskolának, valamint a felső mező-
gazdasági érettségi bizonyítványa a tanítóképző-intéze-
tekbe való felvételt illetőleg semmiféle előnyt nem nyúj t . 

Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban 
a tartásdíj havi 50 P, amelyet rendkívül indo-
kolt esetben a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter (legfeljebb a rendes tartásdíj felére) 
mérsékelhet. 

A köztartási díjak havonként és előre fize-
tendők be az intézet pénztárába. 

A 24.906/1927. VI. számú rendelettel megálla-
pított díjakat minden növendék köteles az in-
tézet pénztárába befizetni. E díjak befizetése a 
beírás alkalmával egy összegben történik. 

A budapesti VII. ker. állami tanítónőképző-
intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, oda 
tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. 

A felvételekről, az esedékes kedvezményekről, a jelent-
kezés idejéről, valamint a fizetendő díjakról, a kötelezett 
felszerelésről a folyamodók az intézet igazgatósága ú t ján 
értesíttetnek, azzal a hozzáadással, hogy a felvétel csak 
akkor válik véglegessé, ha a felvett tanulók a folyó isko-
lai év végén az intézetben ta r tandó orvosi vizsgálat, ze-

nei hallási és színérzéki vizsgálaton tanítói pályára alkal-
masnak t a lá l t a tnak . 

Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó vagy azzal 
kapcsolatos bármely természetű felvilágosítást az illeté-
kes intézeti igazgatóság ad, t ehá t tá jékoztatásér t oda 
kell fordulni. 

A megkeresésekhez válaszbélyeg csatolandó. 
Budapest, 1931. évi február hó 24-én. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 

Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium folyó évi 1070—5—lllXI. ü. o. számú ren-

delete alapján. 
22.451/1931—VII. 

Pályázati hirdetmény. 
A Budapest székesfőváros közönsége által a „néhai 

dr. Eötvös József nevére létesí tet t alapítványnál meg-
üresedett 1 (egy) 100 (Egyszáz) pengő élvezetével 
egybekötött ösztöndíjas helyre ezennel nyilvános pályá-
zatot hirdetek. 

Ezen ösztöndíjra a budapesti községi tanítók kitűnő 
tehetségű, szorgalmas és jó magaviseletű, hazai egyete-
men, közép- vagy polgári iskolában, illetőleg tanítókép-
zőben tanuló bármely nemű gyermekei vagy árvái pá-
lyázhatnak. 

A pályázók hiteles okmányokkal tar toznak igazolni, 
hogy budapesti községi tan í tók gyermekei vagy árvái, 
továbbá, hogy tanulmányaikban eddig is a legjobb elő-
menetelt tanús í to t ták . 

Az ösztöndíjak elnyerésénél az egyenlő minősítésű fo-
lyamodók közöt t előnnyel bírnak azok a pályázók, akik 
magasabb iskolákba, illetőleg felsőbb osztályokba járnak. 

Az ösztöndí ja t a székesfőváros polgármestere adomá-
nyozza. Az ösztöndíjas tanuló a jutalomdíjat mindaddig 
megtar t ja , míg tanulmányait valamely fent említett is-
kolában fo ly ta t j a és hanyagság vagy rossz erkölcsi maga-
viselet m i a t t arra érdemtelenné nem válik. 

Az ösztöndíjat folyó évben az adományozás alkalmá-
ból, illetőleg június havában, az 1932. naptár i évtől 
kezdődőleg pedig minden év január és június hónapjának 
végén két egyenlő részletben fogom az a r r a érdemes ta-
nulónak hozzám intézendő külön kérvényre kiutalvá-
nyozni. 

A szabályszerűen felbélyegzett nyugtán — melyet a 
közoktatási ügyosztály tanácsnokának vagy helyet-
tesének lá t tamozás végett be kell muta tn i — mindenkor 
igazoltatni kell az illető iskola igazgatója vagy egyetemi 
hal lgatónál az illető kar dékánja által a rendes tanulói, 
illetve hallgatói minőséget, a jeles előmenetelt és a jó 
erkölcsi magaviseletet. 

A pályázat i kérvényeket 1931. évi március hó 25-ig 
kell a fentebb közölt ada toka t igazoló okmánnyal fel-
szerelten az iskola igazgatójánál , illetőleg az egyetem 
illetékes kari dékánjánál benyújtani. Utóbbiak a be-
érkezett pályázati kérvényeket a folyamodókról elkészí-
t e t t t áb láza t t a l és a tanár i kar véleményével ellátva 
1931. évi április hó 10-ig kötelesek beküldeni a székes-
főváros polgármesteri központi segédhivatalába (IV. ker., 
Központi Városháza, I. em. 114/a.). 

A később bemuta to t t , illetőleg beter jeszte t t kérvénye-
ket nem fogom figyelembe venni. 

Budapest, 1931 február 14-én. 
A polgármester helyett : 

Dr. Berezel s. k., alpolgármester. 
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Könyvajánlás. 
Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

780—02—6411930. számú rendelete alapján. 

Brózik Dezső bercttyóújfalusi gazdasági népiskolai igaz 
gató „Gazdasági irányú továbbképző népiskolai ügy-
vitel" című munkáját beszerzésre ajánlom. 

A könyv ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél 
Berettyóújfaluban. 

Budapest, 1931. évi március hó 2-án. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Zsarkó Pál s. k. 

miniszteri osztálytanácsos. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Világválságban. — Bene Lajos: Az iskolánkívüli népmű-
velés értékelése. — Baloghné Hajós Terézia: Vissza az 
anyaföldhöz. Az anyaföld fog bennünket megváltani. — 
Boreczky Elemér dr.: Művelődésügyi jogszolgáltatás. — 
Köveskuti Jenő: Költő az iskolában. (Emlékezés Tóth 
Kálmánra.) — A három évre terjedő új népművelési terv-
Szegeden. — N. Gy.: Népművelés a bányászok között. — 
A tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
tanítások. Drozdy Gyula: A magyar királyság, a kor-
mányzó. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — A fővá-
rosi tanítók új tanügyi lapja. — A teremtő gondolat 
haszna. — Kényszer és tekintély. — A mai neveléstudo-
mány. — Pedagógiai megfigyelések egy mondatban. — Az 
olső kisdedóvó Olaszországban. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Egyesületi élet. — Kül-
földi szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Hírek. Már-
cius 15. — Dr. Négyesy Lészló 70 éves. — Nagy László 
meghalt. — Baranyavármegyei kisgazdaképviselők kül-
döttsége a kultuszminiszternél. — Laky Dezső és Szandt-
ner Pál előadása az éretelmiség válságáról. — A törvény-
hatósági népművelési bizottságoknak a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ál tal kinevezett ú j tagjai. — Hiva-

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklot: Dr. Horn József: A gazdasági válságról. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

KISBERÉNYI egyházközség a kántortaní tói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: két szoba, konyha, kam-
rából álló lakás, mellékhelyiségek, 167 négyszögöl kert, 
kb. 20 q, párbér, 7 ka t . hold 1016/1600 négyszögöl 
szántó, legelőből kihasított 655/1310 hold szántóföld, egy 
hold legelőilleték, 16 köbméter hasábfa beszállítva. 45 ér-
tékegység. Választás márc. 29-én d. u. 3 órakor. Szemé-
lyes megjelenés önköltségen kötelező. Kezdő tanító segéd-
tanítói minőségben alkalmaztatik. Kérvények Plébánia 
Lengyeltóti (Somogy m.) küldendők. Állás azonnal el-
foglalandó. (92.) 

A KELEMÉI? I ref. iskolánál megüresedett előkönyörgő-
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik.. Fizetés föld-
ben, terményben, tűzifában, 43 egység és államsegély.Pá 
lyázatok a ref. iskolaszéki elnök címére küldendők. Állás 
azonnal elfoglalandó. (83.) 

RÓM. KATH. segédkántornak elmenne működési bizo-
nyítvánnyal, jóhangú, 25 éves nőtlen kántor. Szanyi Jó-
zsef, Herény 61. Vas megye. (93.) 

AZ ESZTERGOMI érs. róm. kath. tanítóképző-intézet 
I. osztályába és a vele kapcsolatos internátusba az 
1931/32. tanévre magukat felvétetni óhajtók kellően fel-
szerelt s a hercegprímáshoz címzett kérvényeiket április 
hó 30-ig az intézet igazgatóságánál nyújtsák be. Pályá-
zati feltételek azonosak az állami intézetekbe való felvé-
telhez közöltekkel. Bővebb felvilágosítást az igazgató-
ság ad. (87.) 

A S Z É K E L Y I református egyház megüresedett kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 21 magyar 
hold szántóföld. Hívektől 14 köböl rozs. Stóla. Lakás 
természetben. Állami fizetéskiegészítés. Értékegység 32. 
Kötelesség: III—VI. vegyes osztály tanítása, ismétlősök 
tanítása; vasárnapi iskola vezetése; belmissziói munkában 
lelkésznek segédkezés; helyettesítés, akadályozása esetén. 
Előd beruházási költsége 60 pengő. Pályázati kérvények 
március 25-ig a székolyi református lelkészi hivatalba 
küldendők. (86.) 

JÁSZBERÉNYBE erőshangú, értelmesen éneklő, sze-
rényviselkedésű segédkántort keresek. Fizetése: (kiváló 
harmónium használatával) lakás, fűtés, világítás, élelme-
zés és havi 50 pengő. Beleznay Móric, főkántor. 

AZ IMOLÁI (Gömör m.) ref. egyház pályázatot hir-
det kántortaní tói állásra. Javadalmazása: 13 kat . hold 
szántó, rét, természetbeni lakás nagy kerttel, adójá t az 
egyház űzeti, a községtől évi 33 pengő, 5 köböl búza, 15 
köböl gabona, 5 köböl zab, 22-5 m3 fa beszállítva, stóla, 
államsegély, helyi javadalom 32 egység. Teendői: I—'VI. 
elemi osztályok tanítása, kántori teendők, énnekkar ve-
zetése, lelkésznek belmissziói munkában segíteni, esetleges 
alkalmakkor templomi szolgálatban helyettesíteni és lehe 
tőleg a leventooktatást vállalni külön díjazásért. Pályá-
zati kérvények felszerelve küldendők válaszbélyeggel. Ha-
táridő o lap megjelenésétől számítot t 15 nap. Sa já t költ-
ségén a megjelenés előnyös, lehetőleg vasárnapi napon, 
mikor teljes istentiszteletet végez. Az állás választás 
után azonnal elfoglalható. Imola, (u. p. Ragály (Bor-
sod—Gömör m.), 1931 február 24 én. Nehéz István s. k., 
ref. lelkész. (82.) 

A KÁNÓI református egyház pályázatot hirdet egy 
kántortanítói állásra. Javadalma: 1,1 kat. hold föld meg-
munkálva, 2016 liter búza, 1891 liter zab, 204 pengő tan-
díj és pótlék, 20 m3 fa, természetbeni lakás. Értékegység 
53. Fizotéskiegészítés: havi 20-04 fillér és esetleges csa-
ládi pótlék. Kötelessége: az I—VI. oszt. tanítása, isten-
tiszteletek végzése, ismeretterjesztő előadások tar tásánál 
közreműködés. Pályázat i határidő: a megjelenéstől szá-
mí to t t 10 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kér-
vénvek: Ref. lelkészi hivatal, Égerszög, u. p. Szőllősardó 
küldendők. (81.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

CSERÉL áll. óvónő a Balaton közelében levő járási 
székhelyről lehetőleg Test közelébe. Választ .,Balaton" 
jeligére a kiadóba kérek. (84.) 

CSERÉL rk. filia kántortanítópár hasonló minőségben 
vagy osztálytanítókkal. „Regényes vidék". Jó javadalma-
zás. Szép lakás. Levelet a kiadóhivatal továbbít. (85.) 
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H A N E M IS U T A Z I K HELSINKIBE 
az á p r i l i s h ó l*én t a r t a n d ó 
F I N N U G O R KONGRESSZUSRA, 
akkor is olvassa el 

GRÓF TELEKY PÁL 

FINNEK*ÉSZTEK 
című díszes kiállítású könyvét. — A 
szerző élvezetesen i s m e r t e t i Finn* 
országot, a finn népszokásokat stb. 

Eredeti fény kép felv ételek! Díszkötés! 

Akseli Gallén-Kallela tollrajzaival! 

ÁRA 14 PENGŐ. 

A díszkötésben megjelent mű 
kapható minden könyvkereskedésben és a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
K Ö N Y V E S B O L T J Á B A N 
Budapest IV, Kossuth Lajos»utca 18. szám. 

NEVELŐNEK elmenne szerény ötödéves tanítónöven-
dék. Bódvaszilas. Római iskola. (89.) 

VÖRÖS izlandi elsődíjas nemestenyészet fajtojásai 30, 
naposcsibéi 70 fillér árban kaphatók. Rakottyási fa j tyú-
kászat, Buj (Szabolcs vm.). (90.) 

„SZÁNTÁS, VETÉS" című népiskolai osztályverzér-
könyvek I., II. és I I I . osztályos kötetei a 3-ik bővítet t 
képes és kottás kiadásban kaphatók a Kir. Magy. Egye-
temi Nyomda Könyvesboltjában, (Bpest IV, Kossuth La-
jos-utca 18.). (94.) 

CSERÉLNE 3 tanerős állami népiskolától tanítónő 
Pest környékére vagy hegyes-dombos vidékére. Helyben 
vasútállomás és posta. Fővonal. Cím a kiadóban. (88.) 

Az ALDUNÁN, Szerbiában élő magyar bányaigazgató 
hatéves fiához németül kifogástalanul beszélő fiatal ta-
nítónőt keres, aki őt az első és második elemiből össze-
vont vizsgára előkészítené. Bizonyítványmásolattal fel-
szerelt a ján la toka t a fizetési igények közlése mellett a 
kiadóhivatal továbbít. (69.) 

Nyolctanerőg iskolából CSERÉLNÉK hegyvidékre ta-
nítónővel, tanítóval. Leveleket kiadóba Előnyös jeligére. 

MINISZTERILEG ENGEDÉLYEZETT zöldbetűs, át-
írásos, találmány szerű szépírási irkáimat, amelyek né-
hány hét a la t t gyönyörűen megtanítanak írni, használ 
tassa iskolájában. Darabja 20 fillér, ötvenes megrende-
lésnél 20% kedvezményt adok. Szilaveczkv Árpád igaz-
gató, Budapest, IX, ÜÍlői:út 109/a. (593.) 

Á R P Á D H Á Z I SZENT ERZSÉBET-GYERMEKOTT-
HON haszon- és fajbaromfitelep a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter 102.086/1930. 6Z. IV—I. rendelete alapján álla-
milag ellenőrzött, tyúktífusztól (fehérhasmenéstől) és 
gümőkórtól mentes telep, Pécel, Pest vm. Fajbaromfi-
tenyésztojásokat, naposrsibét, növendékállatot szállítunk 
megrendelésre, utánvét mellett, kiváló tojóképességű Vörös-
Islandi, fehér Wyendotte, amerikai fehér Leghorn és óriási 
pekingi kacsa-törzseinkből. Törzseink csak vá logato t t ál-
latokból vannak összeállítva, szigorúan csapófészek-ellen-
őrzés alat t állanak és szakszerű takarmányozásban része-
sülnek, ezért a tojásokból kikelt állatok életerősek és 
gyorsan fejlődnek. Szakszerű, rázásmentes csomagolás. 
Válaszbélyeget kérünk. (72.) 

CSITE KÁROLY Körmendről RÁKOSPALOTÁRA 
(Bocskay-u. 102. sz.) költözött . Ezentúl minden munkája 
ott kapható s onnét küld kiválasztásra is. (97) 

ÁLL. TAN1TÓPÁR cserélne Szeged-Alsótanyáról he-
gyes vidékre, folyó mellé. „Szeged." (96) 

CSERÉLEK Budapesttől vonattal kétórányira fekvő 
30 tanerős áll. elemi iskolától. „Egészségi ok." (95) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, dalárdák, isko-
lák négy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak har-
móniumjaimról, zongoráimról, pianinókról, valamint min-
den más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak. Hatal-
mas raktáraimról legkényesebb igényeket, legolcsóbb ára-
kon, kényelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan 
kielégítek. Érdeke tehát mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő ajánlatot kérni őfensége József Ferenc 
főherceg úr kamarai és a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI MIHÁLY hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

B E F O R 1 l t l H A X A T I B E S Z V E H Y T A ß i A i l A C } 
B U D A P E S T VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. T E l E F O l í : A1JT. 130—96 É S 133—»6. 

F R T F S I T F S ' Szíves tudomásukra hozzuk, hogy az 

1931. ÉVI TAVASZI VM. Y K É P E S TÁJÉKOZTATÓ Á R J E G Y -

ZÉKEINKET M É L Y E M L E S Z Á L L Í T O T T ÁRAINKKAL 

március hó elején fogjuk szétküldeni. 

R A K T Á R O N T A R T U N K : 
Kész női-, férfis és gyermek felsőkabátokat, öltönyöket és ruhákat, nőis és férfi 
fehérneműeket, vásznat, selymet, szövetet, paplanokat, takarókat, ágy» és asztal* 
neműeket, szőnyeget, szőrmét, kötötts és szövött árukat, divatárukat stb., stb. K E D V E Z Ő F I Z E T É S I F E L T É T E L E K ! 
Vidéki rendeléseket még aznap elintézünk! Mintákat és egyes árudarabokat 
megtekintésre készséggel küldünk 1 
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ÚJDONSÁG! Gergely—Kaposi: Illusztrált tanítási 
vázlatok a természetrajz tanításához. A I I I—IV. osz-
tály anyaga. Ezernél több táblai illusztráció! Évszakok-
hoz alkalmazott tanmenet. Minden egység biológiai ala-
pon van feldolgozva . . . Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. Pápa, Zrínyi utca. Ára bérmentve 5.20 P, utánvét-
tel 5.75 P. (58.) 

T U Z A I S T V Á N 
VIII, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szeminár iummal szemben . 

Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 

J u t á n y o s á ron készít ö l tönyöket , raktáron levő és hos 
zott anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

D Ö R E N H E N R I K É S T A R S A 
A S Z T A L O S M U N K Á K G Y Á R A B U D A P E S T 

VI, Dévénymit 20 - 22.-Telefon 9 0 7 - 6 7 . K - í - S 
g j ^ Iskolapadok, iskolabútorok,óvodaberendezések gyártása g j 

I i Vasállványú iskolapadok törhetetlen kovácsolt vasból. 
Árjegyzék és költségvelés ingyen és bérmentve, 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

L U K Á C S BÚTOR C S A R N O K 
A tanítóság régi kedvel t bú to rá ruháza . — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohány=ntca 30. Telefon : J. 419 -04 . 

I R A R A K O V I T S J Á N O S t ^ l l T ^ 
* * R A K O S P A L O T A (Budapest melleit) 

I Pázmánygutca 72/a. Nyuga t i p.gudvartól C villamossal 
Készítek pneumat ikus és e lektromos rendszerű orgonákat 
bármilyen nagyságban és kivitelben. Úgyszintén modern 
gépezetes* orgonákat , mindennemű orgonasípokat. — 
Vállalok javí tásokat , átépítést, t isztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantar tását Tervekkel ""és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. - KIS O R G O N Á K RAKTÁRA < 

I ALAPÍTTATOTT 1920=BAN. % $ 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
h a b a r o m f i « 
t e n y é s z t é s s e l 
f o g l a l k o z i k ! 

A legmodernebb gyár tmány, leg* 
k i tűnőbb kivitel! Gravitációs köz* 
pont i melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabá'yozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amalith asztbesztpala 
belső burkolattal. N e m vetemedik, 
k i tűnő hőszigetelői Elpusztíthatat* 
l a n l Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat a l a i t l 

Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest 
Gyár: X., Gyömről,út 76—78. 

Városi iroda és m in t a r ak t á r : V., Kálmán=utca 18. 
Telefon: 1 9 7 - 0 8 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

M a g y a r o r s z á g h í r e s h a r m ó n i u m c é g e : 

HÖRL NÁNDOR BUDAPEST II, TÖRÖK-U. 8. 
Telefon : Aut . 516—52. 

Közismert legjobb orgonaharmóniu= 
'áll 

Sürgönycím : H A R M O N H Ö R L . 

H Harmóniumaim évtizedek óta a leg= 
mok ház, iskola, dalárda, hang" y 'áll 'I; elsők és közismerten legjobbaknak 
verseny, szalon, kápolna és 

'áll 
1 bizonyultak. Áraik amellett rendkí= 

templom részére. 

'áll 

vül mérsékeltek. 

Fizetéskedvezmény. 

'áll 

Fizetéskedvezmény. 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandottestörzsek tisztavórbeni törzss 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett, elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
állománya minden fertőző betegségtől mentes, edzett, 
erőteljes egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 

Budapest, 10 számú postahivatal , X, Füzér -utca 11. szám. 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. w Kényelmes részletfizetés 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és comlé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságombari tiszta gyapjúszövetből 

80—, 130—, 160—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK. 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest 'belvárosi lőplébánía*templom részére készített 2400 kg 
, ,Polgármester»harantj", melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr Serédi fusztinián b lbornok , hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangi a gyáramban készült, 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 192$. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési feltételek 1 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
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Az iskolánkívüli népművelés rádiós 
előadásainak (Rádióegyetem) műsora. 
Március 1 9 - 2 9 . 

Március 19-én (csütörtök). 
1. Dr. Egyed István: A község: és a ke-

reskedelem. 
2. Magyar népmesék. Felolvassa: Gár-

dos Kornélia. 

Március 22-én (vasárnap). 
1. Magyar dalok. Előadja a Budai Da-

lárda, vezényel: Szeghő Sándor kar-
nagy. 

2. Dr. Imre József: A kuruzslásról. 
3. Magyar dalok. Előadja a Budai Da-

lárda. 

Március 26-án (csütörtök). 
1. Magyar műdalok. Énekli: Jákó Béla, 

zongorán kísér: Kazacsay Tibor. 
2. Tarcsay Pál igazgató: Védjük magun-

kat tűzbiztosítással a tűzkárok ellen! 
3. Magyar műdalok. Jákó—Kazacsay. 

Március 29-én (vasárnap). 
1. Magyar dalok. Előadja a Pénzjegy-

nyomda énekkara, vezényel: Gabler 
Vilmos, a Nemzeti Zenede tanára. 

2. Dr. Horváth Károly tanár: Utazás a 
magyar Tiszán a Túrtól a Marosig. 

3. Magyar dalok. Előadja a Pénzjegy-
nyomda énekkara. 

Tribon Ruházati Rt. 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ÜT 14. SZ. 
= TELEFON : József 312—97 és József 392—85. = 

U i c 1/5 - a •aj Ti & 01 >0 "5 JC M 
0 o 'S 

> .2. 
3 «= 

e 
< 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruházati á ruhá 
zára, hol állami és községi tanítók és azok 
családtagjai az összes ruházati cikkeket 

N Y O L C H A V I 
R É S Z L E T F I Z E T É S R E 
k a p h a t j á k : 
Egyedül konfekcionált férfi- és nőikabáto-
kat , női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
szürmeárukat, férfi- és női szőrmebundá-
kat , bélésárukat, selymet, vásznat, siffont, 
zefireket és egyéb váazonárukat, női és 
férfi-fehérneműket készen és rendelésre, 
törülközőket, abroszokat, kötött- és szö-
vöt tá rú t , keztyűt , harisnyát, kész füg-
gönyt és függönykelméket, kötött gyer-
mekgarni turákat , továbbá: új, gyári lag 
sterilizált ágytol la t és pelyheket, papla-
nokat , m i n d e n n e m ű mosókelméket. 

Az e l s ő r é s z l e t mindig a vásárlást követő hónap 
l-jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A fenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmuta-

tása mellett igényibe vehetik. 

ms 

Igen tisztelt tanitóívevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

5 S 5 Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és kés 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, min t minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor« 
gyáros, Budapest, VII., Dohány=utca 37. szám. — Telefon 373—18. 

Olvasóink ügyeimébe a jánl juk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrerdü ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS-UTCA 16. SZÁM. 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömrőisút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumíkörút 6.) kiadásáí 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó s I R K Á B A N feltüntetett 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF a luminium 
íróto'il 

692/1 vágotthegyű 
írótoll 

Egyéb gyártmányai: í rónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 
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RÓM. KATH. FELSŐ MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA BAROMFITELEPE 
GYÖNGYÖS, (HEVESsMEGYE) 

KÉT ÉV ALATT csaknem minden mezőgazdasági terménynek az ára a felére zuhant, egyedül 
a tojás ára nem érezte meg a gabonaárak zuhanását. A tojás átlagára talán még nagyobb 
mint két évvel ezelőtt. A városi lakosság szaporodása és a hygiénikusabb táplálkozás miatt 
nagyobb a tojásfogyasztás s ezzel a nagyobb fogyasztással nem tud lépést tartani a termelés. 
De belátható időn belül nem is lesz a tojásból túltermelés, mert a baromfikezeléshez és 
takarmányozáshoz nagy szakértelem és lelkiismeretesség kell, ami lehetetlenné teszi, hogy 

az alacsonyabb műveltségű országok lakosai tömegtermelést űzhessenek, de a fogyasztás fokozottabb 
emelkedésére is kell számítani. Jövedelmező baromfis 

A GYÖNGYÖSI 
RÓM. KATH. FELSŐ 
MEZŐGAZD. ISKOLA 
BAROMFI ÜZEME 
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tenyésztést csak szakszerű tanulmányozás mellett 
folytathatunk. — A magyar parlagi baromfi, amelyik 
csak szemes eleséget kap, évi 80—90 tojásnál nem 
termel többet, de a leghorn vagy a rhode island 
tyúk még ennyit sem tojik ilyen egyoldalú takar« 
mányozás mellett. Ha nagyon sok szemet kapnak 
elhíznak, de többet nem tojnak. A 80 tojást is 
olyan időben rakják le, amikor sok rovart találnak 
a szabadban, vagyis tavasszal, amikor pedig a tojás 
ára 1« ''alacsonyabb. Így a tojásokat 6 filléres évi 
átlagárnál jobban nem értékesíthetjük s a 80 drb 
tojásért 4 P 80 fillért kapunk csak. Ezzel szemben, 
ha zsákból tartjuk tisztán tyúkjainkat, naponként 
10 dg szemes eleséget kell nekik adnunk, ami egy 
évben 36 és fél kg, aminek értéke 13 filléres ár 
mellett 4 P 75 fillér. Ilyen tartás mellett tehát csak 5 
filléres haszon van, ha egyáltalán van. — Megfelelő 
fehérjedús takarmányokat etetve a tojáshozam még 
gyengébb állomány mellett is fö lmegy 150 darabra, 
ami különösen azért is jelentős, mert a többletet 
olyan időben kapjuk, amikor a tojás drága, úgy 
hogy az átlagárat egész bizonyosan 8 fillérre számíts 
hatjuk, ami 12 P=s évi bevételnek felel meg. A 
takarmányozás ezzel szemben nem emelkedik így. 
Kell naponként 6 dg takarmánykeverék, ami egy 
évre 21 kg 90 dg és kell napi 4 dg szem, ami egy 
évre 14 kg 60 dg, a takarmánykeverék árát 28 fillérrel, 
a szemes eleséget 13 fillérrel számítva kgsként az 
egész évi kiadás 8 P, tehát ily takarmányozás mellett 
4 P tiszta jövedelem mutatkozik tyúkonként. — A 
baromfitenyésztés tehát csak fehérjetakarmányok etes 
tése mellett lehet jövedelmező. Mivel az egyes kisgazs 
daságoknak sem alkalmas készülékük nincs a keverék» 
takarmányok elkészítésére, sem nem tudják a keverék készítéséhez szükséges anyagokat o lcsón beszerezni és 
sokszor nem is tudják elkészíteni megfelelően elhatároztuk, hogy olcsó áron, feltétlenül megbízható minőségű 

B A R O M F I T A K A R M Á N Y O K A T 
H O Z U N K F O R G A L O N B A PLOMBÁLT Z S Á K O K B A N . 

Forgalomba hozunk: 1. Teljes takarmánykeveréket 50 kg^os zsákokban. 
2. Erőtakarmánykeverékei 35 kgsos zsákokban. 

A teljes takarmánykeverék tartalmaz : 
C A R N A R I N A HUSLISZT 
T Ö P Ö R T Y Ü LISZT 
HALLISZT 
VÉRLISZT 
CSONTLISZT • 

B Ú Z A D A R A 
KORPA 
Á R P A D A R A 
Z A B D A R A 
T E N G E R I D A R A 

S Z Ó J A D A R A 
S Z É N S A V A S MÉSZ 
FASZÉNPOR 
ÉLES M O S O T T KVARC 
K O N Y H A S Ó 

Az erőtakarmánykeverékben a búza, árpa, zab, tengeridara és korpa kivételével minden van. E darákat 
egyes telepeken is bekavarhatják az erőtakarmányba. 35 kg erőtakarmányhoz kell 65 kg ily korpa és dara. 

A teljes takarmánykeverék mázsánként 28 pengőbe, az erőtakarmánykeverék mázsán= 
ként 45 pengőbe kerül, ab vasút Gyöngyös. A zsákokért darabonként 80 fillért 
számítunk fel. — Szállítás utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése mellett. 
— C s i b é k r é s z é r e külön összeállítású takarmánykeveréket készítünk, ugyanilyen árak mellett. — 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 6. számához. 

A Z I S K O L Á N KÍVÜLI NÉPMŰVELÉSI 
előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves figyelmébe: 

1. Necsak szép előadások tartására törekedjünk; előadásunk elsősorban könnyen 
érthető és okulást adó legyen. 

2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitogtatást kerüljük. 
3. Előadásunk egyszerű, könnyen áttekinthető s közvetlen legyen, inkább társalgáshoz 

és megbeszéléshez hasonlítson. 

A U A J A í A H Í U l V A L S Á C Í K Ó L . 
Irta : D r . H O R N J Ó Z S E F állami fe lsőkereskedelmi iskolai igazgató, a tanár» 
képző gyako r ló fe lsőkereskedelmi i sko l á j ának közgazdaság tan tanára. 

Népünk a szerencse változását és egyre vál-
tozó emberi sorsot a kerék járásához szokta 
hasonlítani. Az ember jóléte, boldogulása hol 
emelkedést, hol meg hanyatlást mutat. Amint 
a nép mondja: „egyszer föl a kerék, máskor le". 
Ezt elmondhatjuk nemcsak az egyes emberek, 
hanem a népek, nemzetek sorsáról is. A sors 
hajója mindig hullámzó vizeken halad. S ha 
az ember jó és rossz napjai nem is váltakoznak 
olyan szabályszerűen, mint ahogy a kerék talpa 
süllyed és emelkedik: a derűre időnkint kikerül-
hetetlenül borúnak kell következnie. 

Vannak időszakok, amikor a társadalom szé-
les rétegei különösen érzik az élet súlyát, a 
megélhetés nehézségeit. A közös bajt előidéz-
heti rossz termés, elemi csapás, forradalom, 
vesztett háború. Néha azonban minden különö-
sebb esemény nélkül, pusztán a gazdasági vi-
szonyok kedvezőtlen alakulása következtében 
válik nehézzé az élet. A nép nagy tömegeinek 
a megélhetésért kemény küzdelmet kell vív-
niok. Egyesek kenyerüket, mások a vagyonukat 
vesztik el. Ilyenkor úgy tűnik fel az embernek, 
mintha kilátástalan volna minden vállalkozás 
és reménytelen minden erőfeszítés. 

Ezek az időszakok a gazdasági válságok. 
Ily válságot él most át — sok más néppel 

együtt — a mi népünk is. Ez teszi időszerűvé, 
hogy a gazdasági válságok kérdésével foglal-
kozzunk. Az ember természetéhez tartozik, hogy 
kevésbbé nyugtalanítja a baj, ha okait s le-
folyását ismeri. Az okok ismerete a bajok el-
kerülését is megkönnyíti. Ezenfelül: megerősíti 
sokaknak gyöngülő reményét. Aki tudja azt, 
hogy a válság — bármily súlyos és nagyarányú 
legyen is — nem tarthat örökké, az bizakodób-
ban várja a jobb napokat. 

A haladó keréknek, ha elérte mélypontját, 
megint csak emelkednie kell. Az élet pedig ha-
lad. A borúra itt is derűnek kell következnie. 

A gazdasági válságok idejét általában az jel-
lemzi, hogy ilyenkor a termelők: a gazda és a 
gyáros nehezen tudják termeivényeiket értéke-
síteni. A kisiparos alig kap megrendelést. A 
kereskedelem pang. Minthogy vevő alig akad, 
nincs megfelelő ára semminek. A termelés nem 
jövedelmező. A gyárak korlátozzák üzemüket. 
Egyesek teljesen megszüntetik a termelést. Az 
üzletek jórésze bezárni. A bukások, csődök, 
kény szeregyezségek egymást követik. A mun-

kások, kereskedelmi alkalmazottak, magán-
hivatalnokok nagy részét elbocsátják. Nő a 
munkanélküliek száma és csökken a keresőké. 
Ennek következtében a vevők száma még keve-
sebb lesz, ami ismét a válságot növeli. A baj 
tehát újabb bajokat szül; a válság maga magát 
fejleszti tovább. Nincs munkaalkalom és kere-
set, mert nincs elegendő vevő; vevő viszont 
azért nincs elég, mert sokan munka nélkül van-
nak és nem keresnek. 

De előbb-utóbb mégis csak végeszakad ennek 
a folyamatnak: a válság eléri mélypontját és 
a kerék újból emelkedni kezd. A lemorzsolódott 
vagy teljesen letört árakon megindul lassan a 
vásárlás. Amint a vásárlók száma nő, ismét 
többet lehet termelni. Ezzel pedig a munka-
alkalmak szaporodnak s ennek következtében 
a keresők és vevők mindig többen lesznek. 
Megindul a kereslet a különböző áruk után. 
Az árak emelkednek. Üjból hasznothajtóvá lesz 
a termelés. Az üzemek bővülnek, új vállalatok 
alakulnak. A hanyatlást és válságot tehát az 
emelkedés: a jó konjunktúra váltja fel. Mint-
hogy ilyenkor az emberek általában könnyeb-
ben keresnek, többet is költhetnek. Amilyen 
pénztelenség szokott uralkodni válság idején, 
éppen úgy forog a pénz, ha jó a konjunktúra. 
A gazdasági élet vérkeringése ilyenkor eleve-
nen lüktet s viszi mindenfelé az élet fenntartá-
sának, a jólét gyarapításának eszközeit. 

# 

A hanyatlásnak és emelkedésnek ez a válta-
kozása a mult század folyamán csaknem egé-
szen szabályszerűen — évtizedenkint — bekö-
vetkezett. A válságok oka, lefolyása, időtartama, 
hatása természetesen különböző szokott lenni. 
Közös vonása azonban minden nagyobb vál-
ságnak, hogy amíg tart: nincs elegendő vevő. 
A termelt javakat nem lehet értékesíteni, vagy 
csak olyan áron, amely mellett a termelés már 
nem jár haszonnal. A válság tehát azt jelenti, 
hogy a fogyasztás nincsen összhangban a ter-
meléssel; a termelés és fogyasztás egyensúlya 
megbomlott. 

De vájjon: mi az oka annak, hogy a termelés 
időnkint előbbre tör, mint amennyire a fogyasz-
tás követni tudja? A főoka mindenesetre az, 
hogy az ember nem lát a jövőbe s így a gazda-
sági helyzet jövő alakulását sem tudja előre 
megállapítani. A termelő nem tudhatja ponto-
san, hogy arra, amit termel, mennyi vevő akad; 
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valamint azt sem, hogy ugyanabból az áruból 
mennyit termelnek és hoznak a piacra mások. 
Ma már egészen más a helyzet, mint évszáza-
dokkal ezelőtt, amikor minden gazdaság inkább 
csak a maga népe számára termelt, az iparos 
pedig megrendelésre dolgozott. Ma nem tudja 
a gazda, hogy eladó búzája kinek az asztalára 
keriil; még kevésbbé tudja azt a nagybirtokos 
vagy a gyár, amely teljesen ismeretlen fogyasz-
tók, gyakran idegen országok, sőt idegen világ-
részek lakói számára állítja elő termeivényeit. 
Termel mindegyik abban a reményben, hogy 
amit előállít, sikerül majd el is adnia. Igyek-
szik mindegyik minél többet termelni, hogy töb-
bet adhasson el s haszna minél nagyobb legyen. 
A gyár azért is igyekszik üzemét kiterjeszteni, 
mert a termelés nagyban olcsóbb s így az üzem 
növelése a hasznot két okból is növeli. Különö-
sen nagy a vállalkozó kedv föllendülések, jó 
konjunktúrák idején, amikor az árunak jó ára 
van és könnyen talál piacot s amikor a terme-
léshez szükséges pénz könnyen előteremthető. 
Ilyenkor új vállalatok létesülnek, a régiek pe-
dig bővülnek. A gyárosok költséges befektetés-
sel igyekeznek az üzem teljesítőképességét mi-
nél nagyobbra növelni. Amikor azután kiderül, 
hogy a lendület elragadta őket, mert több áru 
van a piacon, mint amennyi elhelyezést talál: 
megállani, összébb húzódni nagyon nehéz, mert 
a gép, ha nem dolgozik, kamatot emészt s ha 
egészen be kell szüntetni az üzemet: az épüle-
tekbe, felszerelésbe, gépekbe fektetett hatalmas 
tőke teljesen veszendőbe megy. Minthogy a ter-
melés korlátozása ekkora áldozattal jár, ért-
hető, ha azt egyik termelő sem akarja magán 
végrehajtani. Ámde, amire önként nem hajlan-
dók, arra kíméletlenül rákényszeríti őket a vál-
ság. A gyengébbek nem írják soká az alacsony 
árat; egymásután letörnek. Az erősebbek pedig 
alkalmazkodnak az új helyzethez. A gazdasági 
élet, nem minden fájdalom és áldozat nélkül 
ugyan, de lassankint szabályozza önmagát. A 
termelés és fogyasztás ismét egyensúlyba jön; 
ez azután a válság végét és rendszerint új emel-
kedés kezdetét jelenti. 

# 

"Amikor a túltermelést említjük a válság oka-
ként, könnyen ellenünk vethetné valaki, hogy 
szabad-e a termelés túlméretezéséről beszélni, 
amikor annyi a nélkülöző ember; amikor sokan 
még az élet fenntartásához elengedhetetlenül 
szükséges javakkal sincsenek eléggé ellátva? 
Fájdalom: a nélkülözés és túltermelés megfér-
nek egymás mellett, mert az áru értékesítésének 
lehetősége nem attól függ: hány embernek 
volna szüksége az árura, hanem attól, hogy há-
nyan tudják és akarják azt megfizetni. A nél-
külöző ember és eladhatatlan áru szomorú, sőt 
tragikus együttese a gazdasági válság időszaká-
nak, de ezt a bántó ellentétet a legnagyobb földi 
hatalom sem tudja teljesen kiküszöbölni. Mert a 
nélkülözők hogyan fogyaszthatnának többet1? Ha 
a javakat, amelyeket megfizetni nem tudnak, in-
gyen adnák nekik. Ámde: ki termel azért, hogy 
munkájának egész gyümölcsét másoknak osz-
togassa el? Ahol pedig kényszerítik a termelő-
ket arra, hogy feleslegeiket ellenérték nélkül 
adják át másoknak, ott nem lesznek feleslegek; 
ott megszűnik az iparkodás és mindenki sze-
gény marad. 

Enyhítheti és igen nagy mértékben enyhíti is 

ezt a fájó ellentétet az állam és maga a társa-
dalom is. Az állam a hazai munkaalkalmak vé-
delmével és szaporításával, a társadalom tagjai 
pedig a jótékonyság különböző módjaival és fő-
ként azzal, hogy hazai termékeket vásárolnak 
e így keresethez juttatják a keresetnélküli em-
bereket. 

A gazdasági válság nagy megpróbáltatásnak 
teszi ki a nép széles rétegeit, de távolról sem 
olyan csapás ez, mint a letűnt idők éhínségei, 
amelyek tömegesen pusztították el az embere-
ket. Nélkülöző ember — fájdalom — ma is sok 
van. 

Az emberek nagy része ma mégis szebb és 
kényelmesebb lakásban lakik, jobban táplálko-
zik, többet pihen és többet szórakozik, mint a 
letűnt századok embei-ei. Ma az egyszerű pol-
gárembernek is sok olyan használati tárgya 
van, amivel régente a királyok sem rendelkez-
tek. Az emberek túlnyomó része ma biztosabb 
sorsban és magasabb életszínvonalon él, mint 
éltek elődei. Ha az időnkint visszatérő válsá-
gokat nem is tudjuk elkerülni, az éhínségek a 
művelt államokban már a mult rémségei közé 
tartoznak. 

* 

A válság hol kisebb, hol nagyobb területre 
terjed s egyszer a mezőgazdaságot, máskor in-
kább az ipart érinti. A mai válság: világválság, 
mert hatását a művelt világ különböző részein 
érezteti és általános válság, mert egyaránt 
sújtja a gazdasági foglalkozások különböző 
ágait. Bátran állíthatjuk, hogy nem is volt még 
válság, amely oly nagy területen és annyi irány-
ban éreztette volna hatását, mint a mostani. 
Nyomását — fájdalom — nagyon érezzük mi 
magyarok is. Érzi a kis- és nagyipar; érzi a 
hazai kereskedelem; de érzi elsősorban a hazai 
mezőgazdaság, amely még sohasem élt át ily 
kritikus időket. 

Az európai mezőgazdaságnak volt már egy 
nagy válsága a nyolcvanas és kilencvenes évek-
ben, amikor az amerikai gabona első ízben 
kezdte elárasztani az európai piacot. A. szűz 
talajon, kevés költséggel termelt amerikai ga-
bonát olyan áron kínálták, amelyen vele az 
európai termelő nem versenyezhetett. A búza 
ára Angliában, ahol a tengerentúli verseny ha-
tása legjobban érvényesült, a nyolcvanas évek 
elejétől a kilencvenes évek közepéig a felére 
esett. A legtöbb európai állam vámmal védte 
mezőgazdaságát az amerikai gabona versenyé-
től. A magyar gazda részére — minthogy Auszt-
riával közös vámterületünk volt — 52 millió 
fogyasztót védett a gabonavám és így — ha az 
ár hanyatlását nem is lehetett megakadályozni 
— a magyar föld terményeinek elhelyezése biz-
tosítva volt. 

Az európai mezőgazdaságnak ez a nagy vál-
sága — körülbelül 15 év után — a század vé-
gén megszűnt. 

A XX. század elejétől a világháború kitöré-
séig a gabona ára jelentékenyen emelkedett. 
Az Amerikai' Egyesült Államok népessége 
ugyanis a század elején rohamosan szaporo-
dott s így mezőgazdasági terményei otthon 
találtak piacot. Ez a veszedelmes konkurrens 
egyelőre kikapcsolódott tehát az európai ver-
senyből. A fogyasztás Európában is lépést tar-
tott a termeléssel. 

A mezőgazdaság mai súlyos válsága a háború 
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után kezdődött. A háború alatt ugyanis a ve-
lünk szemben álló hatalmak élelmezését Ame-
rika látta el. A nagy kereslet következtében az 
agrártermékek ára ott igen magasra emelke-
dett. A magas ár buzdította a termelést. Egyre 
nagyobb területet vetettek be gabonával. Az 
Egyesült-Államoknak a gabonatermelés terén 
versenytársai is támadtak: előbb Kanada, majd 
Argentinia. Ügyhogy: Amerika ma másfélszer 
akkora területet vet be búzával, mint a háború 
előtt. A válság akkor tört ki, amikor az európai 
mezőgazdaság vijból magához tért és kezdte el-
érni a háború előtti színvonalat, A termelés e 
rohamos növekedésével ugyanis a fogyasztás 
lépést nem tarthatott. A háború kitörésétől 
1928-ig az élelmiszerek és nyersanyagok terme-
lése 25%-kai emelkedett; a föld népessége ellen-
ben csak 10%-kal szaporodott. A háború után 
a kényéi-magvak fejenkénti fogyasztása is lé-
nyegesen (állítólag 19%-kal) visszaesett. Ezen-
felül a bevitelre szoruló államok egy része az 
„önellátás" jelszavával arra törekszik, liogy a 
fontosabb élelmi anyagokat otthon termelje 
meg és háború idején ne szoruljon más orszá-
gokra. Olaszország harcot indított a búza be-
vitele ellen („battaglia del grano"). Német-
ország, Ausztria és Csehország áldozatok árán 
is igyekeznek gabonatermelésüket fenntartani 
és továbbfejleszteni. A kivitelre termelő orszá-
gok helyzetét legújabban Oroszország is nehe-
zíti, mert — bár népe a legnagyobb nélkülözé-
sekkel küzd — jelentékeny mennyiségű gabonát 
igen alacsony áron hoz forgalomba (orosz dum-
ping), hogy egyre romló valutáját javítsa és 
áron aluli eladásaival a többi országokban zava-
rokat támasszon. Mindezek a körülmények közre-
működtek a mai helyzet előidézésében és okai 
annak, hogy ma a világ búzapiacát több mint 
100 millió métermázsa felesleg nyomja s hogy 
a búza ára az elmúlt (1930.) esztendőbon világ-
szerte — s így nálunk is — 40%-kal hanyatlott. 
Ezek az okok idézték elő világszerte a földmívelő 
népesség nagy megpróbáltatását s az amerikai 
farmok százainak teljes elnéptelenedését. # 

Ha mi csak annyi gabonát termelnénk, ameny-
nyire a csonka haza népének szüksége van, ak-
kor minket a világ búzafeleslege és a búza vi-
lágpiaci ára csak távolról érdekelne. A szük-
séghez képest felemelnők a gabonavámot és él-
hetnénk nyugodtan. Ámde: mi többet termelünk 
gabonából, mint amennyire szükségünk van. 
Búzatermésünk évi átlaga 20 millió métermázsa 
körül mozog. Ebből nem fogyasztunk el egé-
szen 15-öt. Több mint 5 millió métermázsát kül-
földön kell elhelyeznünk. Ezért nagyjelentőségű 
reánk nézve a búza világpiaci ára; attól függ 
ugyanis, hogy a magyar gazda mennyit kap 
gabonájáért, mily jövedelemhez jut, hogyan 
boldogul? A világpiaci ár hanyatlása idézte elő, 
hogy a tiszavidéki búza ára a mult év elejétől 
az év végéig 24 pengőről 14 pengő alá esett. 

A mezőgazdasági termények ára jóval a bé-
kebeli ár alá süllyedt; mélyebbre, mint a 90-es 
évek nagy válsága idején. A mai mezőgazda-
sági válság súlyosabb tehát, mint a 90-es évek 
válsága volt. Súlyosabb azért is, mert akkor 
az iparcikkek árhanyatlása együtt haladt a 
mezőgazdasági terményekével, sőt azt sok 
irányban túl is szárnyalta. A gazda kevés pénzt 
kapott a gabonáért, de többet vásárolhatott 

r a j t a , mint azelőtt a magasabb árért . Ma ellen-
ben — néhány kivételtől eltekintve — az ipar-
cikkek ára a mezőgazdasági terményeket csak 
messziről követi, mert a szervezett nagyipar 
inkább ellent tud állni a válság ársüllyesztő 
hatásának. Az iparcikkek átlagos á ra még min-
dig jóval a békeár fölött áll, a mezőgazdasági 
termékek ára ellenben mélyen a békebeli szín-
vonal alá süllyedt, amit úgy szoktunk mon-
dani, hogy az „agrárolló" két szára nagyon 
távol áll egymástól. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a drágán termelt gabonát a termelő olcsón 
kénytelen eladni. A gazda az alacsony ár és 
magas termelési költség kettős malomköve kö-
zött őrlődik. Ily körülmények között azután 
nemcsak, hogy nem gyarapszik, hanem a meg-
levőt is nehezen tud ja megóvni. 

A mezőgazdaság küzdelmét még nehezebbé 
teszi a hitelszerzés nehézsége és a kamat ma-
gassága. Ez különben közös baja iparnak, ke-
reskedelemnek, mezőgazdaságnak. A pénz ma 
a bankokban halmozódik fel. Tulajdonosai in-
kább kisebb kamattal beérik és óvakodnak min-
den befektetéstől. A mezőgazdaság és ipar szá-
mára nincsen pénz, mert nincs bizalom a ter-
melés, a vállalkozás sikerében. A termelés sú-
lyos válságát a bizalom és hitel h iánya mélyíti 
és szélesíti ki. 

# 

A most dúló gazdasági válság ú j helyzet elé 
állította a világgazdaságba beletartozó népeket. 
Aggódva kutatja mindenik: hogyan találja meg 
boldogulását az előállott ú j viszonyok között? 
Hogyan tudja a válság hatását magára nézve 
enyhíteni és lehetően mielőbb meg is szüntetni? 
Ez ma a főproblémája a mi népünknek is. 
Minthogy pedig mi elsősorban agrárál lam va-
gyunk és a válság a mezőgazdaságot sú j t j a leg-
inkább, de azért is, mert a hazai iparnak és 
kereskedelemnek sorsa a földmívelő népével 
szorosan összefügg: a mezőgazdaság jövedel-
mezőségének visszaállítására irányuló törekvé-
sek állnak az érdeklődés középpontjában. A ki-
vezető utat sokan keresik. Ez sf probléma, mint 
a magyarság megélhetésének nagy kérdése, 
méltó is arra, hogy vele minél többen a leg-
nagyobb odaadással foglalkozzanak. 

A helyzet javulásának első feltétele, hogy 
terményfeleslegünk részére biztos piacot sze-
rezzünk. A piacokért folyó kemény küzdelmet 
részben az államnak, részben maguknak a ter-
melőknek kell megvívniok. 

Terményeink legtermészetesebb piacai a kö-
rülöttünk fekvő ipar i államok. Ausztria egy-
maga el tudja fogyasztani búzafeleslegünk 
négyötödét. Nem sokkal kevesebbet visz be 
Csehszlovákiába sem. .Ausztria és Csehország 
együttes bevitele tehát a mi feleslegünket jó-
val meghaladja. Németország körülbelül annyi 
gabonát visz be külföldről, mint amennyit a 
három dunai agrárál lam: Csonka-Magyaror-
szág, Jugoszlávia és Románia külföldre vinni 
kénytelen. Közép-Európa gabonafeleslegének 
meg vannak tehát a természetes piacai s hogy 
a magyar föld termékei mégis nehezen értéke-
síthetők, annak az az oka, hogy ezek a piacok 
a tengerentúli államoknak ugyanúgy nyitva 
állnak, mint nekünk s azok ott csekély költség-
gel termelt gabonájukat olyan áron kínálják, 
amely a magyar termelő számára m á r veszte-
séget jelent. Ezek az országok a magyar gabo-
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nának csak akkor lennének biztos piacai, lia ott 
a bevitelre kerülő magyar gabonát — a tenge-
rentúli és orosz gabonával szemben — meg-
felelő előnyben részesítenék. Ezt az előnyt pe-
dig azért várhatjuk ós remélhetjük, mert ez 
országok iparcikkeinek mi is piacai vagyunk. 
Akitől mi iparcikket vásárolunk, attól méltán 
elvárhatjuk, hogy szükséges gabonáját és liszt-
jét nálunk szerezze be. Az a gyakorlat, amelyet 
Németország követ, hogy t. i. iparcikkeinek túl-
nyomó részét Európában adja el, de maga vi-
szont tengerentúli gabonát vásárol, aligha lesz 
soká fenntartható. Ezt maguk a megnevezett 
országok is érzik. A nemrég megtartott párizsi 
tárgyalásokon a bevitelre szoruló ipari államok 
ki is jelentették, hogy hajlandók gabonasziik-
ségletünk egy részét a középeurópai agrárálla-
mokban beszerezni. Minthogy azonban ezek az 
országok azt a „legnagyobb kedvezményt", amit 
másoknak megadnak, előre biztosították, Ame-
rika és Oroszország számára is meg kell találni 
a módját annak, hogy nekünk kiilön kedvez-
ményt adhassanak. E r r e az érdekelt államok-
nak vannak is terveik. Alapos reményünk van 
tehát arra, hogy mezőgazdasági termékeink fe-
leslege a szomszéd ipar i államokban megfelelő 
piacot talál. 

Addig is, amíg a mezőgazdasági termésfeles-
legünk külföldön értékesíthető lesz és olyan árat 
ér el, amely mellett a termelés jövedelmező, az 
állam nálunk kivételes intézkedéseket tett és a 
gabonajegyrendszert léptette életbe, amely a gaz-
dának a forgalmi ár fölött métermázsánkint 
3 pengő támogatást biztosít 

iAz állam a kivitelt elsősorban azzal támo-
gatja, hogy más országokkal olyan megállapo-
dásokat létesít, amelyek termésfeleslegünknek 
a határokon kívüli értékesítését megkönnyítik. 
A kivitel megkönnyítése érdekében az állam 
1929-ben Mezőgazdasági Termény- és Termék-
forgalmi Intézetet létesített, amely figyeli a kül-
földi piacok helyzetét és tájékoztatja a hazai 
termelőket arról, hogy mily áru számíthat a 
külföldön kelendőségre; igyekszik a termelőt 
válogatott ós egyöntetű áru termelésére, az áru 
tisztítására ós osztályozására, a gondos és ízlé-
ses csomagolásra ránevelni; az értékesítést 
szervezi és a kivitelre kerülő árut ellenőrzi; a 
hazai termékek előnyös tulajdonságaira a kül-
földi fogyasztók figyelmét felhívja stb. Ennek 
az intézetnek igen nagy része van abban, hogy 
1929 óta — amikor az intézet működését meg-
kezdte — mezőgazdasági termény- és állatki-
vitelünk rohamosan megnövekedett. Az ipar-
cikkek kivitelét a Magyar Külkereskedelmi 
Intézet R. T. hivatott előmozdítani, amely az 
állam részéről támogatásban részesül. 

A külső versenyképességet nagyon megnöve-
lik a szállítási díjkedvezmények, exporthitelek, 
kiviteli jutalmak, amelyeket az állam evégből 
engedélyez. Sokat remélhetünk a mezőgazda-
sági termékek állami márkázásától is, amely a 
termelőt állandóan azonos, jóminőségü áru elő-
állítására kényszeríti és a külföldi vevő bizal-
mát termékeink i ránt növeli. A v a j és zsír 
márkázásának igen kedvező hatása volt, amely 
a kivitel nagyarányú növekedésében jutott ki-
fejezésre. Márkázni természetesen csak olyan 
termékeket lehet, amelyek kiváló minőségűek 
s amelyekből azonos minőségben nagyobb meny-
nyiség kerülhet külföldre. A külső verseny-

képességnek alapfeltétele tehát, hogy a hazai 
termelő valóban versenyképes á ru t termeljen. 
Az állam a termelőt ebben is támogatja, külö-
nösen főterményünk: a búza termelésének irá-
nyítását vette kezébe az állam avégből, hogy a 
külföld igényeinek minden tekintetben meg-
felelő búza- és lisztminőségek kerüljenek a kül-
földi piacokra. 

iAz állam mindezzel azt igyekszik elősegíteni, 
hogy a hazai termelő a külföldi fogyasztót ve-
vőjének megszerezze és állandóan meg is tartsa. 
De erre magának a termelőnek is törekednie 
kell. A külföldi fogyasztót semmi sem indí t ja 
arra , hogy tőlünk vásároljon, csupán az, ha 
ugyanazon az áron jobbat tudunk neki adni, 
mint mások; vagy pedig, ha ugyanolyan á ru t 
másoknál olcsóbban adunk. De ebben a két 
esetben azután számíthatunk is arra, hogy a 
versenyben győztesek leszünk. 

A távoli és ismeretlen vevőkért folyó küzde-
lem állandó figyelmet, folytonos tanulást és 
állandó alkalmazkodást kíván a termelőktől. 
Régente, amíg nagyobbrészt a maga számára 
termelt a gazda, könnyen mondhatta, hogy 
majd eszünk azt, ami van. Ma már, amikor a 
vevőnek módjában van különböző országok, 
sőt különböző világrészek terményei között vá-
logatnia: az a termelő, aki nem tud vagy nem 
akar a vevőkhöz alkalmazkodni, nem tudja el-
adni ái-uját. Régente csak az ügyes kereskedő 
leste, hogy mit kívánnak az ő vevői. Ma a ter-
melőnek is ezt kell tennie. Ma már nem elég. 
ha valaki a földet becsületesen megmunkálja 
és állatait gondozza az őseitől örökölt hagyo-
mányok szerint. Ez még akkor sem elég, ha 
munkáját a legnagyobb odaadással végzi. A 
magyar gazdának is, aki annyira szereti föld-
jét és állatait, az eddigi erényei mellé ú j eré-
nyeket, az eddigi képességei mellé ú j képessé-
geket, főként üzleti szellemet kell magában ki-
fejlesztenie. Ma már a termelő is csak akkor 
boldogul, ha szüntelenül fürkészi: mit keres-
nek mások, miért adnak többet, hogyan lehet 
az árut olcsóbban előállítani és a fogyasztóhoz 
juttatni? A hagyományos eljárásokhoz ragasz-
kodó magyar gazdának talán idegenszerűen 
hangzik mindez. Pedig ma ez a boldogulás ú t j a . 
Meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, ha 
a megélhetésért folyó ádáz küzdelemben le-
maradni nem akarunk. A régi egyszerű, nyu-
godt, kedélyes világnak vége. A mai lüktető 
élet nyugtalansága elliatolt a falura, a t anyára 
is. Lesznek bizonyára, akik visszasírják a gond-
talanabb multat, a régi jó időket. Pedig a mult 
nem tér többé vissza. Az ú j idők ú j f a j t a em-
bert, ú j képességeket, ú j alkalmazkodást kíván-
nak. S boldogulni csak az fog igazán, aki meg-
érti az idők szavát és megteszi azt, amit tőle 
a mai helyzet megkíván. 

Semmi sem volna nagyobb csapás reánk, 
mint — okos alkalmazkodás helyett — fejünket 
lehorgasztani és átadni magunkat a csüggedés-
nek. A megpróbáltatások nehéz napjaiban nagy 
kincs a remény, az önbizalom, az élniakarás. 
Elvesztek biztos piacaink, ellenségeink elvették 
a magyar föld nagy részét, a sót, a fát. A jövő-
höz való bizodalmunkat nem szabad elveszíte-
nünk. 

A jobb jövőt csak az éri el, aki kiküzdi ma-
gának. Küzdeni pedig csak az tud, aki hisz a 
győzelemben. 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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Néptanítók Lapja 
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Q J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i r á l 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d -

yi v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i I T ^ I A D Ó H I V A T A L : K i r á l y i 
u. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 x \ . p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J . 461—45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza» 
X J l adására a szerkesztőség nem vállal* 
kőzik . Hi rde tések szövege a kiadóhiva* 
ta lnak , minden egyéb kézirat a szer» 

kesz tőségnek kü ldendő . 

T ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9 60 P , negyedévre 2"40 P. Egyes 
X L / szám ára 50 fil lér. A m a g y . k i r . vallás« és közok ta tásügy i 
minisztérium 820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt e l rendel te , h o g y 
az előfizetési d í j az állami*, községi*, társulatid, magán* és érde* 
keltségi elemi népiskolák évi köl tségvetésébe vétessék fö l . Elő-
fizetés a k iadóhiva ta l címére előzetesen kü ldendő pos tau ta lványon 

vagy a N é p t a n í t ó k Lapja 37.473. számú csekkszámlájára . 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
X J L fill., magánhi rde tés 14 fillér sza* 
vanként . Üz le t i hirdetés : 1 o ld . 160 P , 
*/2 old. 85 P , l/4 old. 50 P, o l d . 
30 P. A h i rde tés i dí jak a k iadóhivata l 

c ímére előre fizetendők. 

A H É S T É T I Ö l t Ö H . 
I r t a : d r . m a d a r á s z i s t v á s . 

A párisi Dome des Invalides hatalmas zöldpatinás kupolája alatt a templomnak hat 
méter mély és tizenhárom méter átmérőjű nyilt kriptájában fin porfirból faragott díszes 
szarkofágban alussza örök álmát minden idők legnagyobb hódí tó hadvezére: Napoleon. 

A kripta felső peremét fehér márványkorlát szegélyezi, ahonnan a templomból lelátni 
a gigantikus szarkofágra. Tizenkét életnagyságú márványszobor — a dicsőség istennői — 
ugyanannyi relief, mely a főbb diadalokat örökíti meg, megfakult, megtépett zászlók, tro= 
feumok állanak őrt a sír körül, míg a márványpadlón mozaik babérkoszorútól övezve a 
diadalmas csaták aranyló betűi olvashatók: Rivoli —Pyramides — Marengo — Austerlitz— Jéna — 
Friedland—Wagram—Moscowa. A tavaszi napsugár a kupola kékszínű ablakain kísérteties 
fénynyalábokat vet a hatalmas vörös porfirtömbre és játszadozik az aranyos betűkön. 

Valóban impozáns sír! Igazán fejedelmi temető! Nincs olyan síremlék a földön — 
talán a piramisokat kivéve — mely a dicsőség monumentalitását impozánsabban érzékeltetné. 

És mégis szomorú lehangoltság vesz erőt a szemlélőn, ha tovább nézi ezt a sírt, a rég 
letűnt dicsőség mélabús emléke, a mindent elporlasztó mulandóság síri szelleme szól hozzá 
e vörös szarkofágról a hangtalan csöndben. Egy=egy kíváncsi idegen közömbös, részvétlen 
szemmel, néhány francia honfitárs néma megilletődéssel tekint le e porfirtömbre. De a nagy* 
világ, az emberiség zöme nem vesz tudomást erről a sírról, vagy régen elraktározta múzeumi 
emlékei közé, mint II. Ramzeszét, Nagy Sándorét s a többi történelmi nagyságét. 

Senki sem mond fohászt e sírnál, senki sem emelkedik tisztultabb régiókba e sír láttára, 
senki sem merít erőt, vigaszt onnan az életküzdelemhez. 

Mert ez a sír minden monumentalitása és pompája dacára a halál s a mulandóság 
szomorú okmánya. 

Van egy másik töiténelmi sír. Az is hatalmas templom kupolája alatt fekszik. Nem 
olyan grandiózus, nem olyan díszes, mint Napoleoné. Trofeumok, zászlók, babérkoszorúk, 
domborművek s aranyos betűk nem hivalkodnak körülötte. De e sírról tudomást vesz az 
egész kultúr*emberiség. Senki sem halad el mellette, és senki sem beszél vagy gondolkodik 
róla közömbösen. Már két évezrede a hívők milliós seregei megilletődött lélekkel tekinte« 
nek vagy gondolnak rá : hódolnak, imádkoznak előtte, erőt s vigaszt merítenek belőle, 
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lendületet és életet tanulnak tőle. Pedig a sír üres, de ürességével nem a mulandóságot és. 
halált leheli, hanem az élet és boldogság örök forrásait nyitja meg. 

Ez a sír a názáreti Jézus jeruzsálemi sírja. 
Miről szól ez az üres sír? 
1. Szól mindenekelőtt a húsvéti hitről. 
Krisztus nem fejezte be művét a kereszten. Ha ez lett volna a krisztusi tragédiának; 

végső akkordja s ezt csak a temetés és a golgotai sziklasír követte volna, akkor Krisztus-
sírja csak olyan lenne, mint Napoleoné. Kegyelet, részvét, sajnálat, megilletődés venné körüL 
és sorsa, mint minden emberi nagyság végső sorsa: feledés lenne. Nem volna megváltás s-
mi tovább vergődnénk a bűn s a kereszt súlya alatt a szabadulás reménysugara nélkül.. 
Prometheusz kínja s csillagtalan éjszakája volna a mi sorsunk. »Ha Krisztus fel nem támadt«, 
hiába való a ti hitetek« mondja sz. Pál apostol. 

Mily szörnyű volna, ha egy hajnalon 
Végig zokogna a világon a fájdalom, 
Ha megkondulna minden ércharang 
És sirva búgna minden földi hang: 

Meghalt az Isten. 

Döbbenve állnánk és az ajkakon 
Imádság, jaj zokogna s kinzó fájdalom 
Mindenki vágyna újra fölkelteni édesatyját 

Meghalt Istenét. 
(Schüler—Bilkei.) 

Bizony szörnyű volna. Nem volna húsvétunk, csak fekete nagypéntekünk, nem volna) 
»Allelujánk«, csak nyöszörgő »Misererenk«, nem volna dicsőséges, hatalmas Üdvözítőnk„ 
csak tragikus Mesterünk, nem volna Boldogasszonyunk, csak kétségbeesetten zokogó FájdaU 
mas Anyánk. Kiben higyjünk, ha sötétség vesz körül s a kétely mardossa eszünket, kiben, 
reméljünk, ha bú szorongatja szivünket, kitől várjunk erőt s kegyelmet, ha küzdenünk kell 
a sorssal s a bűnnel? Hiszen ha ez a sír is csak olyan, mint Napoleoné, akkor a gonosz* 
ság aratott végleges diadalt a szentség és jóság fölött. Hiszen akkor el van tapodva az. 
igazság, meg van gyalázva az erény, el van hagyatva a szegénység, s vigasztalanul ver* 
gődik a szomorúság. Ki volt akkor Krisztus ? Jámbor próféta, szelíd álmodozó, tisztalelkű 
naiv rajongó — tehetetlen jóság, kit eltiport a gonoszság, gyámoltalan szeretet, kit megölt a. 
gyűlölet. Akkor Krisztus nem volt Isten, csak az emberiség felülmúlhatatlan eszménye, csak 
kép, csak álom, s nem erő, hatalom, kegyelem s vígasz, nem élet és halál ura. 

De félre e sötét gondolatokkal! A sír üres, Krisztus holtteste, csontjai, ereklyéi 
nincsenek sehol. »Nincs itt — feltámadott«, mondja az angyal. 

Igen. Krisztus legyőzte az ármányt, legyőzte a bűnt, legyőzte a keresztet és halált s 
diadalmasan kelt ki sírjából. Tehát Isten volt, aki megváltott, s aki erőt, kegyelmet s vigaszt 
oszt, hogy kiki önmagán hajtsa végre a megváltást. Két évezred diadalmas hite, vértanuk 
pálmaserege, szentek glóriás légiói, hívők rajongó tömegei állják körűi azt az üres sírt,, 
hódolattal, hálával, áldozatra, vértanuságra kész szeretettel tekintenek reá, s hitet, reményt, 
erőt s életet merítenek belőle. 

Ki az, aki az emberek legnagyobbjai közül ekkora érdeklődést, ekkora rajongó szerete* 
tet tudott magának kivívni? Ki az, akinek sírjánál két évezred viharai sem tudták elfony* 
nyasztani és szétszórni a kegyelet, részvét, hála és az egész életet átalakító szeretet virágait ? 

Napoleon, akinél jobban kevés halandó ismerte az élet magasságait és mélységeit, 
diadalait s kudarcait, Sz. Ilona=sziget magányában így gondolkodik Krisztusról. »Én isme*: 
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rem az embereket és azt mondom, hogy Jézus Krisztus nem volt ember . . . Az emberek 
szeretetét akarja, vagyis azt, amit legnehezebb megnyerni; azt amit a bölcs hiába kér barátaitól, 
az atya gyermekeitől, a hitves hitestársától, a testvér a testvértől; a szivet akarja s azonnal 
meg is nyeri . . . Krisztus szól és egész nemzedékek egyesülnek vele a vér kötelékénél 
erősebb kapoccsal . . . Én, Napoleon, ezt csodálom leginkább, ez az, ami előttem legjobban 
bizonyítja istenségét . . . Mily nagy örvény tátong az én nyomorúságom és Krisztus örök 

Rubens: Levétel a keresztfáról. 

országa között, akit tisztelnek, hirdetnek, szeretnek és imádnak, s aki az egész világban él! . . . 
Haláláé e z ? N e m inkább életbe ez? íme ez Krisztus halála! íme Isten halála!»1 

2. A jeruzsálemi sír beszél húsvéti reményről. 
Nem magunkra hagyatva járjuk az élet útját. Őrködik fölöttünk a jóságos, gondviselő 

Atya, aki a kétely sötétjében világosságot gyújt, a kísértés csábításai közt felénk tárja segítő 
jobbját , a bukásból fölemel, a szenvedés óráján vigasztal s a keresztviselésben példájával 

1 Beau te rne : Sen t iments d u N a p o l e o n sur le Christ (83—110 1.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 4 (64-. ÉVFOLYAM 7. SZÁM.) 

előljár s kegyelmével támogat. Az emberi élet nem pusztán keresztút, mely a Golgotára 
torkollik, hanem tövises út, mely a nagypénteki keresztút után a húsvéti hajnalhoz, a fel» 
támadáshoz vezet. Ez a földi élet nem végcél, nem lezáruló zsákutca, hanem vándorút a 
tökéletesebb életre: 

Nem feledést jelent a sírmoha, 
Jelenti a lélek diadalmát, 
A végtelenség mindörök hatalmát, 
Melynek sugara a mohán átrezeg 
Jövel Halál 1 Hadd higyjem, hogy leszek. 

(Rudnyánszky). 

Nincs okunk elkeseredni s kétségbeesni. Van örök igazságszolgáltatás, van örök élet, 
ahol az igazság s erény diadalt arat, a gonoszság s hamisság megtorlást nyer. Van viszont» 
látás, van örök boldogság: Krisztussal mi is feltámadunk. 

A feltámadásnak ez a húsvéti reménye a siralom völgyének legnagyobb vigasza. 
3. A jeruzsálemi üres sír beszél végül a húsvéti szeretetről. Arról a hatalmas szeretet» 

ről, melyet az Istenember a gyarló s érdemetlen ember iránt érzett, s mely őt a legnagyobb 
áldozatra a kereszt elviselésére késztette. 

Sz. Bernát, a középkornak ez a melegszívű misztikusa a kereszt láttára így elmélkedik : 
»Melyik szeretet volt vagy lesz valaha hasonló ehhez a mérhetetlen szeretethez? Vajmi rit= 
kán esik meg, hogy valaki barátjaiért áldozza fel életét. Te Uram az igaztalanokért szenved» 
tél meghalván a kereszten. Te eljöttél megigazultakká tenni a bűnösöket, testvérekké a szol» 
gákat, örökösökké a rabokat, s királyokká emelni a száműzötteket!« 

S ha ilyen hősi önfeláldozó szeretetről beszél a kereszt és a jeruzsálemi sír, a hívő lélek» 
nek hasonló viszontszeretetre kell gyulladnia. Nem részvét, sajnálkozás, nem csodálat s meg» 
illetődés csupán, hanem testet»lelket átható eleven szeretet az, amit ez a sír kell, hogy ki» 
váltson a hívő lélekből. Láttam háborút végigküzdött marcona katonákat, keménynyakú 
férfiakat, akik térdre borultak e sír előtt s könnyes szemmel, forró ajakkal csókolták annak 
hideg márvány lapját. 

Ez a hármas húsvéti erény húsvéti örömmé egyesül a keresztény lélekben. Ez az öröm 
azonban csak akkor lesz gyümölcstermő, életet boldogító lelkiállapot, ha a húsvéti hit, re» 
mény és szeretet nemcsak hervadó érzelemként vonúl át a lelken, hanem szent meggyőződéssé, 
sziklaszilárd világnézetté izmosodik, mely áthatja egész valónkat s kiárad hivatásunk gyakor» 
lásában. 

Az igazi tanító nemcsak ismereteket közöl, nemcsak a földi bölcseség sokszor múló 
igazságait hirdeti, hanem az örök eszmények szeretetét oltja be a zsenge lelkekbe. 

A leghatalmasabb, örök eszmény a Feltámadt Krisztus tanítása s kegyelme. Ez a dia» 
dalmas örök igazság, ez a győzedelmes erény, ez a megváltó szeretet, ez a boldogító földi 
s örök élet. 

Akkor lesz testvéreim boldog húsvétotok, felix Alleluja^tok, ha ilyen húsvéti öröm 
lesz lelketek alaphangulata, s ha törekedni fogtok ezt a gondjaitokra bízott gyermekek 
lelkébe átültetni. 

Ez a húsvéti öröm mint didalmas napsugár uralkodni fog az anyagi gondok felhőin, 
az elkeseredés ködén, a munka és küzdelem lázas fáradságain és elhozza a lélekbe Krisztus 
békéjét, azt a békét, amellyel a feltámadt Űr eltikkadt, megfélemlített apostolait köszöntötte: 
»Pax vobis, ego sum«. »Béke veletek, én vagyok». 
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JUBILÁL A HÁRMAS KIS TÜKÖR. 
írta: KELEMEN FERENC. 

Most 160 esztendeje, hogy az első magyar 
.népiskolai tankönyv megjelent. 1770-től 1854-ig 
.az integer magyar föld minden zugában ismer-
ték a Hármas Kis Tükör-t. A Bach miniszter 
Tikázával kivégzett könyvecske 84 éves élete 
alatt csaknem 100 kiadást ért. Három derék 
nemzedék merített belőle. Ma már a céhbeliek 

•emlékezetében is csak a humor derűjén át csil-
lan felénk az egyre vakuló Kis Tükör fénye. 

Kamatozó igyekezetnek látszik, hogy a szép 
•évfordulón e nagymultú iskolakönyv szerzőjé-
ről és műve tartalmáról letöröljük az avultság 
porát. 

Losontzi István 1741-ben a nagykőrösi nagy-
iskola (gimnáziális osztályokkal) igazgatói szé-
kébe nyert meghívást, ahol 28 esztendeig tevé-
kenykedett. Nyugalomba vonulása idején sem 
pihent, hanem egy év alatt megírta azt a köny-
vet, aminek hiányát tanítótársaival együtt 
élénken érezte. Nem volt megelégedve a nép-
Iskolák akkori tanítási anyagával és ez a jobb 
megismerés adta kezébe a tollat. „Magyar 
"Gyermekeknek magyarul irtam — mondja — 
aiem idegen nyelven, melyet nem értenek. A mi 
•Oskoláinknak nagy fogyatkozása, hogy minde-
nütt, minden kíilömbség nélkül a gyermekek 
•Celláriusra, Deák Rudimentára szoríttatnak, 
.amellyeknek paraszt állapotjukban soha semmi 
hasznát nem vehetik. Sokkal hasznosabb volna 
.a falusi gyermekeket magyar olvasásra, Írásra, 
Históriára, Keresztény Hitnek Ágazataira stb. 
tanítani, mint elméjeket hat, hét Deák Decli-
:nátióknak megtanításával gyötreni, jövendő 
megsirathatatlan károkkal. Az Ur Isten in-
•ditsa fel a kegyes Szüléknek sziveiket a nagy 
fogyatkozásnak megjobbitására, szives jóindu-
lattal kívánja N. Kőrösön, 1770 esztendőben, 
Losontzi István." 

A tudós szerző a nemzeti irányú művelődés 
rszükséges voltának hangsúlyozásával nyilván 
megelőzte korát, hiszen Bessenyei nyelvet pal-
lérozó fellépése is csak két év múlván követ-
kezett el. így valójában a pedagógus Losontzi 
István tudatos törekvése szakítja fel először 

=azt a nehéz ködöt, mely a szatmári békét kö-
vető kimerültségben egy fél évszázadig elho-
mályosította a nemzeti eszme ragyogását. 

A könyv ú j hangja egy csapásra meghódí-
-totta az iskolákat és használták is a szűkebb 
Magyarországon mindenütt, felekezeti különb-
ség nélkül. 1773-ban Benkő József egészítette ki 
•Erdély Kis Tükrével, majd — kihagyván több, 
idejét mult pótló betoldást. — Holéczy Mihály 
•dolgozta át azt 1836-ban. Holéczy az alkotmány-
t a n i részben szabadszellemű változtatásokat tett. 
E változtatások miatt később (1854-ben) a gya-
nakvó Bach kívánságára a kormányhatóság 
a tisztes múltú Hármas Kis Tükör használa-
t á t örökre eltiltotta. Az egymást követő ki-
adások révén sok ú j fejezet került a könyvbe. 
Az 1840-es években már az elemi ismeretek 
valóságos enciklopédiájává bokrosodott a Kis 
Tükör. Így az eredeti anyagon kívül helyet ta-

lált benne a magyar pénznemek ismertetése, 
életszabályok, az osztrák örökös tartományok 
és a Szentföld leírása, a gazda teendőinek 
és a mezei rendőrség hatáskörének ismertetése, 
mértékismertető és kis levelező, — mindez 1 frt 
30 krajcárért. 

I. A Losontzi-féle Kis Tükör első része „A 
szent Históriának rövid summája, melyben bé-
foglaltatik e Világnak teremtésétől kezdve Je-
ruzsálem romlásáig eltölt 4076 Esztendő". 38 ol-
dalon, káté formában adja az ószövetség törté-
netét, minden különös érdekesség nélkül. 

I I . Sokkal megkapóbb és bővebb a második 
rész, mely a Losontzi-féle kiadásban 151, az 
utolsó Trattner—Károlyi-félében 268 oldalt fog-
lal el. Ezt a szerző így vezeti be: „Magyaror-
szágnak Kis Tüköré, mely A gyenge elmékhez 
alkalmaztatott könnyű móddal Magyarország-
nak (1) Földjét, (2) Polgári állapotját és (3) a 
Magyar Nemzetnek eredetét, viselt dolgait, 
mindez ideig hiteles tudós írásokból summásan 
kimutatja." 

A kérdések és feleletek zuhatagja következik 
ebben a részben is. A földrajzi tárgyalás során 
naivhangú versecskében igyekszik megrögzí-
teni a különösen fontosnak ítélt tudnivalókat, 
ilyenformán: 

„Baranya vármegye vagyon utoljára, 
Melly igen áldott föld termékeny voltára, 
I t t Pécs, Pécsváradja, Harsány, Siklósvára, 
S Mohács, hol népünknek lőn egykor nagy kára." 

Majd hazánk törvényeit, rendi szervezetét, 
hadseregét, szellemi és gazdasági állapotát is-
merteti, ugyancsak kérdésekben és feleletek-
ben. 

A magyar történet eseményeit századok sze-
rint csoportosítja és az uralkodók sorrendjét 
rímekbe szedi, hogy az emlékezetbetartást ez-
zel is megkönnyítse — ilyen módon: 

„Kérdés: Hány király uralkodott a XVI. században? 
Felelet: ö t király, illy renddel: 

Bír t második La jos a szent koronával, 
Ki szerencsétlenül harcolt Szolimánnal, 
Azt követte János, első Ferdinánddal; 
S Maximilián, Rudolf tudós császárral." 

A földrajzi rész inkább a történeti és gazda-
sági nevezetességeket emeli ki, a topográfiai 
leírást azonban teljesen mellőzi. 

Az alkotmánytani fejezet hangja az 1836-i 
Holéczy-féle kiadás óta gyökeresen megválto-
zik. Míg Losontzi István Mária Terézia korá-
nak lojális ernyedtségével ír, addig Holéczy a 
magyar szabadságjogok és a nemzeti függet-
lenség kidomborítására törekedett, így a re-
formkor mind nagyobb erőre kapó szellemének 
bélyegét üti erre a részre. Ez a bővérű magyar 
felfogás ingerelte Bachot 28 évvel később a 
könyv eltiltására. 

A mai olvasót különösen a történeti rész 
naiv felfogása kapja meg. Főleg a Szent Ist-
vánig terjedő kor előadása nagyrészt furcsa 
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tévedések és színes mondák alapjára épült. — 
Mindjárt az első kérdések ezeken a nyomokon 
indulnak. A magyarok eredetét például egész 
biztossággal Jáfetig vezeti vissza. Majd meg-
tudjuk, hogy eleink három ízben jöttek ki 
Ázsiából Magyarországba, „elsőben Hunnusok, 
másodszor Avaresek és harmadszor Magyarok 
nevek alatt". Attila mesés hatalmáról és tet-
teiről 10 oldalon értesülünk és meggyőződhe-
tünk, hogy a nagy király — többi erénye mel-
lett — a bölcseség pálmájára is méltó volt. 

„Kérdés: Mit cselekedett Pádvában? 
Felelet: Amidőn ot t mulatna , egykor elment az Aka-

démiába (?), hol is egy Marullus nevű költő kezdett előtte 
hízelkedő verseket mondani és At t i lá t isteni magból való-
nak hirdetni, mellyen felindulván At t i la , parancsolta, 
hogy a szemtelen költőt verseivel együtt mindjár t meg-
égetnék, mint aki nem szégyenli a halandó embereket hal-
ha ta t l an istenekhez hasonlítani. 

Kérdés: H á t ugyan megégettetett-e a szegény poéta? 
Felelet: Midőn már ez a rakás fára felvonattatnék, és 

a hóhérok tűzzel forognának körülötte, ekkor At t i l a : Ne 
bántsá tok , úgymond, a rossz embert, hogy a jó költőket 
is el ne ijesszük a mi méltó dicséretünk leírásától ." 

Az „Avaresek" viselt dolgai t is hosszan tá rgyal ja . Külö-
nösen érdekes, hogy II . Khágánus (khagán = vezér) feje-
delem hogyan kötöt t bele Mauritius bizánci császárba, 
végnélküli kívánságaival. 

„Kérdés: Adta-é jelát ravaszságának? 
Felelet: Igen, elsőben az t kívánta, hogy küldjön néki 

a császár egy elefántot, hadd lássa; az t elvévén, ismét 
kívánt egy aranyos cifra ágya t , azt is elnyervén, újonnan 
az t k ívánta tőle, hogy 80.000 arany adóhoz tégyen még 
20 ezeret; e kívánságát is a császár békesség kedvéért bé 
tellyesítvén, ismét 20 ezerrel kívánta szaporí tani ." íme, 
a fehér ló mondájának egy kedves vá l toza ta ! 

De vessünk egy pillantást az Árpád-vezette 
„harmadik kijövetelü" (magyar) népre is, mely 
a „tót Zventibáld"-ot (Szvatoplukot) elűzte 
trónjáról. 

„Kérdés: Mi lett kimenetele a tó t Zventibáldnak? 
Felelet: Azt írják a cseh történetírók, hogy megúnván 

e tündér világot, Nyitra mellett lévő Zobor nevű hegyre 
ment, és o t t három remetét találván, azokkal lakott , nem 
hamarább, hanem csak ha lá la óráján jelentette ki, hogy 
ki légyen." 

Szent Istvánról a többi közt azt tanítja a 
Kis Tükör, hogy „zenebonás" Kupát meg-
győzte. Rossz néven veszi, hogy „István király-
lyal idegen sugallói azt hitették el: azon or-
szág, mellynek csak egy nyelve és csak egy-
féle szokása van, gyenge és töredékeny". Érde-
kes, hogy az Árpád-királyok uralkodását sok-
kal rövidebben és szárazabban kapjuk a Kis 
Tükörben, mint a „Hunnusok" és „Avaresek" 
történetét. 

Przemisl Vencelről az alábbi érdekes meg-
állapítást olvassuk: „ifjan bornak adta vala 
magát". A lap alján, csillag alatt még ezeket 
fűzi hozzá: „Különös, hogy a magyar hazába 
bévándorolt jövevények majd többnyire igen 
szerfelett megkedvellik a magyar bort". Ügy 
látszik, Vencel se volt kivétel az általános sza-
bály alól. . . 

Királyaink közül Mátyás érdemeit emeli ki 
legjobban, akiről többek közt ezeket mondja: 
„Midőn holt teste Bécsben a Szent István temp-

lomába vitetnék, gyászruhában követték azt 
Ausztriának minden német rendei, kik között 
csak egy sem találtatott, aki őtet nem siratta 
volna." 

II. Lajos uralkodását ilyen elégikus finálé-
val zárja: „Ekkor volt az a nevezetes mohácsi. 
Veszedelem, mellyben a magyar királyi Biro-
dalomnak thrónusa ledöntetett, s Magyaror-
szág régi díszét, dicsőségét és fényét elveszt-
vén, szánakozásra méltó állapotba jutott." 

A Habsburgok úralkodásának kezdetével meg-
változik az előadás hangja. A komor egyszerű-
séget felváltja a szatmári béke után való idők 
lojális és barokkos hízelgése. Sejthető, hogy ez. 
a Bécs felé tetszelgő forma nem volt egészen 
őszinte, hanem inkább a szigorú cenzúra köve-
telte okosság folytán került Losontzi és az át-
dolgozok tollára. 

„A Felséges Ausztriai Házból való Királyok" közül 
elsősorban Mária Teréziát mél ta t ja különös gonddal, akit . 
„ama elfelejthetetlen nagy Theréziá"-nak aposztrofál. De 
II . József kiválóságait méltó színekkel festi. A bajor-
háborúban t anús í to t t maga ta r tásá t így adja elő: „ I t t 
te tsze t t ki legteljesebben Józsefnek hadi lelke, mivel hogy 
az egész táborozásnak idején jelen volt a hadi seregnél: 
a lognagyobb veszedelmekben is megrémülhetetlen és ma-
gá t , mint egy közkatona semmiben sem kímélvén." Saj-
ná la t ta l számol be II . József haláláról és okolja a sorsot,, 
hogy a „felséges Császár élete drága személyére nézve-
olly ügön szerencsétlen vala". 

Az egymást követő átdolgozok kifogyhatatlanok a. 
maguk korabeli uralkodó dicséretében. Az 1793. évi ki-
adás pl. így kíván szerencsét a trónralépő I. Ferencnekr 

„A Koronánkat mármost Ferenc bírja, 
Akinek is légyen a Menny felvont i v j a." (!) 

A derék átdolgozó bizonyára sokáig szenvedhetett, míg: 
az idézett rímet kikínlódta . . . 

De nem akar t elmaradni az ismeretlen 1810. évi átdol-
gozó sem, aki az I. Ferencről szóló fejezetet ilyen ditiram-
bussal zár ja : „Melly igen szükséges pedig éjjeli s nappali 
könyörgéseinkkel a kegyelmes Egeken zörgetni, hogy a 
mi Felséges Ferentzünknek kegyes Atya i Kezeiben a Ki-
rályi Pálcát mennél számosabb esztendőkre ta r t sák meg„ 
mivel egyedül tsak a bölcs és példás kegyességű Fejedel-
meknek hosszas uralkodások az a k u t fő, mellyből min-
den a la t ta lévő népekre minden féle és számlálhatatlan 
jók bőv és önkéntvaló folyamatokban ár-víz módjára, 
származhatnak. Könyörögjünk tehá t szüntelen az igen j<S> 
és nagy Istennek, hogy ezt a mi Felséges Ferentz Kirá-
lyunkat mennél később időkig haggya meg nálunk és Uno-
káinknál." 

Bízvást á l l í tha t juk , hogy ennél ékesebb és teljesebb» 
jókívánattal se azelőtt , se azóta egy uralkodót sem kö-
szöntöttek. 

1840-re már vá l tozo t t az ízlés. Az akkori kiadás sok-
kal szerényebb szókkal, de szintén lelkesen emlékezik az: 
országló V. Ferdinándról és a szokásos versecskét így pengeti r 

„Ferentz örökössé ötödik Ferdinánd, 
Hogy sokáig éljen, hiv magyar az t kivánd!" 

Uralkodásának történetét elbeszélvén, így végzi szavait r 
„V. Ferdinánd Felséges Királyunk jelszava ez: Védeni az: 
igazakat — kinek a felséges úr Istentől, a királyok kirá-
lyától forró indulat tal hosszasan terjedő és szerencsés-
uralkodást kívánunk és kérünk. Él jen!" 

III. A harmadik rész „Erdély Országnak 
Földjét, polgári állapotját és történetét adja 
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elő". Ezt 1773-ban Benkő József jeles iskola-
mester szerkesztette és az elkövetkezendő évek 
során a szükséghez képest — az első részekkel 
együtt sokan átdolgozták. Benkő igyekezett 
mondanivalóját a Losontzi-féle tenorban tar-
tani, ami sikerült is neki. Erdély földjének „mi-
néniüségé"-ről pl. így versel: 

„Gazdag Erdély Ország vadász erdejével, 
Arany, ezüst, vas, réz, 6 egyéb érc nemével, 
Só, buza, bor, gyümölcs elégségével, 
Mind halak, mind barmok tellyes bővségével." 

Az alkotmánytani rész kivonatosan ismerteti 
Erdély kormányzati szervezetét és azokat a ki-
váltságokat, melyeket a Diploma Leopoldiánuni 
megerősített. 

A történeti rész elején, a független Erdély 
fejedelmeiről ilyen renddel versel: 

„Zápolya volt első, Izabell annyával, 
Kit Báthory István követett sorjával . 
Majd Báthory Kristóf, Zsigmond kis fiával, 
És Báthory András, a Mihály vajdával. 

Székely Mózest, sorban Bocskay követte, 
E z t Rákóczy Zsigmond, de csak elkezdette, 
Báthory Gábornak mert önkényt engedte, 
Ki a gyilkos u t szá t vérével festette. 

Bethlen Gábor magát vitézül fo rga t t a , 
Ki az igazgatást Katalinnak hagyta , 
De Bethlen Istvánnak ezt az ország adta, 
Majd Rákóczy Györgynek ismét a ján lo t ta . 

Bizta Rákóczy György, érvén vég órája, 
I f j abb Rákóczy György és Ferencz fijára, 
Rhédoy, Bárcsay, Kemény nemsokára 
Birván, szállott a két Apafi vál lára ." 

I. Lipóttól Mária Teréziáig maga Losontzi, 
ettől kezdve pedig V. Ferdinándig az átdolgo-
zok folytatják a fejedelmek sorát. 

Érdekes, hogy a Rákóczi nemzetség nem nagy gráciá-
ban van Losontzi uram előtt. Így ír: „Meg lehet jegyezni, 
hogy ez tömérdek kinccsel bíró fejedelmi ház volt, mert 
a két Rákóczy György Erdélynek majd minden pénzét 
Pa t ak ra t aka r t a ; melyért az erdélyiek közbeszédben az t 
szokták mondani: a P a t a k vitte el minden pénzünket. 
Ez erőszakosan g y ű j t ö t t pénzből j u t t a t o t t az áldott sze-
rencse egy pataki szegény diáknak is valamelly részt, 
mert, kedves csókája, a kincstartó házból, az ablakon 
ál ta l , midőn a Bodrog pa r t j án tanulga tna , kiterjesztett 
könyvébe 200 a ranya t hordogato t t ; mely csóka segítsé-
gével külföldi akadémiákra kiméne, megölvén előre csóka 
p a t r ó n á j á t ; hogy lidérczsége ki ne tudódjék." 

II . Rákóczi Ferenc felkelésének fő indítóokát abban 
l á t j a , „hogy Leopold király őtet német-római hercegi 
t i tulussal meg nem ajándékozta." Az egész felkelést pedig 
afféle rebelliónak t a r t j a , mert azt í r ja : „Igyekezett ugyan 
ő te t (II . R. F.- t ) mind Leopold, mind József kegyelmes 
ígérotekkel lecsendesíteni, de hasztalan. Sőt olyan vak-
merőségre lépett, hogy az ónodi gyűlésen Józsefet leté-
tetni kívánta. Do csakhamar kezde Rákóczy szerencséje 
hanyatlani és gyülevész népé elszélesztetett." 

A IV. „Toldalék"-nak nevezett rész a pénzne-
mek ismertetésétől kezdve a levelezés szabá-
lyaiig sok hasznos tudnivalót közöl. 

A nyújtott ismertetésből és idézetekből nyil-
ván látszik, hogy a Kis Tükör Losontzi szer-
kesztésében sokkal jobb volt, mint lett a gya-

kori átdolgozás folytán. Bár az első kiadás 
hangja naiv és lojális, mégis rokonszenvesebb, 
mint a továbbiak bizantinus mézessége. I t t azt 
is megállapíthatjuk a szerző javára, hogy még 
az ő óvatos hangját és revereneiáját a cenzúra 
indokolja, addig az utána jövők túlságos haj-
bókolása a hatalom előtt kedveskedni akaró 
kapaszkodás benyomását teszi. A könyvben 
megbúvó nagyszámú tévedést, valamint a be-
lőle áradó didaktikai gépiességet természetesen 

Krisztus és Mária, az úgynevezett csütörtökhelyi Piéta. 

nem írhatjuk a szerző és az átdolgozok rová-
sára, mert ők a korukbeli fejletlen tudományt 
tolmácsolták. Mindezek ma már talán mosolyt 
is fakaszthatnak, de abban az időben a meg-
felelő szintet képviselték. Ezek következtében 
a Hármas Kis Tükröt — főleg pedagógusok ré-
széről — a tisztes relikviáknak kijáró megbe-
csülés illeti meg. 

Az érdemes könyv méltatásának az a legki-
emelkedőbb szempontja, hogy a Kis Tükör ne-
véhez fűződik az első tudatos törekvés népünk 
nemzeti alapon való kiművelésére. „Magyart a 
magyarnak!" — tanácsolta Losontzi István és 
az anyanyelv tolmácsolása útján a népiskolai 
tanulókat olyan gyakorlati ismeretekkel akarta 
felvértezni, miket életük folyamán mind a ma-
guk, mind közösségük javára haszonnal kama-
toztathatnak. Megállapítható, hogy ez ma is a 
legmodernebb nemzetnevelői elv! Hogy ennek 
megvalósítására a Kis Tiikör csak egy-két 
botló lépést tudott tenni, ez a körülmény sem-
mit sem von le Losontzi István kezdeményező 
dicsőségéből. Ha Apáczai Csere Jánost a ma-
gyar tudományos oktatás prófétájaként tisztel-
jük, akkor Losontzi István népoktatásügyünk 
apostola, ki mindenben méltó emlékezésünk és 
tiszteletünk koszorújára... 
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TÁ.IKÉPKÖLTÉSZETÜIK PEDAGÓGIAI 
HASZNOSÍTÁSA A NÉPISKOLÁBAN. 

Azt hiszem mások is öröipmel állapították 
meg, hogy a legtöbb iskolánknak van képes-
levelezőlap gyűjteménye. És annak a földrajz, 
a történelem tanításánál és a beszéd-és értelem-
gyakorlatoknál nagy hasznát vesszük. 

;Nekem azonban feltűnt, hogy alig van olyan 
levelezőlapunk, mely a kép mellé néhány sor 
verset is szemünk elé tárna. Meglepetve láttam, 
mikor legutóbb a Balatonnál jártam, hogy van 
njái- olyan levelezőlap, mely Garay versét adja 
ízléses formában a visszhang mondájáról. Ezen-
kívül azonban nem is ismerek levelezőlapot, 
mely az egyes magyar tájak jellegzetességét 
szembeötlően nyújtaná a tájképi költészet vo-
natkozó sorainak közlésével. Németországban 
rendkívül fejlett a levelezőlapipar. De csaknem 
minden város büszke arra, hogy neki költői is 
vannak ós ezeknek helyi vonatkozású verseit 
nyomatja rá a levelezőlapokra, hogy a nagyjai 
iránt érzett tiszteletét ezzel is lerója és hogy a 
szépségeket kereső idegen lelkének minél bő-
vebb táplálékot nyújtson. 

Ázt hiszem erről a kérdésről ma több szem-
pontból , érdemes tanítói eszmecserét kezdeni. 
Én azt állítom: a versnek a földrajztanításban 
fontosabb szerepe van, mint amennyire azt ma 
njéltatjuk. Mikor én elemista voltam, a zemp-
léiivármegyei III. osztályos földrajzkönyviink-
ben benne volt Kisfaludy „Szülőföldem szép 
határa" című verse. Sok mindent elfelejtettem 
a földrajzból, de ezt az egyet nem. Világért 
sem akarom ezzel azt mondani, hogy tanítsuk 
a földrajzot versekben, mint valaha Losonczy 
Hármas Kis Tükör-je. Én csak azt gondolom, 
hogy bármilyen módszerrel is tanítunk, ré-
givel vagy újjal, a lényeg mindig ugyanaz, t. 
i. amit közlünk a gyermekkel, azt szemlélete-
sen, színesen közöljük. És úgy közöljük, hogy 
minél továbbra, minél több maradjon meg lel-
kükben belőle. Ha egy-egy kis megkapó, köny-
nyen felfogható versünk is van az anyaggal 
kapcsolatban, azt hiszem, csak nyerünk veié, 
ha ezt is megrögzíthetjük. 

Tájképköltészetünk annyival inkább felhasz-
nálható földrajztanításunkban, mert a magyar 
költészetnek ez az ága is rendkívül gazdagnak 
mondható. Híresség tekintetében (igaz, minő-
ségben is) Petőfi úgynevezett leíró költeményei 
jutottak eddig első helyre. Ezek maradjanak is 
első helyen. De többi költőnk alkotásai között 
is nagyszámmal vannak olyanok, amelyek a 
magyar föld szépségeit, jellegzetességeit, híres-
ségeit örökszép sorokban zengik. 

Ha azt mondjuk, hogy Petőfi írásaiból meg 
lehet ismerni az egész magyar földrajzot, ki-
egészítésre szorul ez az állítás azzal, hogy a 
magyar költők műveiből együttesen lehet meg-
ismerni hazánk földrajzát. Tompának a mon-
dái szintén a számontartott remekek közé tar-
toznak. Vörösmarty dunántúli ember, az ő köl-
tészetének már ennélfogva is sajátsága a tájak 

Irta: DR. HEGYALJAI KISS GÉZA. 

színes visszatiikrözóse, kisebb költeményekben 
éppúgy, mint költői elbeszéléseiben. Arany Já-
nos szintén az ismertebb táj költőinkhez tarto-
zik. De már pl. Csokonai-nál, különösen az 
újabban felfedezett verseiben, sok színes táj-
kép és népi életkép, mint ismeretlen édesgeti 
olvasókedvünket. Pl. a „Szeptember, Október, 
November" című versében a hegyaljai ősz szü-
reti szépségeit festi így: 

Már a víg szüretnek örül minden ember, 
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember, 
Októbert olyformán b iz ta t j a előre, 
Hogy nektár lesz a bor és a máslás lőre. 
Setétül a setét góhér a vesszőkön, 
Barna szint ver vissza a többi szőlőkön. 

Kazinczynál is találunk földrajzi vonatkozá-
sokat (Vajdahunyad), de ezek népiskolai be-
mutatásra kevésbbé alkalmasak. Berzsenyi is 
hitregei kapcsolatokkal szövi át magyar tájké-
peit (Keszthely). Kisfaludy Károly ízig-vérig 
való magyarsága és szülőföldszeretete igen 
szép sorokhoz ós szakaszokhoz juttatja azt, aki 
nem sajnál vele egy órát tölteni. Hires Mo-
hács-a mellett Mohácsi dal-a is használható. 
Népdalaiban a Tisza, Duna, Balaton képe ra-
gyog fel. Visegrád-jában az emlékező hang hat 
meg. Olaszországban, Honvágy című versének 
szép szakaszai közismertségre kívánkoznak. 

Kisfaludy Sándornál sűrűn találunk olvasó-
könyvekbe kívánkozó szakaszokat. Magyar föl-
dön fogantak és a magyar föld szépségeit eme-
lik túl téren és időn. Minden gyermek elmond-
hatja vele a szülőföldjéről: 

Értelmemet és szivemet 
Örömök közt mivelvén, 

Napalatti életemet 
Boldogan i t t élem én. 

Ez olyan szép négy sor, hogy újonnan épülő 
iskoláknak is lehetne márványba vésett fel-
irata. (Természetes, hogy a magyar tájakat 
ékesítő várakról is van szép mondanivalója.) 

Kölcsey Ferenc is szeret romokon megállni 
és a régi dicsőségből ú j erőt meríteni. Ilyen 
versei: Drégely, Munkács, Huszt. A huszti vár 
múltja ihleti egyik hires szép versét: 

Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort ; 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. 

Bajza sok hangzatos verse közül csak á Szol-
nok mellett címűt említem, melyben Damjanich 
szolnoki csatáját írja le zengzetesen. Czuczor a 
történelemmel kapcsolatban lett inkább ismert. 
Tudnia kell minden magyarnak, amit a Bala-
tonról írt : 

Lelked szép erejét a sors hullámai edzik: • ' 
E tó testednek nyújt üde életerőt. (A Balaton tava.) 
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Garaynak szép Himnusa: 
Kárpátoktól Adriá ig 
Zengjen hát az ének: 
Adjon Is ten szebb jövendőt 
Árpád nemzetének! 

Közismertnek tekintem: A Balaton, Tihany, 
Rege a tihanyi visszhangról című verseit. Jól 
használható Szeresd magyar hazádat című 
buzdítása is. 

Vojcla János örökké kedvét leli a tájfestés-
ben. Néha történeti emléket elevenít fel a 
lantja, máskor tisztán csak a hangulatot adja 
vissza. Nem egyszer formailag is oly könnyed, 
hogy a gyermek is gyönyörködhetik benne. 
Egészében alkalmas iskolai közlésre a Székes-
fehérvárott című verse. A Balaton part ján és 
a Nádas tavon. . . finomfestésű tájkép a ma-
gyar vidékről. 

Gyulai Pál költészetében különösen érdemes 
elmélyedni a pedagógusnak. Belőle nagyon ke-
veset tettek közkinccsé a tankönyvírók. A csa-
ládi életre, általános emberi igazságokra és ter-
mészeti képekre irányul tekintete és a mély 
érzés sokszor a legművészibb formában kristá-
lyosul ki. Szülőföldemen című remekének mi-
lyen igaz négy sora pl. ez: 

Szép vagy Erdély, szép és szerencsétlen, 
Koporsóban mosolygó halott , 
S én szeretlek hőbben és hívebben, 
Mint valaha szívem tudha to t t ! 

A szülői ház, A vándor fiú. Külföldön, A hő-
sök sírja, mind a magyar föld szeretetéből fa-
kad. Mily tömören fogja össze a dunai utazás 
élményeit: 

Légy üdvöz, bérc, légy üdvöz várrom 
S te Duna a magyar ha táron , 
Csak vigy tovább, csak e g y e n e s t . . . 
Légy üdvöz ifjú Budapes t ! 

Hogy megrázza a mai magyar szivet is Re-
viczky Gyula verse Pozsonyról: 

Az a várrom és komor ősi dómod 
Beszélő némasággal h i rde t ik : 
Szivek kihűlnek, inganak a trónok 
S a haza lángja akkor is heví t ! 

Vagy milyen tüzesítő, amit Magyarország-
ról ír: 

Munka népe! Az Is ten megáldja, 
Üdvözítse béke olajága, 
Tettereje, lázas munkakedve 
Nagy nemzetek sorába emelje. 
Hogy a büszke jóslat igaz légyen: 
Magyarország nem volt, hanem lészen! 

(A munka nópe.) 

Ábrányi Emil lélekrázó erővel tudja megszó-
laltatni a magyar föld olthatatlan szeretetét. 
„Az amerikai magyarokhoz" című költeményé-
ben így szól: 

Tudom, nincs pá r j a vad Niaga rának , 
ö a vizek mennydörgő istene. 
Vlégis nekem a Tar-patak zúgása 
Ezerszer drágább, édesebb z e n e ! 

Szívemnek drágább minden Red-Rivernél 
A kiesi Bodrog és part ján a n á d ! 
Ezért k ívánnám látni, ú j ra lá tn i , 
És mindig l á tn i a magyar h a z á t ! 

Rudnyánszky Gyulának a Napszállat felé című 
kötetében találjuk a hazájától elszakadt ma-
gyarnak sok fájó, igaz, magávalragadó hang-
jait. „Hívogató" című verséből egy szakasz: 

Sír a m a d á r száraz ágon. 
Nincsen á rvább a világon, 
Mint a m a g y a r idegenben! 
Ha elindul, könnye cseppen, 
Bárhol ér je a szerencse, 
A kerek föld minden kincse 
Nem elég rá , hogy a lelke 
Azt az á ldo t t hantot, melyre 
Legutolsó könnye omlott, 
Elfelejtse, bármily boldog. 

Gyönyörű természeti képeket találunk Bar-
tók Lajos költeményeiben. A Felvidéket pl. így 
jellemzi: 

Elénk kerül mindig újabb s szebb alakban, 
Pedig szépsége egyre vá l toza t lan ; 
Fenséges és komoly virulatú, 
Felhői, mint nemes arcon a bú. 
De ott legif jabb, hol legzordonabb 
Nincs ősze e szirthomlok bá j inak , 
Tél fátyolán is fenyőkoszorú. 
Erdők és lombok nem szűnnek virulni 
S a nyár hevén hullámos keble ringat, 
Valóság föl nem éri á lma inka t . . . (Barangolás .) 

Szemere Miklós három kötet versében is ott 
találjuk a természet, különösen a zempléni tá-
jak sok tiszta- és szerencséshangú dicséretét. 

Harsányi Kálmánnak „Az aggteleki barlang-
ban" című versét olvasva, kapunk e barlang 
tanításához sok szép színt. 

A halott költők közül talán még Gárdonyi 
Géza természetfestő költeményeit kellene meg-
említenem, de őt az iskola emberei úgyis jól 
ismerik. 

Az élők közül Kozma Andor „Honfoglalás" 
című hőskölteményének vannak gyönyörköd-
tető tájleírásai. Sajó Sándor költészete is bő-
ven nyújt szemléltető képet a tanítónak. Egész 
sor verse van pl. a legújabb kötetében (Gyer-
tyaláng), melyben városaink dicsőségét zengi. 
Ilyenek: Ipolyság, Jászberény, Eger, Selmec-
bánya, Drégely, Pannonhalma, a Balaton, Fo-
nyód és a többi. Jakab Ödön szintén nagy mes-
tere a leírásoknak és a hangulatfestésnek. Far-
kas Imre, Juhász Gyula, Havas István, Remé-
nyik Sándor, Áprily Lajos, Móra László és több 
költő úgylátszik céltudatosan műveli a tájkép-
költészetet magas művészettel és szívrehatóan 
egyszerű eszközökkel. Ezek mindnyájan tudnak 
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olyanokat mondani a magyar föld örök szépsé-
geiről, amit a tanító sikerrel hasznosíthat a 
népiskolában a földrajzi s egyéb ismeretek 
közlése közben. 

Hívjuk segítségül a magyar föld természeti 
szépségei mellé a magyar költészet szépségeit, 
hogy tanító és költő, iskolamester és apostol 

olyanná nevelje földünk népét, amilyennek a 
magyart mindenkor látni szeretjük: 

Ki bálványát az ősföldből fa rag ta , 
Kinek szeme őshitet sugároz 
És a föld a la t t jár a gondolat ja : 
A földnek él, hal s a földnek áldoz! 

A MAGYAR ZEiVK FELKAROLÁMRÓL. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium mult évben megindult nagysikerű gra-
mofónakciója az első elhatározó lépést jelenti 
a magyar zene védelme érdekében. Hogyan, hát 
meg kell védeni Magyarországban a magyar 
zenét? Bizony így áll a helyzet. Szálljunk csak 
magunkba. Ha a városi ember bemegy egy kávé-
házba, vagry zenés fürdőhelyre, hogy nemzeti 
érzését, kedélyvilágát jó magyar zene mellett 
felfrissítse, vájjon mit hall? Játszik ugyan a 
cigány vagy a szalonzenekar népies magyar 
műdalokat és nagyritkán magyar népdalokat is, 
de most már túlságosan sokszor játszik idegen 
ritmusra, idegen városi kőházakban született 
úgynevezett slágereket: fox-trottot, tangót, blek-
bottomot és még a jó ég tudja, mennyi min-
denféle idegen ritmusú melódiát. Mivel pedig 
a falusi, tanyai ember ilyen dolgokban a várost 
szokta követni, bizony megtörténik, hogy még 
a cséplőgép mellett is a jó barnapiros magyar 
legények, leányok a „Teve van egypúpú, két-
púpú", meg a „Pardon, pardon, szenyora" című, 
magyarnak már szövegüknél fogva sem nevez-
hető dalok mellett vigadoznak. Hiszen a teve 
sehogysem tartozik a mi világunkba, éppúgy a 
szenyora sem, ami tudvalevőleg spanyol höl-
gyet jelent. Milyen más volna, ha a fiatalság a 
magyar vadgalambra, magyar lányra gondolna, 
s azt énekelné: „Akkor szép az erdő, mikor zöld. 
mikor a vadgalamb benne költ", vagy azt, hogy: 
„Fekete föld, fehér az én zsebkendőm, elhagyott 
a legkedvesebb szeretőm." Még ebben az elha-
gyatottságban is legalább magyar szívvel ki-
énekelné magát, megvigasztalódna egy kicsit. 
Elveszti a magyar fiatalság magyar kedélyét is 
ilyenformán, hiszen a magyar dal, amilyen 
nincs más népnél és egyedülvaló tulajdona a 
magyar népnek, egyedül tudja a magyarban 
állandóan ébrentartani azokat a kedélyváltoza-
tokat, amik a magyar ember lelkét összesen 
meghatározzák, kiteszik. 

Vigasztalódjunk. Az a jelenség, hogy a régi 
népi ritmusokat, dalokat, táncokat egy interna-
cionális zene kedvéért elfelejtgetik, — az egész vi-
lágon általános. A nagy nemzeteknél: angolok-
nál, németeknél, spanyoloknál nagy társadalmi 
szervezetek már élesztgetik az elalvó nemzeti 
lelkiismeret tüzét. A magyar kultuszminiszté-
rium is a magyar dalnak, az ősidők óta fenn-
álló magyar dalnak felélesztésére, megmenté-
sére gondolt, amikor akcióját megkezdette. Mert 
a nagyközönség most már ezekből a gramofón-
lemezekből, valamint a szintén kultuszminiszté-
riumi fennhatóság alatt álló rádiószabadegye-

írta : dr. PATAKY MÁRIA. 

tem zenéjéből is megállapíthatja, hogy bizony 
vannak tősgyökeres magyar népi dalok és régi 
magyar dalok, amiket sohasem hallgatott idáig. 
Ámulva jöhet rá arra, hogy itt egy nagy nóta-
kincs van, amit régen nemes, jobbágy együtt 
dalolt, s később, mikor az úriosztály idegen ze-
nékre kapott, csak a jó hűséges nép őrzött meg 
a nemzet számára. Ezeket a dalokat híres zene-
szerzőink és tudósaink: Bartók, Kodály, Lajtha, 
Vikár gyűjtik össze s ezek egy részét vették fel 
a multévi gramofónakció 34 lemezére, míg az 
ezután megjelenő 1931-es sorozat inkább a mult 
század népies műdalait, népszínműdalait — a 
ma ismert „régi nótákat" — fogja a nép közé 
bevinni. 

A mult évi lemezek a dalok fajai és előadás-
módja szerint igen különbözők. Legnagyobb 
részük népi eredetű szerelmi, katona-, sőt poli-
tikai dalok, ú j és régi kuruc népdalok, valamint 
népi karénekek. A sorozatban van azonkívül a 
Himnusz, a Szózat, a Hiszekegy, amikkel min-
den bemutató előadást megkezdeni és befejezni 
lehet. 

Az első sorozathoz tartozó leniezek hallgatá-
sánál eleinte kissé szokatlanul hat, hogy a több-
nyire szólóénekesektől előadott magyar dalokat 
legnagyobbrészt zongorával kísérik. A magyar 
ember nagyon is elkényelmesedett; a magyar 
nótát úgyszólván egyedül a cigányra bízta és 
nem is tudja elképzelni, hogy létezhetik magyar 
nóta cigány nélkül. Pedig ezen ősi népdalok 
nagy részét városi cigány talán soha nem 
játssza, falusi cigány is csak azokat az újabb 
eredetű népdalokat, melyeket az illető vidék 
íöldmivelő magyar népe ismer. Az ősi népda-
lok nagy részét a régi egyházi dalok s azok kü-
lönleges hangnemei befolyásolták, s ilyenfor-
mán cigány nem is képes az ő dur- és moll-
liangnemekhez szokott fiilével ilyen dalokat 
hangszerekre átírni, megharmonizálni. 

A cigányos zene kérdésének többféle változata 
bemutatást és megoldást nyer a második gra-
mofónsorozat lemezeiben. A történeti stílus ked-
véért — hiszen cigánykíséret mellett énekeltek 

- a mult század népszínműveiben — az idetartozó 
népszínműdalok, népies műdalok átnemesített 
cigányos kísérettel vannak ellátva. A mult szá-
zadeleji cigány vagy cigányos modorban író 
zeneszerzők műveit képviselik Bokának, Lavot-
tának stb. darabjai. A régi dalokból is szerepel 
egy-ket gyöngyszem a Molnár és Kern-féle 
dalosgyüjteményből, míg 2—3 kurucdal a ma-
gyar történelem legvitézibb és legzaklatottabb 
korszakának fá jó hangulatát idézi. Az oly szé-
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pen fejlődő daloskörök is szerepelnek a máso-
dik gramofónsorozat pár lemezén, melyek a leg-
kiválóbb dalárdáink legszebb teljesítményeit 
állítják oda mintaképül a magyar férfi- és 
vegyeskaroknak. Két magyar operai felvétel 
zeneművészetünk ez ágából is nyújt ízelítőt. 

A magyar dal, zene különféle kérdéseinek 
tisztázása csak akkor válik lehetővé, ha népünk, 
elsősorban a magyar ifjúság, végre-valahára 

tudatában lesz annak, milyen és hányféle tulaj-
donképen a magyar nóta és mekkora múltja 
van. Hogy ezt a célt elérhessük, minden eszközt 
meg kell ragadnunk. Semmi sem bizonyult azon-
ban idáig ilyen hatásosnak, mint a grammofón-
lemezekre való felvétel, a magyar zenének az 
élő zene eszközeivel való bemutatása. Ezért 
szükséges a lemezeknek a nép körében való 
minderősebb terjesztése. 

A M1JVÉSZET, MIIT KEYELÉSI SEGÍTŐ ESZKÖZ. 
Egy berlini tanítónő, Unger Márta foglalkozik 

azzal a kérdéssel, hogyan lehet a nehezen nevel-
hető gyermekeknél a művészet segítségével, il-
letőleg igénybevételével iskolai eredményeket el-
érni. Az érdekes gondolatmenetet az alábbiak-
ban vázoljuk. 

A gyermek, aki hatéves korában kerül az isko-
lába, bizonyos 'felfogásbeli készséggel rendelke-
zik, amennyiben a külső benyomások kiválasz-
tódnak és rétegeződnek, illetőleg a gyermek 
előbbi tapasztalataiba belekapcsolódnak. Ezek 
öntudatlan folyamatok. A szülői házban elké-
nyeztetett gyermek, aki dicsérethez és elisme-
réshez szokott, az iskolában lelkileg nem 
alakulhat át rögtön. Nincs meg benne, mint a 
felnőtteknél, a tárgyilagos kritikai összehason-
lító képesség. Ha pedig a gyermek a normális 
teljesítmények köréből kiesik egyszer, a nehe-
zen nevelhető gyermekek táborát fogja szaporí-
tani. Olyan területet keres érvényesüléséhez, 
ahol véleménye szerint „könnyebben viheti vala-
mire", még ha csupán pillanatnyi sikerről is van 
szó. Az ilyen gyermek állandóan nyugtalan, mert 
nem bízik a jelenben és a jövő érdekében nem 
mer dolgozni. A Montessori-iskola igyekszik e 
szirteket elkerülni, amennyiben játékok útján 
kicsiny, látható, könnyen elérhető célokat te-
remt, amelyek a munkához nem szokott gyer-
mek figyelmét lebilincselik. Nem tudja azonban 
senki, hogyan hat majd ez a módszer a gyermek 
későbbi életében, ha többé nem a szabad játék, 
hanem a komoly munka iránti kényszer lép elő-
térbe. 

Minden tanító ismeri a cselekvőkészséget nél-
külöző, nehezen kezelhető gyermekeket, az álmo-
dozókat, a gyöngéket, a félénkeket. 

Az a feladat, hogy a gyermeket kényszertéve-
déseitől megszabadítsák GS cl közösség hasznos 
tagjává neveljék, csak akkor lehet hálás, ha si-
kerül a szülőket felvilágosítani és bevonni őket 
a közös munkába. Ez nem mindig lehetséges, 
sőt előfordul, hogy az otthoni helyzet egyre 
újabb lelki teherrel sújt ja a gyermeket. 

Ha kedvezőtlen körülmények között sikerül 
oly világot feltárni a nehezen nevelhető gyer-
mek előtt, melyet szebbnek, tökéletesebbnek lát 
annál, ami ellen fellázad, ahol — hite szerint — 
akadály nélkül dolgozhatik és teremthet, már 
megvan az alap, amire gyümölcsözőleg építeni 
lehec. A. játék gyorsan átalakul komoly mun-
kává. A gyermek önálló elhatározást, öntuda-
tos felfogást, önfegyelmezést tanul és mindenek-
előtt a cselekedeteiért való felelősséget. 

A nehezen nevelhető gyermek iskolai fel-
adatai elvégzésénél nem érheti el a többi gyer-
mek teljesítési színvonalát, esetleges kisegítő 
feladatot nem kaphat anélkül, hogy az őt el ne 
kedvetlenítené. Mesterséges úton azonban lehet 
olyan feladatokat találni, amelyek a gyermek-
nek kifejezési és cselekvési alkalmat adnak, a 
többi gyermekkel való, félelemre késztető ver-
seny és lehangoló összehasonlító kényszer el-
kerülésével. 

A tanító csak a művészi téren végzett munkát 
értékelheti tetszése szerint és használhatja fel 
a gyei-meknek a közös iskolamunkába való be-
illesztése érdekében. Mert ez a legfőbb tényező. 
A gyermeknek művészetét vagy művészeti kész-
ségét nem szabad a maga számára gyakorolnia, 
éreznie kell, hogy mások számára is valami 
hasznos dolgot művelt. Hogy egyes esetekben 
milyen művészetekről lehet szó, azt a gyermek 
hajlamai szerint kell eldönteni. Rajzkészségét, 
mintázási vagy díszítő hajlamát kell igénybe 
venni a cél érdekében. Például a csíntalan, os-
toba vagy hanyag gyermek ne kapjon olyan 
íeladatot, mint osztálytársai, hanem olyat, amire 
különösen alkalmas, kézimunkát talán, ahol szí-
neket és formákat alkalmazhat. Azután fel lehet 
hívni figyTelmét arra, hogy ha ily nehéz felada-
tot el tud végezni, bizonyára sokkal könnyebben 
megbirkózhatik az iskolai feladattal. 

Tehetséget teremteni is lehet, vagy legalább 
is előmozdítani és a gyermeket lelkes útmuta-
tás segítségével bevezetni a művészetbe. Így 
nagyon gyorsan sikerülni fog a gyermek ön-
bizalmát és teljesítőképességét az iskolai felada-
tok számára fokozni. 

Az itt jelzett eljárási módnak bizonyára van-
nak nehézségei és veszélyei is. Az iskolában ta-
lán sok időt kellene fordítani arra, hogy a gyer-
meket művészi teljesítmények útján iskolai tel-
jesítményekre is képesítsék. Meggondolandó 
ezenkívül, vájjon ez a módszer később nem 
járna-e rossz eredménnyel, mert olyan vágya-
kat kelthet a gyermekben, melyeket az élet meg 
nem valósíthat. Megállapítható ezzel szemben, 
hogy a nehezen nevelhető gyermekek gátolják 
a tanítást és fáradság és szeretet, melyet érde-
kükben kifejtenek, hiábavaló, mert a tanító kép-
telen arra, hogy kizárólag velük foglalkozzék. 
Tény azonban, hogy ilyen gyermekeket munka-
képessé kell tenni, vagy legalább is igyekezni 
kell erre. A művészet az a nevelési segítőeszköz, 
mely a gyermek produktív erőit felébreszti, 
kifejleszti és a destruktív erőket semlegesíti. 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Hazánk felszabadul a török iga alól. 

(Történelem az V—VI. osztályban.) 
I r t a : Günther Jolán gyak. isk. tanító. 

Ebben a tanításban meglepően liat a tér-
képről való szemléltetési mód. Kar társnőnk 
lerajzolja Magyarországnak a török hódolt-
ság korabeli térképét. A törökkézen levő 
várakat lófarkas, félholdas zászlóval jelöli 
meg. Az el nem foglalt területeken pedig 
magyar zászló leng. Micsoda szemléletes 
kép!.. . A gjrermek lesi, várja, hogy fogy-
janak a török s terjedjenek a magyar zász-
lók. Tanítás közben pedig átéleti a gyer-
mekkel a török elleni harcokat. Közben a 
gyermek hol aggódik a magyar sereg sor-
sáért, hol meg lelkesedik a kivívott győze-
lem felett. Minden győzelem, minden vár 
elfoglalása neveli nemzeti önérzetét. Érzi, 
hogy ahol magyar lobogó leng a vár fokán, 
az már az övé, a nemzetéé. S ez a mozgás, 
ez a megjelenítés valóban a gyermek ter-
mészetéhez való. 

Emellett az értékes szemléltetési mód 
mellett azonban más értékeket is találunk 
kartársnőnk tanításában. Az előkészítés 
fokán elsősorban az ő lakóhelyéről, Vesz-
prémről kíván beszélgetni. Hogyne! Hiszen 
a gyermek érzelmi világához az van legkö-
zelebb. Legtöbbször azon át nézi a nemzet 
sorsát is. S hogy kartársnőnk itt a beszéd-
és értelemgyakorlatokkal teremt kapcsola-
tot, mutatja ez a mondata: „Természetesen 
a mi városunkról, mert ennek a tornyán is 
lengett török lobogó s az iskolában sok szó 
esett már arról, hogy milyen pusztítást vit-
tek véghez itt a törökök." S micsoda jóleső 
érzés lehet az, mikor a gyermekek érzik, 
hogy az ő városuk faláról is lekerült a tö-
rök lobogó! 

Következtetésre, ítéltetésre is ad alkalmat 
kartársnőnk. Természetesen úgy, hogy azok-
nak megalkotásában a magyar érdekeknek 
döntő szerepük van. Hogyne! Hiszen ma-
gyar gyermekek alkotják. Még pedig a harc 
hevében alkotják, Akkor, mikor már előző-
leg átélték azokat a kellemetlen érzelmeket, 
melyeket a török okozott terjeszkedésével. 
Most elégtétel nekik a győzelem azért a 
sok-sok keserűségért. Így tanul meg a 
gyermek a nemzet múltjának megismeré-
sével kapcsolatban a nemzettel érezni, an-
nak örömében, bánatában résztvenn. 

Buda visszavételének egyik magasztos 
jelenetét képen szemlélteti kartársnőnk. A 
képet a gyermekek közösen beszélik meg, 
miközben átélik a dicsőséges mozzanatot s 
így élmény lesz a lelkükben. És itt, ennél a 
fontos mozzanatnál a tanítónő a gyerme-
kekkel véteti le Budavár fokáról a török 
zászlót s velük tűzeti helyére a magyar 

lobogót. Mennyi pedagógiai érték van eb-
ben a látszólag semmitmondó cselekedet-
ben! Különösen akkor, ha a tanító egyéni-
ségének melege is hozzájárul ehhez, amint 
azt kartársnőnk sorából is érezzük. 

Tanításában állandóan ébrentartja kar-
társnőnk a hangulatot. A begyakorlás fo-
kán pedig összehasonlít, lelkesít, hitet, re-
ményt ébreszt. S ezt dalban fejezteti ki azért, 
mert ez mélyebb nyomot hagy a lélekben, 
mint a beszéd. Drozdy Gyula. 

Az előző órák történelmi anyagából a török-
világ korát eleveníteni fel gyermekeim előtt. 
A visszaemlékezés támogatására térképet is 
rajzolok a táblára s azon feltüntetem a tanítás-
ban előforduló várakat és városokat is. A meg-
szállott várakra félholdas, lófarkas török zász-
lót rajzolunk, felszabadulásuk után magjTar 
zászló kerül a török zászló helyére. Ha lehet, 
parafára erősített, gombostűvel vagy rajzszeg-
gel feltűzhető zászlócskákat készítsünk, mert 
azok mozgatása élénkebbé, szemléletesebbé teszi 
tanításunkat. A csapatok mozgását s a mozgás 
irányát rajzon tüntessük fel, természetesen kü-
lönféle színezéssel. Vezérszavak írása, a leg-
fontosabb évszámok feljegyzése az emlékezet 
támogatása miatt szükséges. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. A mohácsi vész után 

milyen világ következett hazánkra? Mit tudná-
tok róla mondani! Nevezzetek meg magyar hő-
söket, akik a török ellen harcoltak! Mely várak 
kerültek török kézre? Milyen zászlót tűztek a 
törökök az elfoglalt várakra? Jelöljük meg itt 
a térképen is az elfoglalt várakat, városokat 
kis török zászlóval. (Míg a térkép készül, az 
egyes helyekhez fűződő eseményekről, egy-egy 
kiváló hősről is megemlékezünk, de csak na-
gyon röviden. Természetesen elsősorban a mi 
városunkról, mert annak tornyain is lengett a 
félholdas lobogó s az iskolában sok szó esett 
már arról, mily pusztítást vittek véghez itt a 
törökök). — Most pedig bekerítem azt a terü-
letet, melyen a török volt az úr. (Rajz.) — Rá-
gondolni is rossz, hogy ekkora földet vettek el 
tőlünk a törökök! Hátha még arról hallanátok, 
hogyan bánt a pogány török a szegénye magyar 
néppel! Tűzzel-vassal pusztított mindent, ami 
magyar. Kirabolták a városokat és falvakat, 
legszebb templomainkat lerombolták, vagy 
istállónak használták. Ja j volt annak a vidék-
nek, melyen áthaladtak s még inkább jaj volt 
annak, ahol hosszabban letelepedtek. Ezrével 
fogdosták össze a magyar férfiakat. Rabszíjra 
fűzték őket s hajtották Budára, onnan pedig 
hajón szállították őket messze Konstantiné -
polyba. Az aszonyokat, gyermekeket sem kí-
mélték, azokat is fogságba hurcolták. Hogy ott 
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mi lett velük? Eladták rabszolgavásáron s soha 
többet nem látták szép Magyarországot. Aki 
esak tehette, menekült a török elöl. Elgész vár-
megyék lakossága lett földönfutóvá. Elpusztul-
tak legszebb városaink. Néptelenek lettek leg-
gazdagabb vidékeink. És ez a borzasztó állapot 
145 évig tartott, gyermekek! Szegény hazánk 
ezalatt a hosszú, hosszú idő alatt Isten csodája, 
hogy teljesen el nem pusztult. De a jóságos Is-
ten megkönyörült rajtunk s akkor vetett véget 
a török hatalmának, mikor az a legerősebbnek 
érezte magát s mikor Magyarországot örökre 
el akarta temetni. 

b) Célkitűzés: —- Elmondjam-e, hogyan tör-
tént ez? 

Anyagközlés. 
A török Bécs ellen indul. 
— Tudjátok, a török oly hatalomravágyó és 

telhetetlen lett, hogy nem volt neki elég Ma-
gyarország, hanem Bécs városára is fá j t a 
foga. — Talán egész Európa kellett volna neki, 
— vetik közbe a gyerekek. — Lehetséges, mert 
Kai •a Mustafa nevű vezérük óriási haddal in-
dult Bécs városa felé. (Rajzolom az útját.) 
Persze megint hazánkon keresztül. Az európai 
népek eddig nem sokat törődtek a törökkel. 
Minket is magunkra hagytak. Nem segítettek a 
török ellen. Hanem most igazán megijedtek. — 
Miért? (Találgatás.) A római pápa is sürgette 
őket, hogy csak fogjanak össze a pogányok el-
len. I. Lipót királyunknak pedig sok pénzt kül-
dött, hogy minél több katonát szerezzen a török 
ellen. Jöttek is Bécs védelmére francia, német, 
olasz és lengyel seregek. (Hogy honnan, felraj-
zolom. Vezérszavakat írok.) Ezek szövetkeztek 
egymással, Vájjon mire? A szövetséges népek 
hadai nagyon megverték Kara Mustafa nagy-
vezér seregét Bécs városa meleltt! — Hogy tör-
tént a törökök kudarca? 

A török futva menekül Bécs alól. 
Futott is a török Bécs alól vissza, Magyar-

országba. A Duna mentén menekült. A szö-
vetséges hadak pedig mindenütt a török nyo-

Lotharingiai Károly. 

inában. (Rajz.) Itt Győrnél újra megütköztek, 
de a törököt ott is legyőzték. Aztán Párkány-
nál, Érsekújvárnál verték meg őket. Nem-
sokára magyar zászló lengett ú j ra Visegrád 
Vác és Drégely falain. Mi se hagyjuk hát a 
török zászlót ezeken a várakon. Pusztuljon a 
félhold s helyette lobogjon a magyar zászló 
magasan az égre! Hír. dicsőség koszorúzza, sze-
rencse kísérje! (Zászlók kicserélése.) Kitalál-
játok-e, melyik vár felszabadítása következhe-
tett ennyi fényes győzelem után? 

Buda visszavétele. 
Elérkezett az az idő is, mikor a szövetséges 

hadak körülvették Buda várát. Ez 1686 június 

• S . / X 

nhrncicfe. 

eXdwoty 

u t d rí-

Ez a rajz fokozatosan alakul ki, a zászlók kicserélése a tanítás közben történik.) 
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foglalta a várat. A magyarok voltak elsők a 
falakon. A törökök is az utolsó csepp vérükig 
harcoltak. Abdi basa hősiességét még ma is 
emlegetik. Ez a kép is sokat mond nektek Buda 
visszavételéről. Beszélgessünk róla. (Kép szem-

— Miért ragyog úgy az arcotok! Minek örül-
tök annyi ra? . . . Micsoda reménység ébredhet a 
mi szívünkben is, mikor halljuk ezt a történe-
tet! Most mire vagytok még kíváncsiak? Hogy 
mi történt a törökkel? 

havában történt. (Az évszámot felírom.) —Nem 
volt könnyű dolguk, mert tízezer halálraszánt 
török védte a várat, az öreg hetvenéves Abdi 
basa vezetésével. Miért mondom, hogy halálra-

léltetése és megbeszélése.) — Lássátok, a jó Is-
ten megengedte érni azt az örömet, hogy 145 
rettenetes év után ismét magyar zászló lengjen 
ős Buda falain. Látom, ti is örömmel tünteti-

Budavár visszavétele 1686-ban. 

Savoyai Jenő. 

tek el rajzunkról a félholdat. Csak tűzzétek ki 
helyébe a mi gyönyörűségünket, nemzeti lobo-
gónkat. De ír juk utána azt is: miénk lett ismét 
145 év után, 1686-ban! 

I. Lipót. 

szántak voltaki (A szó tartalmát keresik a 
gyermekek.) — Két hónapig tartott az erős ost-
rom, végre a keresztény hadak fővezére, Ká-
roly lotharingiai herceg, hősi harcok után el-
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Végleg kiűzik a törököt. 
— Kitalálhatjátok. Gyorsan ért véget a török-

világ Magyarországon. Erejük meggyöngült, a 
szövetséges hadak meg tovább űzték, kergették 
őket s egymásután foglalták vissza tőlük a 
megszállott területeket. Miénk lett ismét Simon-
tornya, Pécs, Eszék, Székesfehérvár, stb. — 
Tűzzük ki oda is a magyar zászlót! — követelik 
a gyermekek. — Utoljára Szavoyai Jenő főve-
zér verte meg a törököt fényes győzelemmel 
Zentánál. Teljesen megtörte a török uralmat. 
A szultán azután békét kért. Meg is kapta. 
Meg is kötötték vele Karlócán (rajz). A török 
lemondott Magyarországról, csak a délvidéken 
tartott meg kisebb területeket. így szabadult 
meg hazánk a hosszú ideig tartó török igától. 

Begyakorlás. 
— Hogy is történt? Mondd el, ahogy megje-

gyezted. (A rajz alapján könnyű lesz az össze-
foglalás.) Közben megkérdezem, miért nem 

verték ki a magyarok egymaguk a törököt? — 
Gyengék voltak. — Sok vitézük elesett, kellett 
a segítség. — Kiszámítjuk, hány év telt el az-
óta. Azt is elmondom nekik, hogy a törökök ma 
már nem ellenségeink, hanem jóbarátaink. Szó 
lesz arról is, hogy hazánk képe jelenleg épp 
oly szomorú, mint a török időben volt. Renge-
teg most is a megszállott terület. Ki lesz az az 
áldott vezér, aki hazánkat ú j ra felszabadítja a 
sok ellenségtől?... — Ad-e a jó Isten nekünk 
is majd szövetséges jó népeket, akik segítenek 
Nagy-Magyarország visszaszerzésében? Imád-
kozzunk, hogy megérjük még mi is azt a bol-
dog időt, amikor megszállott területeink váro-
saira is magyar zászlót tűzhetünk! 

Mondjuk el bízó szívvel a magyar Hiszek-
egyet! Most pedig reménykedve, bízva énekel-
jük: 

„Jó az Isten igazat ád minékünk! 
Feltámad még a mi szegény nemzetünk! 
Tűzd ki Isten, a lobogónk Kassára 
És a Kárpát valamennyi ormára!" 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Tanítóképző folyó évi 2. száma Mol-
nár Oszkár szerkesztésében gazdag tartalom-
mal jelent meg. Párvy Endre a vezércikkben 
azt hangoztatja, hogy a Tanítóképző-Intézeti 
Tanárok Házának a megvalósulása egyedül és 
kizárólag attól függ, hogy a magyar tanító-
képzésre felette nagyjelentőségű cél elérésére 
kivétel nélkül össze tud-e fogni, egységbe tud-e 
olvadni az egész tanári kar. — Kiss József az 
olasz tanítóképzésről í r t értékes cikket. — Dr. 
Papp Ferenc ebben a számban fejezi be az 
osztrák népoktatás ismertetéséről szóló nagysza-
bású értekezését. 

Harcsai Károly az előadóképesség fejlesztésé-
ről írt rendkívül tartalmas ciljket. Ebben ki-
fejti, hogy a jó előadás a megértésnek alapfel-
tétele, a meggyőződésnek hathatós eszköze. Hoz-
zájárul a fogalmak tiszta kialakulásához és az 
érzelmek fölébresztéséhez. Hatással van a kép-
zelet alkotó tevékenységére és szabályozására, 
sőt jellemképző szerepe is nyilvánvaló. A me-
leghangú, közvetlen előadás ugyanis megbe-
csülhetetlen segítségére van az erkölcsi neve-
lésnek is. A jó előadás önbizalmat kelt az elő-
adóban és megkönnyíti céljának elérését. Vi-
szont a töredékes, nehézkes előadás a gondo-
latmenet és az érzelemkeltés kerékkötője. Nyo-
mában kínos lelki feszültség jár. 

Az előadóképesség megbecsülhetetlen hasz-
nára van mindenkinek. A tanítónak meg egye-
nesen kenyere. Ez biztosítja elsősorban tanítása 
közvetlenségét, viszont ennek fogyatékossága 
okozója lehet sok sikertelenségnek. 

A jó előadásnak fiziológiai föltételei: az ép 
beszélőszerv, a megfelelő hang és minden be-

szédhibától való mentesség. Lelki föltételei: az 
értelem és kedély frissesége, tartalmasság, in-
telligencia, önbizalom és kifejezőerő. Mind-
eme követelményeknek azonban oly szervesen 
kell összeforrniok és ezeken kívül még annyi 
egyéb vonás közrehatásával kell kiegészülniük, 
hogy a jó előadóképességet hűen jellemezni iga-
zán nehéz feladat. 

A fiziológiai fogyatkozások javítása a gyógy-
pedagógia körébe vág. A lelki föltételek bizto-
sítása vagy fejlesztése részben a tanártól függ. 

Az előadás színt és erőt csak akkor kap, ha 
tartalmas és üde lélekből fakad. Hatását fo-
kozza, ha valamely cselekvés kíséri: ra jz (táb-
lai rajz), vagy a szemléltetés egyéb módja, kí-
sérlet stb. A kellő hangulat megteremtése csak 
fogékony, tanult és a hallgatóság érzelemvilá-
gához alkalmazkodni tudó lelkeknek sikerül. 
A közvetlen hatás ny i t j a az előadó és a hall-
gató összehangolása. Ennek nyelvi föltételei: a 
tiszta kiejtés, jó hangsúly, természetes színezés, 
továbbá a világosság, szabatosság, eredetiség, 
szemléletesség, fordulatosság és a többi stílus-
beli követelmény. 

Legfőképen nyelvünk tisztaságára ügyeljünk. 
Erre már a kisdedkortól kezdve kell vigyáznia 
a családnak, környezetnek és később az iskolá-
nak. Nyelvünk értékes nemzeti sajátosságokat 
őriz, benne sok ősi erő rejlik. Ezeknek a kibon-
takozását nem szabad idegen nyelvek korai ta-
nításával megnehezíteni. A nyelv tisztaságának, 
zamatának megőrzése a magyaros gondolko-
dásmódnak, a világos és hatásos előadásnak 
föltétele. 

A nyelvtisztaság i ránt i érzék azonban ne csá-
bítson szertelenségre. Aki ezen a téren a ká-
kán is folyton csomót keres, nem annyira a 
nyelvet tisztogatja, mint inkább únos-úníalan 
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a gondolatok szabad mozgását, lendületességét 
akadályozza. 

Az előadó képesség fejlesztése a tanítóképzés-
nek is egyik legfontosabb feladata. Ezen a té-
ren a tanároknak kell jó példával előljárniok. 
A tanár könnyed, világos és érdekes tanításá-
val adjon mintát tanítványainak a jó előadásra. 
Viszont tőlük is kívánja meg, hogy mindig ér-
telmesen, szabatosan és — ha kell — hatásosan 
számoljanak be leckéikről. 

Az előadóképesség fejlesztése nagy türelmet 
kíván. A növendékek kifejezésbeli botlásait 
mindig tapintatosan helyesbítsék; a tanár ser-
kentse őt önálló előadásra, ezirányú próbálko-
zásai alkalmával pedig bátorítsa és önbizal-
mát erősítse. Ezt főkép azzal érheti el, ha si-
kerekhez juttatja. 

Értesse meg vele a tanár, hogy előadóképes-
ségének fejlődését akadályozza, ha csak szem-
mel tanul és nem kísérli meg az elsajátított 
ismereteket szóval is elmondani. Ha a szósze-
rinti tanulást a kötött forma vagy más szem-
pont nem kívánja, ne tapadjon a könyv sza-
vaihoz, hanem az értelemre és a maga kifejező-
erejére támaszkodjék. 

Az önképzés terén a nyilvános erőpróbák, 
szereplések (előadások, bírálatok, vitatkozások 
stb.) nagyon hozzájárulnak az előadóképesség 
fejlődéséhez. Adjunk alkalmat a gondolatok 
hamaros rendbeszedésére és előadására is, de 
csak akkor, ha a növendék a kellő ismeret-
anyaggal tisztában van, s ha gondolatainak ren-
dezésére némi időt is engedélyeztünk. 

A szaggatott, nehézkes előadásnak igen sok-
szor az értelmetlen, hibás tanulás az oka. Nö-
vendékek a lélektanban tanulnak ugyan a he-
lyes tanulás módjáról, de ezirányú elméleti is-
mereteiket állandó gyakorlati útmutatással kell 
kiegészíteni. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az előadó-
képesség fejlesztésével megbecsülhetetlen kin-
cset ad a tanítóképző-intézet a leendő tanítók-
nak útravalóul. 

A tömör, világos és értelmes előadás megkí-
vánásával logikus rendet teremthet a tanár is-
mereteik között, áttekintésre és a rokon isme-
reteknek kapcsolására késztetheti őket. Meleg-
hangú, hatásos előadásra való szoktatással pe-
dig érzelemkeltő és akaratindító erőt önthet 
beléjük. Végül kifejezőerejüket egyéb külső kö-
vetelmények szem előtt tartásával is növelheti, 
így arra képesíti őket, hogy a hang erejével 
és színezésével is tudjanak hangulatot festeni 
és képesek legyenek megkülönböztetni a dolog 
velejét a kevésbbé fontos részektől; a formát 
pedig mindig az értelmi és érzelmi kívánal-
makhoz tudják alkalmazni. 

A Tanítók Lapja folyó évi 6—7. számában 
Tőrös Károly folytatja a modern nevelés pro-
blémáiról írt tanulmányát. 

Nánay Béla „A család alkalmazkodása a 
gyerekhez" címen értekezik. Az az elv, hogy 
bánjunk a gyermekkel, mint gyermekkel — mi-
ként a kiváló cikkíró mondja — egész sor neve-
lési babonát termelt ki. „A gyermek hallgasson, 

csak akkor szóljon, ha kérdezik." (Pedig neki sok 
kérdeznivalója van és fontosabb mondanivalói, 
mint a konvencionális társalgásnak.) „A gyer-
meknek mindent meg kell ennie." (A felnőtt mái-
más.) „A gyermeknek mindig engedelmeskednie 
kell." (Eszerint minden felnőtt tökéletesen és hi-
bátlanul rendelkezik.) Stb. Ezek olyan nevelési 
hibák, amelyekről a bölcsek évezredek óta hir-
detik, hogy rosszak s amelyeket a balgák mégis 
a legrégibb idők óta fenntartanak. Mindnek a 
lényege az, hogy a gyermeket lekisebbíti, elha-
nyagolható vagy csekély súlyú lénynek veszi, 
akit gondtalanul félre lehet állítani, munkájá-
ban, játékában megzavarni, felelősség nélkül 
összeszidni, idegességből és kényelmeskedésből 
megbüntetni. A gyermek azonban egyáltalában 
nem érzi magát kisebbnek. Ismeri, bírálja a fel-
nőtteket, látja hibáikat, következetlenségeiket, 
gyöngéiket s azokat a maga javára fel is hasz-
nálja. Az esetek nagyobb részében fellázad e ki-
sebbítés ellen a gyermek természetes önzése. S 
ugyanazon a módon, ahogy a növény virágot te-
remt magának, mely színnel-illattal feltűnővé 
teszi a rovarok előtt, alkot jellemet vagy ideges-
séget, amely az érdeklődés középpontjába állítja. 
A nyugtalan alvás, civódó hajlam, makacskodás 
evésnél, öltözésnél, ideges tünetek mind a 
kisebbértékűségből származó lelkitörés kiegyen-
lítődései. (E. Wexberg: Az ideges gyermek c. 
munkája foglalkozik e kérdéssel.) S ha a gyer-
mek korholást, büntetést kap e „hibáiért", az 
csak erősíti magatartását. Elérte célját: valaki 
lett, akivel foglalkoznak, aki központja az ér-
deklődésnek. (André Berge regénye: Paul 
Bardeau.) 

Ezután a konvencionális nevelőelvek hatása 
alatt fejlődött típusokat: a minta, agresszív és 
elkényeztetett gyermektípust ismerteti Nánay 
Béla. 

Felemlíti a cikkíró, hogy egyik ismert nevű 
pedagógusunk „Félszegségek a nevelésben" című 
művében ezt a szabályt állítja fel: „Minden egyes 
alkalom, melyben a gyermek nem kényszerül 
engedelmes lenni, nehezíti az engedelmesség 
megszokását, sőt szoktat az engedetlenségre." 
Ahol ez az elv Érvényesül s az otthon fegyelme 
diadalmaskodik, kinevelődik a mintagyermek, 
A gyermek is szereti a kényelmet, belenyug-
szik hát abba, hogy szülei gondolkoznak, akar-
nak helyette; ő egyszerűen csak engedelmes-
kedik. Belenyugszik szülei akaratába, de kicsit 
haragszik is rájuk, mert a tudat alatt érzi, hogy 
elnyomták az ő akaratát. A felelősséget minden-
esetre áthárítja rájuk. A mintafiú lelkét vetíti 
elénk e kis történet. Elfagyott a keze. De minta-
gyerek volt, tehát nem sírt, hanem illedelmesen 
gondolta: Ügy kell az apámnak, miért nem vett 
kesztyűt; most lefagy neki a kezem. — Az ilyen 
mintagyermekekre valóban illik ez a jelzés: 
„Minta érték nélkül", önállóság, teremtő gondol-
kodás, iniciativa, felelősségérzés, bátorság, szép 
emberi tulajdonságok nem gyökeresednek és lom-
bosodnak bennük. Tesznek valamit, vagy tartóz-
kodnak valamitől, mert parancsolják, vagy mert 
dicséretet kapnak érte. 

Az agresszív, vagyis támadó típus lelkében 
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szintén törés van, amely a gyermek emberi tel-
jesértékűségét érte. Okozhatta a család rideg 
élete, a szülők civódásai, vagy az, hogy a csa-
ládban egy vagy több becézett gyermek volt, 
s ő háttérbe szorult. Ezt a kisebbítést ki akarta 
egyenlíteni, ehhez szükséges védekező jellemet 
alkotott tehát magának: hencegő, kérkedő, tá-
madó lett. Nem rosszaságból, hanem belső szük-
ségből. Az agresszív gyermek álbátorságával ta-
kargatja a maga gyengeségét; még maga előtt 
is. Igazi erő híján összeroppan, ha az életben 
komoly feladatok elé kerül. 

Az elkényeztetett gyermeket a sok szeretet 
és dicséret termeli ki. Vagy egyetlen, vagy a 
legkisebb gyermek, vagy a íiúk között az egyet-
len leány, vagy megfordítva az egyetlen fiú: 
otthoni fenség. A szeretet kiszolgálja (a gyer-
mek szívesen használja ki a felnőtteket), min-
den akadályt elhárít az útjából. Csupa könnyű 
sikert ér el, s ezért dicséretet kap. Ha azután 
akadályok elé kerül, ha —• akár okkal, akár 
alaptalanul —- gáncs éri, vagy ismeretlen fel-
adatok várnak rá: nem tud mit csinálni. Az 
otthontól nem tud elszakadni, oda vágyik; ami 
jól esik a szülőknek, esetleg kedves költői 
téma, de a gyermek önálló, életre való, szociá-
lis, teljes emberré fejlődésének árt. 

Ezután azt tárgyalja a cikkíró, hogy mi a 
teendő; azaz hogyan alkalmazkodjék a család 
a gyermekhez. 

A nevelő törölje szótárából e mondatokat: 
„A gyermek jó. A gyermek rossz." A gyermek 
nem tökéletes (de a nevelő sem az), hanem fej-
lődő lény. A jó vagy rossz nevet kényelem-
szeretetünk ruházza rá, mikor a gyermek fá-
radt, éhes, kimerült, beteges, testi-lelki fejlő-
dés miatt ingadozik, szellemi hiányérzetei van-
nak, vagy a nem hozzávaló nevelésből szár-
mazó megrázódásai. Ezt szem előtt tartva, min-
den gyermeket úgy kell megérteni, amint van. 
Ha tehát a családban három gyermek van, 
nem lehet mindannyinak ugyanazt az egy ne-
velést adni. (Ezért van a naiv csodálkozás: 
„Mindegyiket egyformán neveltem, mégsem 
fogott egyformán raj tuk a nevelésem.") Sőt 
mindegyikkel szemben változnia kell • a neve-
lésnek is a gyermek fejlődése szerint. Alkal-
mazkodnia kell az 1—6 év egocentrikus, a 6—12 
év tekintélytisztelő, 12—18 év individualiszti-
kus, a 18—24 év logikai és szociális jellegéhez. 
Fel kell állítanunk ezt a tételt: Tiszteld fiadat 
ós leányodat, hogy emberi életet élhessen a 
földön. Ne kösd rá magad, még szeretetből 
sem, bilincsül. Ismerd teljes egyéniségében, be-
csüld benne a független, szabad, önálló, bátor 
embert, aki lesz egykor. 

Ebben a meggyőződésben áll a nevelés titka. 

A Nemzetnevelés ezévi 6. számában Éberhardt 
János „Adalékok a történelem tanításának 
módszeréhez" cím alatt nagy hozzáértéssel 
azt fejtegeti, hogy a történelem tanításánál 
nem szabad pusztán ismeretközlést nyújtani, 
hanem előzetes érdeklődést is kell ébreszteni a 
közlendő ismeretek iránt. 

Annál inkább szükséges ez, mert a történe-

lem tanítása az elemi iskolában, amint azt a 
gyermekpszichológusok kimutatták, csak a 
gyermek legkönnyebben megnyilvánuló haza-
fias érzéseire támaszkodhatik, amilyenek: az 
ösztönszerű fajszeretet, f a j i büszkeség, a szülő-
föld lakosságához, az egész nemzetet alkotó 
fajhoz faló ragaszkodás érzései; a szülőföldhöz, 
az ország földjéhez való ösztönszerű ragaszkodás. 

De számolni kell azzal a fontos ténnyel is, 
amely sokszor igen megnehezíti a tanító 
munkáját. A gyermek inkább a térben, mint 
az időben képes tájékozódni és valamit föl-
fogni. Mennyire távolesik a 9—12 éves tanuló-
tól nem is az 1000, de még az 50 év is. A gyer-
mek csupán a jelent ismeri, amelyben él és a 
legközelebbi jövő érdekli, amely után törek-
szik. A távolabbi jövő és az egész mult hide-
gen hagyja. Ezért hiányzik a gyermekben a 
mult megismerése iránti szeretet. Mindenesetre 
fejlődik az iskolába járás idején a mult iránti 
érdeklődés, de tény, hogy ez messze mögötte 
marad a jelen és jövő érdeklődési körén. 

Ha a lakóhely ismertetése céljából a lakó-
helyen levő történelmi emlékek keresése köz-
ben a régi tárgyakat felkutat ja a tanító, akkor 
a régi, öreg, azelőtt, egyszer, a régi időben, sőt 
fokozatosan 50, 100 évvel azelőtt fogalmaknak 
igazi tar ta lmat adhat. 

Ezért a történelmi kirándulás éppoly fontos, 
mint a természetrajzi, gazdasági vagy földrajzi 
kirándulás. Nyitott szemmel nézzünk az utcá-
kon végig — í r j a Éberhardt. — Egy öreg ház. 
Faváza van. Ma már nem építenek így. Miért 
nem? Régen épülhetett. Kérdezzük meg a gaz-
dáját, talán meg tudja mondani, hogy mikor 
épült. 1862-ben. A másik 1872-ben épült. Meg-
találjuk végre a legöregebb házat is. Kérdez-
zük meg, hogy honnan tudják, hogy 1825-ben 
épült?! 

De akad minden házban egy-egy tárgy is, 
amelynek története van. Ha más nem, a déd-
öreganya imakönyve vagy bibliája. 

A családfának összeállításával — mondja a 
cikkíró — minden tanulónk a történetírás és 
történetkutatás munkása lesz. 

A község története, esetleg a mostani lako-
sok elődeinek betelepítése következhetik ez-
után. 

A helyi múzeum megalapítása és fejlesztése 
szintén történelmi munkálkodás. Nincsen olyan 
gyermek, aki ne találna ehhez anyagot. Sőt 
sokszor nagyon értékes anyagot. Saját tapasz-
talata szerint egyetlen egy napon ívekre ter-
jedő feljegyzést kellett készítenie az osztálya 
által felkutatott és elhelyezett anyagról a cikk-
írónak. Volt ott a régi római pénzen kívül 
Mária Terézia korából származó réz- és ezüst-
pénz, az újabb idők mindenféle hazai és kül-
földi pénze; a hazai és külföldi papír- és szük-
ségpénzek egész gyűjteménye. Egy 130 éves 
vőlegényi kalap, egy 100 éves fából készült 
kézilámpás stb., stb. 

Tehát az illető község és vidék helyi törté-
nete keltheti fel legkönnyebben a történelmi 
fejlődés iránti érzéket. 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népmű-
velés most megjelent 3. számában Bene Lajos 
„Szeressük a gyermekeket" cím alatt érdeke-
sen fejtegeti azt, hogy az iskolásgyermekek 
iránt megnyilvánuló és kifejezésre jutó szere-
tet igen különböző, mert mindenki maga álla-
pít ja meg, hogy a gyermekek nevelésénél mennyi 
szeretetre és ennek milyen mértékű kifejezésére 
van szükség. Sajátságos dolog, hogy ami-
kor külön elbírálás alá kerül ez a kérdés, azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy a helyes mértéket sokszor 
még a tanító sem találja el. 

A gyermekek némely helyen a tanítóhoz nem 
közeledhetnek, mert az illetlenség, nem kérde-
zősködhetnek, mert az alkalmatlankodás, a jó 
nevelés hiánya, a jó gyermek csak akkor be-
szél, ha kérdezik. A tanteremben olyan minta-
szerű csend van, hogy azt akárki megbámul-
hat ja . A gyermekek padratett , hátrafogott, 
vagy karbafont kezekkel ülnek és meg nem 
mozdulnak. Egyszóval ott úgy kell iilniök, mint-
ha templomban lennének. Ha iskolalátogató 
megy a tanterembe és nem szakember, oda van 
a boldogságtól, hogy olyan csendben ülnek a 
gyermekek, mintha a sírban volnának. Meg 
nem mozdul egyik sem. Várja , hogy szólítsák... 

Aki iskolájában az ú j tanterv célkitűzéseinek 
megfelelő módszeres eljárással foglalkozik, az 
egészen más hangulatot teremt. Derültek az ar-
cok, vizsgálódók a lelkek. Ott a gyermek gyer-
mek marad és nem erőszakolják kisemberré. A 
tanító és tanítvány közt nincs semmiféle rideg 
elválasztó fal, spontán megnyilatkozhatik, ha 
beszélni akar, az érdeklődése nem fegyelmezet-
lenség. A tanító szeretete megteszi az első nagy 
lépést, hogy a gyermek a tanítás központjába 
kerüljön. Odaadó, önzetlen és nem mesterkélt 
szeretetével megnyeri a gyermekek bizalmát és 
szeretetét, alkalma van arra, hogy a gyermekből 
belülről fejlessze ki a nevelés-tanítási értékeket. 

Nem is tudjuk a gyermekeket alapos kutatás 
tárgyává tenni, ha nem adunk alkalmat arra, 
hogy előttünk mindenkor őszintén megnyilat-
kozhassanak. Nem állapíthatjuk meg a gyerme-
kek egyéni jellemvonásait, csak akkor, ha közel 
férkőzünk hozzájuk. Szeretetben összeforrunk 
velük. Még pedig olyan mértékben, hogy a család 
és iskola közötti különbséget a szeretetben észre 
ne vegyék, legfeljebb olyanképen, hogy mi oda-
adóbban, több utánjárással, nagyobb gondosság-
gal szeretjük, mint némely szülő, akinek nincs 
alkalma a gyermekeivel kellőképen foglalkozni. 
A gyermek érezze mindig, hogy mi nemcsak 
hivatalból, hanem hivatásból szeretjük, vegye 
észre, hogy vele tudunk örülni és búsulni s 
különös örömünk az, amikor a fejlődésüket, erő-
södésüket látjuk. 

Szeretet nélkül az ú j tantervben kitűzött célt 
el nem érheti egy tanító sem, mert egész 
eljárásunk sok szeretetet kíván. Amilyen mér-
tékben hiányzik a szeretet, olyan mértékben 
pusztulnak azok az utak, amelyeken elérhetjük 
a gyermekeket; minél kevesebb a szeretet, an-
nál távolabb esik a gyermek a tanítás köz-
pontjától, tehát a legfontosabb érték hiányzik 
a nevelő és tanító eljárásából. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A fö ldra jz a taní tóképzőben. 

Régente azt tekintették a nevelés céljául, hogy 
az ember a saját érdekében szerezze meg az 
uralmat a tények és ismeretek fölött; ma pedig, 
hogy valamely magasabb eszme szolgálatában 
tegyen szert ismeretekre. Dr. Whitehead, a 
Harvard-egyetem tanára, nagyon szerencsésen 
határozta meg a nevelésnek ezt az újabb fogal-
mát a következőkben: A nevelés a tudás hasz-
nosításának a művészete. Egyáltalában nem 
csökken a tények megismerésének s a tudás el-
sajátításának feladata és értéke annak a meg-
állapításával, hogy mindez csak arra való, hogy 
az egyén annál jobban hozzá tudjon illeszkedni 
a maga környezetéhez. A jelenlegi felfogás sze-
rint tehát az egyént illetően az a fontos, hogy 
fel tudja használni a maga ismereteit. 

Ezekután az a szándékunk, hogy kiválasszuk 
azt az ismeretkört, amelynek felhasználásával 
az egyén a legkönnyebben alkalmazkodhatok a 
környezetéhez. Ennek során az Egyesült Álla-
mok közoktatásügyi kormányának hét sarkala-
tos irányelvét követjük. E hét szempont: 
1. egészség; 2. erkölcsi nevelés; 3. a szabad idő 
észszerű felhasználása; 4. ragaszkodás a család-
hoz; 5. hazafiság; 6. hivatásos kiképzés; 7. az 
alapvető ismeretek megszerzése. Ha ezeket az 
irányelveket jól mégértettük és helyesen alkal-
mazzuk az egész nevelési rendszerhez, akkor be-
látjuk, hogy mindezek a nevelésnek újabb fel-
fogására, a tudás hasznosítására vezetnek. 

Az elmondottaknál különös figyelemmel vol-
tunk a modern tanítóképző működésére. Meg 
kell itt jegyeznünk, hogy a tanítani igének 
mind a latinban, mind az angolban kettős tárgy-
esete van: accusativusba kerül akit és amit ta-
nítunk. Az igazi tanítónak tehát nem csupán a 
maga tantárgyát, de a fiúkat és leányokat is 
tanítania kell. Ebből pedig az a következtetés 
vonható, hogy a tanítóképzőben egyaránt súlyt 
kell helyezni a lélektanra és a neveléstudo-
mányra, valamint a népiskolában tanítandó 
szaktárgyakra. 

Most pedig legyen szabad a földrajzra, mint 
iskolai tantárgyra térnem. 

A földrajz meghatározásául Huntington és 
Cushing definícióját idézem: A földrajz a geo-
gráfiai környezetnek és a környezet, valamint 
az emberi tevékenység közti viszonynak a tanul-
mánya. Véleményünk szerint a földrajz az 
alapja minden, az emberi tevékenységgel kap-
csolatos tantárgynak: a történelemnek, a nem-
zetgazdaságtannak!, társadalomtudománynak, po-
litikának s a természettudományok több ágának. 

A földrajz, akár a többi szociális tudományág, 
kivált három tekintetben értékes: fegyelme-
zés, kultúra és hasznosság szempontjából. 

A földrajznak fegyelmező értéke abban áll, 
hogy alapvető tényeknek megtanulására és em-
lékezetben tartására késztet. Előbb el kell sajá-
títani az anyagot s csak ezután kerülhet sor a 
gondolkozásra és okoskodásra a tények, meg-
állapítások felett. Van olyan mozgalom is a 
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nevelésben, amelynek iránya: felületes kikép-
zés nyújtása az alapvető tények ismeretében. 
Ez a mozgalom persze megveti a magolást. Nos, 
az elemzés tényleg nem tartozik a magasabb-
rendű szellemi tevékenységek közé, de viszont 
tagadhatatlan az is, hogy értékes ismereteknek 
emlékezetben tartása minden elmemunkának az 
előfeltétele. 

Kulturális értéke is jelentékeny. A tényekkel, 
adatokkal ismerős ember az olvasmányokban, 
társalgás közben s a színdarabokban felmerülő 
helyzeteket, vonatkozásokat mind megérti és él-
vezi vagy hasznára fordítja, míg a tájékozat-
lan egyén értetlenül áll velük szemben és unat-
kozik. 

Legnagyobb azonban a hasznossági értéke. Ez 
az az érték, amelyet egyre inkább az iskolától 
vár a gazdasági élet. Elsősorban is tényekre 
van szükségünk; e tényeknek legyen meg a ma-
guk értelme és jelentősége is számunkra; ez-
után pedig képeseknek kell lennünk, hogy e té-
nyeket és jelentőségeket hasznunkra fordítsuk. 
A földrajz mindebben szolgálatunkra áll. 

Ha ismerjük! azt a geográfiai környezetet, 
amelyben az embereknek bizonyos tömege él, 
megértjük tevékenységüket, kormányzatukat, 
vallásukat, szokásaikat, erkölcseiket, intézmé-
nyeiket is. Aztán érdeklődéssel kísérjük, hogy 
minő viszonyban van az embereknek egyik cso-
portja a másikhoz, minő magatartást tanúsít 
az egyik geográfiai környezetnek embertömege 
a másikéhoz. J. Russell Smith, a kolumbiai 
egyetem tanára szerint ez az egyedüli út, amely 
a népek kölcsönös megértésére, türelemre, tisz-
teletre ,rokonérzésre, majd jóhatású nemzetközi 
kapcsolatokra vezet. 

Mostanában is nagyon sok a gyűlölet, félté-
kenység a népek szívében. Ennek pedig az az 
egyedüli oka, hogy a nemzetek nem értik meg 
egymást, — mert nem is ismerik egymást. Az 
emberiség történelmében még nem volt korszak, 
amelyben akkora szükség lett volna a kölcsö-
nös függőség tudatának kifejlesztésére. Ma mái-
nem úgy élünk, mint nagyapáink, akiknek ter-
melése és fogyasztása egybeesett: gazdasági, de 
sőt szellemi életünk is az egész világnak a függ-
vénye. 

S a sorsdöntő nagy kérdések megértésének 
előkészítésére itt vannak az apró részletkérdé-
sek: Vájjon hány ember tudja, hogy a Föld 
gömbalakú'? hogy a Nap keleten kél s nyuga-
ton nyugszik? hogy előre- vagy hátratolja zseb-
órájának mutatóját, amikor kelet vagy nyugat-
felé hajókázik? hogy a világ melyik tájékáról 
való az élelme? 

A helyesen tanított földrajz a faji, nemzeti 
és osztályelőítéletek legyőzésére vezet; annak a 
megértésére, hogy mi a többi népektől függünk, 
amikép emezek is mind mitőlünk. 

Dr. Russell L. Packard, 
az akroni (Ohio állam) egyetem 

tanára. 
Education (Boston). 

c) Francia lapokból. 

Erkölcsi nevelés a cselekvő iskolában. 

A cselekvő iskola azon az eszmén alapszik, 
hogy a megtanulni való anyagot nem külső 
tényezők adják fel a gyermeknek, hanem őneki 
magának kell azt igazi kutatás és spontán te-
vékenység útján felfedeznie. így tehát az ak-
tivitás, a tevékenység szemben áll a receptivi-
tással, a fogékonysággal, befogadóképességgel. 
A cselekvő iskola erkölcsi nevelése ennek foly-
tán föltételezi, hogy a gyermek erkölcsi tapasz-
talatok szerzésére képes és hogy az iskola al-
kalmas környezet az ilyen tapasztalatszerzésre. 

Ennél kivált három körülményre kell a fi-
gyelmet felhívnunk: 

1. A cselekvő iskola híveinek felfogása sze-
rint az erkölcsi nevelés nem külön ága a taní-
tásnak, hanem az egész rendszernek egyik kü-
lönleges szempontja. Más szóval: a nevelés 
együttes egészet alkot s az a tevékenység, ame-
lyet a gyermek az iskolai munkában kifejt, 
egyaránt föltételezi a jellembeli erőfeszítést, az 
erkölcsi magatartást, az értelemnek foglalkozta-
tását és az érdeklődésnek a mozgósítását. Akár 
nyelvtani szabályok elemzéséről, mennyiségtani 
feladat megoldásáról, vagy történelmi vonatko-
zás bizonyításáról van is szó: a cselekvő iskola 
tanulója nem csupán saját magával, de osztá-
lyával, csoportjával szemben is egészen más 
magatartásra van kötelezve, mint a hagyomá-
nyos iskoláé, amint ez az előadást hallgatja 
vagy a maga iskolai feladatát elvégzi. Míg ez 
utóbbinál minden az engedelmességre és a já-
rulékos erényekre, az egyoldalú tiszteletadás-
nak erényére szorítkozik, addig az előbbeninél 
az iskolai kutatás ugyanazokat az egyéni tu-
lajdonságokat és a kölcsönös támogatásnak, ön-
zetlenségnek és tárgyilagosságnak ugyanazon 
kollektív erényeit fejleszti ki, mint a tudomá-
nyos kutatással foglalkozó felnőtteknél. A ku-
tatás egészen különös módon fölélénkíti az osz-
tályt s nincs többé szükség érdeklődéskeltésre, 
buzdításra, külső ellenőrzésre: a tevékenység-
nek elve önmaga vezet ezekre az eredményekre, 
így tehát a jellem nevelése a munkaszövetség 
keretébe esik s önként értetődik, hogy az er-
kölcsi élet szoros kapcsolatban áll az egész is-
kolai tevékenységgel. 

2. A cselekvő iskola szükségszerűen föltéte-
lezi az együttes munkálkodást. A hagyományos 
iskolában ki-ki magának dolgozik: figyel a ta-
nító előadására, majd pedig bemutatja, mit 
jegyzett meg magának a leckéből vagy otthoni 
olvasmányaiból. Ez az osztály tehát csak egyé-
nek summája s nem társaság: az egyeseknek 
érintkezése tilos, együttműködés alig lehetsé-
ges. Mihelyest azonban az egyéni kezdeménye-
zésen alapszik a munka, ugyanabban a mérték-
ben kollektívvé is válik, mert bár a kicsiny 
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gyermek egocentrikus (önző) és nem is alkal-
mas az együttmunkálkodásra, továbbfejlődve 
mind bensőségesebb tag ja lesz az iskolai társa-
ságnak, minthogy az osztályban folyó munká-
nak szabadsága kooperációra, együttmunkálko-
dásra készteti. Ez a folyamat általános, akár a 
Dewey, Cousinet hirdette „csoportban végzett 
munka", akár a cselekvő módszerek révén ju-
tott termékeny talajra. Nagyon természetes, 
hogy az ilyen átalakulás — az önző kicsi lény-
től az önzetlen, önfeláldozó társas egyénig — 
rendkívüli kihatású az erkölcsi fejlődés szem-
pontjából is. Ha igaz, hogy a gyermek erkölcsi 
fejlődésében legalább is akkora szerepe van a 
kölcsönös tiszteletnek, mint az egyoldalii tisz-
teletadásnak, akkor az iskolai kooperációt az 
erkölcsi kiképzés leghatékonyabb eszközéül kell 
tekintenünk. 

3. E két általános megjegyzés után a cselekvő 
iskolának amaz eljárásaira térünk, amelyek 
self government (önkormányzat) elnevezés alatt 
ismeretesek s amelyek a legbensőbb kapcsolat-
ban állnak az erkölcsi neveléssel. 

Minthogy az osztály valóságos társaságot, a 
tagok munkájára alapított szövetséget képez, 
természetes folyományul e tagokra kellett bízni 
az iskolai fegyelmet biztosító törvények meg-
alkotását, a végrehajtó szervek megválasztá-
sát és a vétségek megtorlását is. Ezen a réven 
a gyermekek külső beavatkozás nélkül megta-
nulják, miben áll a szabályok, törvények tisz-
telete, a csoporthoz való ragaszkodás, hűség és 
az egyéni felelősség. A tanulók tehát nem ri-
deg külső szabályok, hanem valóságos, egész 
egyéniségüket érdeklő kísérletek alapján is-
merkednek meg az erkölcsi tartalmú kötelezett-
ségekkel. 

Az iskolai önkormányzat amerikai eredetű, 
de Európában is meghonosult már és pedig a 
legkülönbözőbb formákban. 

Mindamellett el kell ismernünk, hogy az ön-
kormányzati kísérleteknek pozitív eredményeit 
még nem sikerült szabatosan megállapítani. 
Nehéz ugyanis meghatározni, hogy az eredmé-
nyekben mi a része a self governmentnek, a 
külső körülményeknek (szülői és felnőtt kör-
nyezet, tanítók stb.) s az illető iskola általános 
pedagógiájának (cselekvő vagy hagyományos 
iskola). 

Legyen szabad mégis egyetlen példát felhoz-
nunk, a részletekbe való hatolás nélkül. A leg-
tanulságosabb esetek azok, amikor kivételes vi-
szonyok közt a gyermek, károsodása nélkül, 
különválasztható a felnőttektől s így tiszta ké-
pet nyú j t arról, mennyi telik tőle a self govern-
ment szolgálatában. Rugaesev nevű orosz pe-
dagógus Palesztinában 110 menekült, mindkét 
nemű zsidó árvából gyermekköztársaságot ala-
pított, amely az önkormányzatnak legkiválóbb 
eredményeit érte el, mind a szervezés és szoli-
daritás mértéke, mind pedig a kitűzött sokféle 
feladat elvégzése tekintetében. 

Jean Piaget. 
Pour l'Sre nouvelle. 

d) Német tanügyi lapokból. 

A gye rmek szoc iá l is helyzete 
Montessori Mária nevét világszerte ismerik, 

mert egyéni módszerével új irányt mutatott a 
gyermeknevelés terén. Montessori legutóbb a 
berlini egyetemen előadást tartott a gyermek 
szociális helyzetéről, társadalmi értelemben, fel-
nőttek között, akik saját gyermekségüket elfe-
lejtették és képtelenek arra, hogy behatoljanak 
a gyermek lelki világába és sajátságos lényét 
megértsék. 

A felnőtteknek a gyermekkel szemben való 
magatartása — adta elő Montessori — azon a 
legtöbbször tudatalatt i meggyőződésen alap-
szik, hogy a gyermek kisebbértékű vagy leg-
alább is nem teljes értékű: „csak gyermek". A 
felnőtteknek e félreismerése ellen, mely bizo-
nyos értelemben „megvetésnek" is nevezhető, 
küzdeni kell. A gyermek egyéniségének meg-
becsülése követeli, hogy a felnőttek más meg-
ítélésben részesítsék a gyermeket. Nem szabad 
a gyermeket a r ra kényszeríteni, hogy a felnőt-
tek előtte idegen világát tegye a magáévá, meg 
kell teremteni a gyermek saját lelki világát, 
ahol jól érzi magát, ahol a nagyok állandó 
gyámkodása és ellenőrzése nem terheli és fele-
lősségérzése szabadon kifejlődhetik. Olyan vi-
lág legyen ez, mely a gyermeki világ arányai-
nak és a gyermek testi viszonyainak megfelel. 
Egészen természetes, hogy nem szabad verni a 
gyermeket, de szeretni sem szabad úgy, mintha 
kedvenc rabszolgánk volna, vagy dédelgetett 
állatocskánk. A szolgai állapot, ez a legfőbh 
jellemvonása a gyermek mai szociális helyze-
tének és innen kell őt kiemelni. A jómódú gyer-
mekek e tekintetben sajnálatraméltóbbak, mert 
állandó felügyelet alatt állanak, a szülői ház-
ban sokat eltiltanak nekik, sehol sem találják 
meg saját világukat, a szülőknek gyakran út-
jában állanak stb. így veszítik el teljesen füg-
getlenségüket, válnak habozóvá és kételkedővé 
és ez lehetetlenné teszi számukra saját felada-
taik elvégzését. A gyermek feladata tulaj don-
képen az volna, hogy öntudatosan fejlődjék 
egyéniséggé ós fizikumát, minden egyes szer-
vét ennek a feladatnak a szolgálatába állítsa. Ez 
az „önmegmunkálás" megerőltetéssel, szenve-
déssel, sok csalódással jár és valóban komoly 
munka. I t t kell a felnőtteknek a gyermek se-
gítségére sietniök, pl. amikor tagjaik haszná-
latáról, a beszéd megtanulásáról van szó. Más 
feladatuk azonban nincs a felnőtteknek; nem 
szabad azt képzelniök, hogy „hivatottak a gyer-
meknevelésre, arról a gyermeknek önmagának 
kell gondoskodnia". 

„Melyik apának van joga azt állítani — kér-
dezte Montessori Mária —, hogy felnőtt fiát 
maga nevelte fel, melyik anya követelhet a 
maga számára több érdemet annál, hogy a gyer-
meket világra hozta? A felnőtt jogtalanul cse-
lekszik, ha magatartása által azt a meggyőző-
dést érleli meg a gyermekben, hogy ő volt az, 
aki a gyermeket a felnőttséghez segítette. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 
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e) Olasz tanügyi lapokból. 

Pestalozzit meg kell érteni. 
Az 1927. évi Pestalozzi-centennárium nem 

maradt áldásos hatás nélkül Olaszországban: a 
népiskola e nagy apostola iránt újból feltá-
madt az érdeklődés. Számos cikk látott nap-
világot a mester életéről, módszeréről, tanítói 
tapasztalatairól és oktatástanáról. Mindamel-
lett a cikk szerzője, Edoardo Predome, úgy 
látja, hogy még ezek az újabb Pestalozzi-tanul-
mányok sem nyújtanak a lángelméjű nevelő 
és oktató gondolatvilágáról kellő elmélyedéssel 
megrajzolt helyes képet. Mi az oka ennek a 
hiánynak! Elsősorban az, hogy az olasz Pesta-
lozzi-kutatók a „Hattyúdal" alapján dolgoz-
nak. Ez a mű a mester kevésbbé szerencsés al-
kotásai közül való: stílusa nehézkes és homá-
lyos, tele van ismétlésekkel; jellege eszmei 
végrendelet. A „Hattyúdal"-ban vannak ugyan 
mélységes emberi igazságok, de csak felvilla-
násaiban; jó néhány oldala csodás lírai erő-
vel tárja az olvasó elé a szerző tapasztaltai-
nak a legjavát, amit egy teljes egészében esz-
ményektől áthatott és egyetlenegy célért foly-
tatott küzdelemben leélt élet nyújthat; de 
ebben a műben is többé-kevésbbé beigazolódik 
az, hogy a tett nagyjainak írásaiban az emlé-
kezés és az újból való elgondolás az átélt és 
meghódított igazságoknak csak halvány tükör-
képe, mert azzá válnak, helyesebben szólva 
azzá hűlnek le a nyelvbeli kifejezés zsarnoki 
hatalma alatt. A szabatos szövegezés és a 
rendszeres sorrend követelménye, amelyet Pes-
talozzi maga elé szabott, könyvében korláto-
zásokat és gondolati szétforgácslódást okozott, 
úgyhogy eszmékben megfogyatkozott. 

Ha azonban e kiváló kezdeményező elme írá-
sait alaposabban vesszük szemügyre, életrajzi 
jellegű munkái közt találkozunk még egy má-
sikkal is, amely naplónak tekinthető. Végren-
delet és napló közt, ha irodalmi egyéniségről 
esik szó, óriási a különbség. Az írói végrende-
let a dolgokat jókora távlattal adja elő és már 
egészen máskép látja, mintahogy a küzdelem 
heve először mutatta: benne az anyag lehűlése 
vehető észre. A napló azonban akkor jő létre, 
amikor a mű gondolati része még izzásban 
van; hozzásimul a tapasztalás zeg-zugaihoz, 
folytonos tusáihoz, az akarat ide-oda lengései-
hez; ezért, bár bizonyos stílusbeli rendezetlen-
séget hordoz magában, mégis hűebben rajzolja 
meg az élet mozgalmasságát s annak a gondolat-
nak a remegéseit, amely a valóság minden 
kanyarulatába be akar hatolni és meghódítá-
sára tör. A naplóban a szövegezés szakadékos, 
sőt néha ellenmondásoknak sincsen híján; de 
beilne a lélek története élő és jelenvaló. 

Éppen ezért Pestalozzit végrendeletéből, a. 
„Hattyúdal"-ból nem lehet megérteni; meg kell 
őt ismerni lelki és értelmi küzdelmeinek tük-
réből, azaz naplószerű neveléstani regényéből, 
a „Lénárd és Gertrud"-ból. Pestalozzi nem 
látja könnyelműen egyszerűeknek a kérdése-
ket, ő a dolgok mélyére irányítja tekintetét. 
Mint minden igazságra szomjúhozó lélek, fá-

radhatatlan kísérletező, keresi a fogas problé-
mákat. Ezek viszont, ahog-y Bacon is gondolta, 
a dolgok látását elhomályosítják. A gyermek-
lélek titkával való érintkezésben, mondja Pes-
talozzi, a kutató szem valami „szent homály"-ba 
ütközik, ami a kutató hősies kielégíthetetlen-
ségének biztos jele. Azok, akik mindent tud-
nak, mindent megértenek, mindenben bölcse-
ségük biztos formuláit megtalálják, egyénileg 
megállapított igazságaik csigaházába zárkóz-
nak és nem kételkednek. De nem az ő érde-
mük, ha a világ halad. Azok érdeme ez, akik 
küzdenek, akik életük célját és értelmét a küz-
delemben látják, akik távolfekvő és mindig 
tovaszökkenő igazságok hajszolásában fárad-
nak el. 

Pestalozzi neveléstani regényében jobban 
juttatja kifejezésre tapasztalási módját és ku-
tatása módszerét, mint minden egyéb munká-
jában. Többet tanulunk, ha követjük a szer-
zőt azon az úton, amelyen halad ésj azokon a 
próbálgatásokon át, amelyeket megkísérel, 
mintha elemzés tárgyává tesszük tételeit, ame-
lyekben tapasztalatait iparkodik öszesűríteni. 
A nevelés e nagy tudósa, akárcsak valami ki-
váló képzőművész, lelki átéléseinek rögzítési és 
kifejezési módjában csodálatos, ismeri az éle-
tet az önkényesnek a szüksgessel valói állandó 
váltakozásából, a gondolatnak a történelemmel 
való összefüggéséből, soha szavak igazságával 
meg nem elégszik, hanem azt kutatja, kielé-
gülést nem ismerve, magukban a dolgokban. 
Pestalozzi nem indul ki formulákból és formu-
lákra csak idegenkedve jut. Nyolcvan gyer-
mekkel egyszerre mondatja ki hangosan 
ugyanazt a szót és kutatja eine nyolcvan em-
berke élénk figyelmének okait. Öt maga a do-
log hatja meg és nyújt neki bepillantást az 
elméknek játék és munka, közben kifejtett ter-
mékeny együttműködésébe. Ö fedezi fel azt a 
lassú folyamatot, amely az érzékelések zűr-
zavarából a szó segítségével megegyénítteti 
a tárgyakat és létrehozza a szám meg a forma 
ihletes sejtelmét. Az ismeret elemi mozzanatai-
nak elmélyítéséből vonja meg azokat az uta-
kat, amelyek a nyelvi neveléshez vezetnek el; 
ezt pedig a megsejtésektől mindig elválasztha-
tatlannak és azzal egybetartozónak tartja, fel-
találja az anyák részére az intuíció betűsorát 
és kieszeli az intuitiv számolás és számlálta-
tás csodálatos formáit. A gyermeki elmék 
mélységes munkálkodásába behatol, szemléli 
őket, mialatt méregetnek és építgetnek és a 
mértan meg a rajz révén minden igazság előtt 
megnyílnak. 

Nincsenek a gyermek életében olyan oksze-
rűtlen tények, melyeket Pestalozzi okszerűek-
nek ne találna. Szerinte az értelmetlen szavak, 
a zeneietlen hangok éppoly igazoltak, mint az 
első testi mozdulatok; a lélek fokozatosan adja 
meg minden tevékenységnek a maga szellemi 
rendeltetését. Minthogy a zürichi nagy nevelő 
fennkölt hivatással nyitja meg a nevelés út-
jait, mintha az művészet, még pedig a termé-
szetnek a mélységekből előtörő szavaira figyel-
mező művészet volna, hozzánk jóval közelebb 
áll, mint kortársaihoz. 
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Nem értéktelen a sok Pestalozzi-breviárium, 
tanulmány, fejtegető és bíráló mű javarésze; 
de többé-kevésbbé a kényelmeskedők legyezge-
tése. Hallgassuk meg mi magát a nagy svájci 
nevelőt abban az ő csodás és sejtelmes önvallo-
másában, amelyet Gessnerliez írott levelei tar-
talmaznak, azok a levelek, amelyeknek sze-
rény ós háziasan egyszerű címe: „Hogyan ok-
ta t ja Gertrúd gyermekeit!" Aki Pestalozzi! 
ismerni akarja, annak ezeket a leveleket is-
mernie kell. 

1 Diritti della Scuola. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik szüle-
tésnapja alkalmából. (A Kir. Magyar Egye-
temi Nyomda kiadása.) 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság most 
ünnepelte elnökének, Négyesy László egyetemi 
tanárnak, a nagynevű irodalomtudósnak hetve-
nedik születésnapját. Ebből az alkalomból Pin-
tér Jenő szerkesztésében gazdag tartalmú em-
lékkönyvet bocsátott közre s a Társaság ezzel 
ad elismerésének és hálájának kifejezést a nem-
zeti lmmanisztika egyik legkiválóbb bajnoka, 
legjellegzetesebb történettudósa, nevelő mes-
tere és példaszerű stílusművésze előtt. 

Az emlékkönyvben közreadott tanulmányok 
címeinek felsorolása is tájékozást nyújt arról 
a mindenre kiterjedő gondosságról, mellyel a 
könyv munkatársai Négyesy László ötven évre 
terjedő munkásságát méltatták. 

Horváth János általánosan méltató sorai után 
Gulyás Pál összeállítja Négyesy életrajzának 
fontosabb adatait és munkáinak kimerítő jegy-
zékét, Alszeghy Zsolt irodalmi tanulmányai-
ról, Badics Ferenc középiskolai pályájáról ír. 

Baros Gyula: Négyesy L. és a magyar közié-
lek, Borbély István: N. L. és XIX. századi iro-
dalmunk, Brisits Frigyes: N. L. egri évei, Csá-
szár Elemér: N. L. a kritikus, Császár Ernő: 
N. L. a tanárképzés szolgálatában, Dézsi Lajos: 
N. L. és XVI—-XVII. századi irodalmunk, Far-
kas Gyula: N. L. külföldi kapcsolatai, Gálos 
Rezső: N. L. és XVIII . századi irodalmunk, 
Hankiss János: N. L. az egyetemi tanár, Hor-
váth Cyrill: N. L. és a magyar verstudomány, 
Kéky Lajos: N. L. a Kisfaludy-Társaságban, 
Kristófi György: N. L. és őstörténeti kutatá-
saink, Morvay Győző: N. L. a szónok, Pap Ká-
roly: N. L. és Beöthy Zsolt barátsága, Pintér 
Jenő: N. L. a Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ságban, Pitroff Pá l : N. L. a pedagógus, Sajó 
Sándor: N. L. a Középiskolai Tanáregyesület-
ben, Sik Sándor: N. L. és XX. századi irodal-
munk, Szász Károly: N. L. akadémiai dráma-
bírálatai, Szinnyei Ferenc: N. L. és középkori 
irodalmunk, Tolnai Vilmos: N. L. a nyelvtu-
dós, Várdai Béla: N. L. a Szent István Aka-
démiában, Zlinszky Aladár: N. L. a tankönyv-
író, Viszota Gyula: N. L. a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiában, Zolnai Béla: N. L. és kö-
zépiskolai tanítványai, Zoltvány Irén: Emlék-

sorok Négyesy László ünneplésére címen emlé-
keznek meg a jubilánsról. 

Az emlékkönyv nem egymástól független tu-
dományos cikkek sorozata, hanem központi ve-
zérgondolat köré fűzött tanulmányok gyűjte-
ménye. A több mint 200 oldalas könyv szép, 
ízléses kiállítása az Egyetemi Nyomda áldo-
zatkészségét dicséri. 

Buza László egyetemi tanár : „A kisebbségek 
jogi helyzete." (A báró Kornfeld Zsigniond-ala-
pítvány jövedelmének felhasználásával kiadja 
a Magyar Tudományos Akadémia.) 

A Tudományos Akadémia által díjazott, több 
mint 400 oldalas munka a kisebbségek helyze-
tére vonatkozó s minket magyarokat, sajnos, a 
legközelebbről érdeklő nemzetközi jogszabályo-
kat tárgyalja. Nem terjeszkedik ki annak vizs-
gálatára, hogy a kisebbségi szerződések és 
deklaráció által kötelezett államok tételes köz-
joga a kisebbségekre minő rendelkezéseket tar-
talmaz s hogy e rendelkezések miként hajtat-
nak végre. 

Mivel pedig a kisebbségek védelmének jelen-
legi rendszere egyáltalában nem megfelelő, a 
szerző nem elégszik meg a tételes nemzetközi 
jog tárgyalásával s a Nemzetek Szövetsége vo-
natkozó határozatainak ismertetésével, hanem 
behatóan foglalkozik a kisebbségi jog reform-
jával is. 

A kisebbségi jog fogalmának megállapítása 
után, amely jog nem egyéb, mint a faji , nem-
zetiségi vagy vallási szempontból kisebbséget 
képező állampolgárok közjogi helyzetét rendező 
jogszabályok összessége, ismerteti a szerző a 
kisebbségek védelmére vonatkozólag a világ-
háborút megelőzőleg kötött nemzetközi egyez-
ményeket, a berlini szerződés, a balkáni hábo-
rúkat befejező békeszerződések ilyen irányú 
határozmányait, a világháború utáni szabályo-
zás történetét, majd a tételes nemzetközi jog-
nak az általános és speciális kisebbségi szerző-
désekben, a békeszerződésekben és kisebbségi 
deklarációkban lefektetett alapjait. 

A kisebbségek szempontjából rendkívüli fon-
tossággal bíró, állampolgárságra vonatkozó 
rendelkezések, az állampolgárságra való jog és 
az állampolgárságról való lemondás (opció) 
joga után részleteiben megismerjük a kisebb-
séghez tartozók államjogi helyzetét. Ebben a 
tekintetben a pedagógusokat legelsősorban azok 
az általános rendelkezések érdeklik, amelyek a 
vallásszabadságra, a nyelvhasználat szabadsá-
gára, a közvagyonból nevelési és jótékony célra 
fordított összegekből való arányos részesedésre 
és a kisebbségi nyelvű iskolák ügyére vonat-
koznak. 

Az ú j kisebbségi szerződések és deklarációk 
külön garanciákról is gondoskodtak, midőn a 
kisebbségek anyagi jogát a Nemzetek Szövet-
ségének védelme alá helyezték. Ennek a véde-
lemnek módját megállapító nemzetközi jogsza-
bályok alkotják az alaki kisebbségi jogot. A ki-
sebbségi jogok érvényesítésének biztosítékául 
szolgál egyrészt azok alkotmányjogi (alaptör-
vényi jellegű), másrészt nemzetközi jogi garan-
ciája. A nemzetközi, azaz a Nemzetek Szövet-
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sége által nyiljtott védelem pedig azt jelenti, 
hogy a kisebbségekre vonatkozó rendelkezések 
a Nemzetek Szövetsége Tanácsa többségének 
hozzájárulása nélkül nem változtathatók meg 
és ezen rendelkezések megtartása a Tanács el-
lenőrzése alatt áll. 

Az anyagi és alaki kisebbségi jog részletes 
tárgyalása után megismerteti velünk a szerző 
a kisebbségi szerződésekben és deklarációkban 
ezen jogok védelmére statuált kétféle, a Nemze-
tek Szövetségének Tanácsa és az Állandó Nem-
zetközi Bíróság előtti eljárást, amely utóbbi a 
Nemzetek Szövetsége előtt megindított eljá-
rásba oly módon kapcsolódik be, hogy az ügy 
a Tanács előtti további el járás egyidejű be-
szüntetésével döntés végett a Bíróság elé kerül. 

A Szövetség elé terjesztett konkrét ügyek 
tömegének felsorolása folyamán elvonul sze-
meink előtt az a számtalan sérelem, amely a 
nemzeti kisebbségeket az anyanyelv használata, 
a szabad vallásgyakorlat, a kisebbségi iskolák 
fenntartása és az azokba való beiratkozás körül 
napról-napra éri, bizonyságául annak, hogy a 
győztesek csoportjába tartozó államok az anya-
nyelven, illetőleg az iskolán keresztül szeretnék 
a kisebbségi kérdést — ezeknek beolvasztásával 
— radikálisan megoldani. 

Különösen érdekes és tanulságos a könyvnek 
az a része, amelyben a szerző a Nemzetek Szö-
vetsége kisebbségeket érintő munkáját jellemzi 
és értékeli. Jellemzése összefoglalásaként meg-
állapítja, hogy bár a Szövetség munkájának, 
sőt már magának a Szövetséget megillető vé-
delem elvének is a kisebbségek szempontjából 
le nem kicsinyelhető jelentősége van, de az is 
bizonyos, hogy a Szövetség munkája nagyon 
messze áll annak a feladatnak megvalósításá-
tól, amelyet a kisebbségi szerződések és dekla-
rációk ráruháznak, hogy t. i. ne legyen az érde-
kelt államokban törvény, rendelet és hatósági 
intézkedés, mely ezekkel a jogokkal ellentétben 
áll. Ez a körülmény teszi szükségessé az alaki 
kisebbségi jog gyökeres reformját, nemcsak a 
kisebbségek érdekében, hanem a Nemzetek Szö-
vetségének tekintélye, s a nemzetek közti béke 
biztosítása szempontjából is. 

Ezt a reformot szerző elsősorban a jelenleg 
fennálló, de csak egyes államokat terhelő köte-
lezettség általánossá tételében s ettől függetle-
nül abban látja, hogy a különböző népfajok 
közötti egyenlőség elve a Nemzetek Szövetsé-
gének tagjait terhelő nemzetközi jogi kötele-
zettség gyanánt állapíttassék meg. Mivel pedig 
a kisebbségi szerződések anyagjogi szabályai a 
kisebbségi védelemnek csak a minimális és a 
gyakorlatban nem kielégítő programmját álla-
pít ják meg, minden államra nézve meg kell 
vizsgálni és megállapítani azt, hogy az illető 
állam speciális viszonyai közt mi a kisebbségi 
védelem megadható s gyakorlatilag is keresz-
tülvihető maximuma. 

De a védelem hatályosabbá tétele érdekében 
gyökeresen reformálandó az alaki kisebbségi 
jog is, mert a jelenleg hatályban levő eljárási 
szabályok egyáltalában nem biztosítják az 
anyagi igazság érvényesülését. Ebben az eljá-
rásban is feltétlenül érvényesíteni kell a szó-

beliség elvét, a nyilvánosságot s az ügyfél-
egyenlőséget, amely lehetővé teszi, hogy az ér-
dekelt kisebbség a tényállás megállapításánál 
a kontradiktatórikus el járás elveinek megfele-
lően közreműködjék. 

Dr. Serényi Antal: Iskolaállítás és fenntartás 
belterületen. (A tanügyi jogforrások gyűjte-
ményének 2. száma.) 1931. „Dunántúl" pécsi 
egyetemi könyvkiadó és nyomda r.-t. 120 oldal. 

A népoktatás hatalmas területén eddig a 
leggyakorlottabb utas is sokszor csak botor-
kálva tudott előbbre jutni. A régebbi törvé-
nyek szűkszavúsága és hiányossága, újabb idő-
ben pedig a törvénytermelés hatalmas arányai, 
a végrehajtási utasítások és kormányrendele-
tek nagy száma a szakembernek is nehézzé 
tette a tájékozódást; s még mennyivel nehe-
zebb helyzetben voltak azok, akiknek tanügyi 
fontos kérdésekkel kell foglalkozniok, de akik-
nek a tanügy elvégre nem kizárólagos kenye-
rük, mint: az egyházi főhatóságok, vármegyei 
közigazgatási bizottságok, főszolgabírák, egy-
házközségek stb. Különösen az iskolafenntar-
tás, nevezetesen az 1868. évi XXXVII I . t.-c. 
vidéke olyan ingovány, amelyet meglehetősen 
sűrű köd borít. Már olyan hangokat is lehe-
tett hallani, hogy az sem volna olyan nagy 
baj, ha nem sikerül teljesen igazságos szabályt 
felállítani, csak inár legyen valamilyen sza-
bály, valamiféle zsinórmérték, mert az alsóbb 
hatóságok nem tudnak a felmerülő vitás kér-
dések tömkelegében eligazodni. 

Serényi Antal munkássága fényszóróként vi-
lágít bele ebbe a homályba. A Tanügyi jog c. 
munkája rendszeresen tárgyal ja mindazokat a 
jogi kérdéseket, amelyek a népoktatás terén 
felmerülnek. A Tanügyi jogforrások gyűjte-
ménye c. sorozat pedig az idevonatkozólag 
megjelent törvényeket, miniszteri elvi jelentő-
ségű rendeleteket, kúriai, közigazgatási bíró-
sági ítéleteket és döntvényeket adja könnyen 
áttekinthető felsorolásban. A gyűjtemény első 
száma az iskoláztatási kötelesség teljesítésé-
nek biztosításáról szóló 1921. évi XXX. t.-cik-
kel foglalkozik, a most megjelent második 
szám pedig népiskolai alaptörvényünk, az 1868. 
évi XXXVII I . t.-c. anyagát adja. 

Sorra veszi szerző a törvény egyes fejezeteit és 
szakaszait s a mindegyikkel kapcsolatban meg-
jelent fontosabb, elvi jelentőségű jogforrások-
nak tárgyát, majd utána a szükséghez és az 
ügy fontosságához képest kivonatát, avagy 
szószerinti szövegét közli, miközben az anyag 
kezelését megfelelő szedés is megkönnyíti. 

A törvénynek a tanítás kötelezettségéről és 
szabadságáról szóló I. fejezetét az 1921. évi 
XXX. t.-c. hatályon kívül helyezte. De annál 
fontosabb a II. fejezet, amely a népoktatási 
tanintézetek megszűkült köréről és azok állít-
hatásáról szól. Különösen fontos a törvény 11. 
szakasza, amely a hitfelekezeti népiskolákat 
tárgyalja. Könyvünk i t t bőséges anyaggal (23 
oldalon keresztül) vi lágít ja meg az összes ide-
vonatkozó vitás kérdéseket, amilyenek: hit-
felekezeti iskolák állítása és fenntartása, hit-
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felekezeti iskolaadó és hatóságok, felekezeten-
kívüliek iskolaadójáruléka és az iskolai kegy-
uraság fontos kérdései. A következő szakaszok 
az állami főfelügyeletről szólnak. 

A kisebb jelentőségű IV. fejezet (magánosok 
és társulatok népiskolái) után a rendkívül fon-
tos V. fejezet a községi népoktatási intézete-
ket tárgyalja. A híres 23. és a még híresebb 
25. §-sal kapcsolatban a hitfelekezeti iskolák 
községi fenntartásának s a hitfelekezeti isko-
lák községi segélyének kérdéseiben kapunk út-
mutatást. A nagyjelentőségű 45. szakaszhoz 
kapcsolódó rendeletek és döntvények a más-
vallásúak hitfelekezeti iskolai hozzájárulásá-
nak nehéz, vitás kérdéseiben tájékoztatnak. Az 
utolsó fejezet a tanítók jogviszonyára vonat-
kozó jogforrásokat közli. 

A könyv tartalmának e vázlatos ismertetése 
is némi képet ad arról, hogy mennyire nél-
külözhetetlen munkával állunk szemben. Hogy 
ez nem üres szólam, könnyen igazolható a kö-
vetkezőkkel: Mindenki, akinek népiskolai köz-
igazgatással, jogszolgáltatással dolga volt, is-
meri a Lévay—Morlin—Szuppán-féle kétköte-
tes törvény- és rendeletgyüjteniényt; és aki 
ismeri, tisztában is van jelentőségével, nélkü-
lözhetetlenségével. Serényi Antal munkájának 
jellemzéséül elég annyit mondani, hogy hi-
vatva van a Lévay—Morlin—Szuppán-féle 
1893-ban félbeszakadt munkát folytatni, kiegé-
szíteni — napjainkig. 

Ha. figyelembe vesszük, hogy szerző vidéken 
él, bámulnunk kell azt az ügyességet, amellyel 
nyilván messze szétágazó összeköttetései segít-
ségével rengeteg anyagát felkutat ja és csodál-
nunk azt a fáradságot és költséget nem saj-
náló hangyaszorgalmat, amellyel ezt az anya-
got összegyűjti, feldolgozza és közzéteszi. 

J ó munkát végzett, amelyért hálás lesz neki 
az egyházközségtől, polgári községtől a fő-
szolgabírón, tanfelügyelőn, vármegyén és egy-
házmegyei főhatóságon keresztül a legfelsőbb 
hatóságokig mindenki, akit hivatása az iskola-
állításnak és -fenntartásnak sokszor igen ké-
nyes és nehéz problémái elé állít. (b. e.) 

Mikszáth Kálmán: A két koldus diák. Xádor Ist-
ván rajzaival. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T. 
Budapest. 

Mikszáth Kálmánnak A két koldusdiák című regénye 
mindannyiónknak kedves emléke diákságunk napjaiból. 
Örömmel üdvözöljük díszes, szép, ú j kiadásában. Nem 
kell most i t t „a nagy palóc" írói jelességeiről szólnunk, 
elég, ha pár szóval rámuta tunk, hogy az i f júságra 
milyen gazdag tanulsággal jár ennek a kis regénynek 
elolvasása. Jellemző képet kap a debreceni diákélet, válto-
zatosságáról, Erdély önálló szerepléséről, a XVIII . század 
eleji Pestről, a kuruckor mozgalmas világáról. A kiváló 
író eleven előadásmódja erős fénnyel világít rá az akkor 
szereplő emberek küzdelmos pályájára és finom érzékkel 
csak röviden érinti a főhősök életének az t a mozzanatát , 
amikor rövid időre, a szerencsétlen körülmények a laban-
cok táborába űzik őket. Végül azonban a sors minden 
h ibá já t jóváteszi s a két Veres fiú visszakerül a Rákóczi 
hősei közé. Említsük még meg Zádor Istvánnak a könyv-
ben levő színes és fekete nyomású rajzairól, hogy a mű-

vész ezzel a munkájával a Képzőművészeti Társula t ki-
állításán az I. állami illusztrációdíjban részesült. A 
Révai Testvéreknek ezt a kiadványát félvászon kötésben 
3 P 80 f-ért lehet kapni, nagy alakban, egész vászonba 
kötve, famentes papírra nyomva pedig 7 P 80 f az ára . 

Miről beszélnek az állatok. I r t a : Koncs Margit 
Budapest. A szerző kiadása. 

Az író célja az állat- és madárvédelem eszméjénak 
terjesztése, a fák szeretetére való szoktatás. A kötetke 
alkalmas jeleneteket s színműveket tar talmaz a madarak 
és fák napjára . Az ügyes, mozgalmas, változatos képek 
megragadják a gyermeki szívet s bizonyára lelkes harco-
sokat szereznek a nemes eszmének. A szerző minden 
valószínűség szerint folytatni szándékozik hasonló célú 
irodalmi munkásságát. Épp ezért figyelmébe akar juk 
ajánlani, hogy az írói alkotással megvalósítandó gya-
korlati tervet, az elérendő célt jobban el kell rejteni. A 
nagyon nyiltan hangoz ta to t t ily irányú törekvés a köl-
tőiesség rovására megy. Az Állatvédő Egyesület céljai-
nak ismertetésére, a madarak és fák napján más a lkalmat 
kell keresni. Az íróban megvan a készség, hogy követ-
kező munkái e tekintetben fejlődést mutassanak. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt című ifjúsági lap 
márciusi száma az első helyen március 15-ikének a jelen-
tőségét mél ta t ja . 

Sugár Béla az édesanyák ünnepéről í r t érdekes cikket. 
A háború u tán akkor t ü n t fel ez az új, nagyszerű ün-
nep, amikor mindent elborító sötétség és fásultság nehe-
zedett a lelkekre. Romokban hevert az egész ország s a 
romok eltemotéssel fenyegették az örök ideálokat is. A 
régi magyar nagyasszonyok dicsőséges emlékét elsöpörte 
az országunkon átrohanó vihar és a léha anyagias kor-
szollem. Elfelejtették az édesanyákat. Sí r jukat nem éke-
sítették az emlékezés örökmécsével és liliomaival. Köny-
veket sem a ján lo t tak tiszteletükre az írók, művészek és 
államférfiak, mint a régmúlt, időkben. A magyar édes-
anyák, a nemzeti ha lha ta t lanság jelképei, l e tasz í t t a t tak 
a mélybe. Ilyen komor hullámokon hánykódot t az anya-
ság eszménye, amikor egy nagy magyar asszony, dr. Petr i 
Pálné, a Magyar If júsági Vöröskereszt társelnöke fel-
hívta a magyar ifjúságot, hogy rendezzenek ünnepséget 
az élet nehéz keresztjei a l a t t roskadozó hős édesanyák 
tiszteletére. Dr. Petr i Pálné Amerikából hozta a gondo-
la to t s á t a d t a a magyar gyermekek százezreinek, hogy 
varázsoljanak belőle egy ú j nemzeti ünnepet, egy égi 
illatú nő- és anyakultuszt , amely leborul az édosanyák 
tündökletes erényei és magasztos hivatása e lő t t s leg-
alább egy napra leveszi vállaikról a keresztet. A magyar 
ifjúság igen nagy lelkesedéssel fogadta dr. Pe t r i Pálné 
szózatát. Olyan kincs ez a gondolat, hogy nem volt szük-
sége propagandára. A fény sebességével j u to t t el a váro-
sokba, az eldugott tanyákra s mohón kapot t u t ána min-
denki, mort érezte, hogy legszentebb kötelességének tesz 
eleget, ha kifejezésre j u t t a t j a gyermeki hódolatát édes-
anyja előtt . 

Az anyák napja szokatlanul meleg ta la j ra t a l á l t a 
magyar szívekben. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy 
lelkiséggel mélyebben á t h a t o t t és szertartásaiban, külső 
formáiban elragadóbb ünnepet egyetlen országban sem 
rendeznek az édesanyáknak. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium az iskolai ünnepségeken szerzett rendkívül 
kedvező tapasz ta la ta i után 1930 május havában elren-
delte, hogy az ország valamennyi alsó tagozatú iskolá-
jában rendezzék meg az anyák ünnepét. Ezzel a nagy-
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fontosságú rendelkezéssel az Anyák Napja belépett a tör-
vényes és hivatalos ünnepek fényes sorába. A taní tók és 
tanárok ezrei a legnagyobb örömmel vették a kultusz-
miniszter renÖkívül nagyjelentőségű rendeletét, amely 
ú j erőforrását nyit ja meg az erkölcsi nevelésnek s egy 
magasabb lelkiséggel rendelkező nemzedék életrehívása 
által esetleg korunk egész világnézeti felfogását is ked-
vezőbb irányba terelheti. 

Sebők János folyta t ja a lapnak ebben a számában „Egy 
ifjúsági vöröskeresztes gyűlés története" című színdarab-
jának a közlését. 

Dr. Mauks Ernő mesét írt a cethalról és a cserebogár-
ról. 

Sörös Miklós a szembetegségeket ismerteti. 
G. Papp Emilia a régi tulipános ládák szépségéről em-

lékezik meg. 
Z. Tábory Piroska „Tündérke" című meséjét folytat ja . 
Doby Ida egy érdekes elbeszélés keretében Lillafüred 

környékének a természeti szépségeire hívja fel az olvasók 
figyelmét. 

A L e v e n t e című ifjúsági lap megjelent márciusi ket-
tős száma gazdag tartalommal jelent meg. Schiller 
Károly szerkesztő olyan általánosan kedveltté te t te ezt 
a nemes célok felé törő folyóiratot, hogy ma már szinte 
türelmetlenül várja a levente ifjúság minden újabb szám-
nak a megjelenését. A lap tar ta lmas cikkei közül is kivál-
nak a következők: fíaics Károly: A márciusi if jak. Dr. 
Hóka Imre: Szorgalom és fegyelem. Dr. Radványi Kál-
mán: Kossuth Lajos hagyatéka. Dr. Mező Ferenc: Clair 
Ignác és a tostgyakorló intézetek. Vitéz Hefty Frigyes: 
A repülősport nemzetvédelmi fontossága. Lertdvuy Ká-
roly: Bevezetés a térképolvasásba. Vitéz Berkii 1st tán: 
Az 1848—49. évi magyar függelenségi harc rövid törté-
nete. Neme s Mihály: Néhány igaz szó a magyar 
nemzeti viseletről. Vitéz G alánthay-Glock Tivadar: Né-
hány nap Bulgáriában és Törökországban. Ajtai Kál: 
mán: Márciusi leventék. A lap változatos tar ta lmú rova-
tairól és képanyagáról is dicsérettel kell Megemlékez-
nünk. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Alwin Ruelius: Arbeitsversuehe an Hilfsschü-
lern. (Munakísérletek kisegítő iskolai tanuló-
kon.) Langensalza, 1929. 46 1. 

Ez a jénai egyetem pszichológiai intézetében 
készült tanulmány kettős célt tűz ki maga elé: 
Kísérletek alapján 1. el akar ja dönteni, vájjon 
a gyengetehetségű gyermekek a kézügyesség-
ben is éppúgy elmaradnak-e a normális gyer-
mekek mögött, mint értelmi (szellemi) teljesít-
ményeikben1? 2. Meg akar ja állapítani azt (amit 
eddig teljesen figyelmen kívül hagytak, jólle-
het a gyakorlati élet szempontjából amannál 
fontosabb), vájjon ugyanannak a munkának is-
métlésekor a teljesítmények mennyisége, ille-
tőleg minősége mennyiben változik mindkét 
csoportnál? Ez utóbbi adatok ugyanis kellő út-
baigazítással szolgálhatnak a gyengetehetségű 

gyermekek alkalmazhatóságát, rátermettségét 
illetőleg a gyakorlati életpályákon. Er re való 
tekintettel a kísérletek mindkét tanulócsoport-
nál arra irányultak, hogy az ismételt gyakor-
latok folytán mennyiben változnak, illetőleg 
fokozhatok mindegyiknek teljesítményei. 

Szerzőnk két ismert kísérleti munkát végez-
tetett 10 napon keresztül és rövid munkaidőre 
korlátozva. Papírlapból hajtogatással ivópoha-
rat készített mindegyik csoportból 16 tanuló, a 
lapos- és csípőfogóval dróthajtogatás után kü-
lönböző formákat készített 8—8 tanuló. A kísér-
letek részletes leírása után táblázatokban kap-
juk a teljesítmények feldolgozását. A két fő 
megállapítás a következő: 1. A gyengetehet-
ségű tanulók teljesítményei mindkét kísérleti 
munkánál a normálisokéi mögött maradnak 
(ezeknek 80—81%-át érik el). 2. A gyengetehet-
ségű tanulóknak a gyakorlat ismétlése folytán 
elért teljesítménytöbblete csaknem akkora, mint 
a normálisoké; sőt az ivópohárnál azt el is 
érte. Az eredményeket részletesebben 10 pont-
ban sorolja fel a szerző (45—6. 1.). Ezek közül 
kiemeljük a következőt: Azoknál a munkáknál, 
amelyek a tanulókkal szemben mindig új, egy-
nemű, de nem egyenlő követelményeket támasz-
tottak váltakozó nehézséggel (dróthajlítás), a 
gyengetehetségű tanulók kezdő teljesítménye 
nem volt csekélyebb, sőt átlagban valamivel 
nagyobb, mint a normális tanulóké. Az ismé-
telt gyakorlás folytán bekövetkezett siker azon-
ban észrevehetően csak a normális tanulók cso-
portjában volt megállapítható. 

Noha a kísérleti egyének csekély száma miatt 
a szerzőnek megállapításait nem tekinthetjük 
mindenben véglegeseknek, viszont megnyugvás-
sal vehetjük tudomásul, hogy a gyengetehetsé-
gűek is megállják helyüket a szerényebb köve-
telményeket támasztó gyakorlati életpályákon. 

k f . 
A gyermeki érdeklődés. 

Filozófiai mélységű pedagógiai tanulmánnyal 
lepte meg a tanügyi világot dr. Salzmann Fri-
derika osztrák tanítónő, mely bizonyára méltó 
feltűnést fog kelteni azokban a körökben, ahol 
a pedagógiával, mint tudománnyal foglalkoz-
nak. A gyermeki érdeklődés elemeit, forrását, 
mozzanatait boncolgatja Salzmann Friderika a 
hivatott embernevelő intuitív megérzésével és 
a gyakorlati tanítónő tapasztalataival. Kitűnő 
tanulmányát főbb vonásokban alább ismertet-
jük: 

Aki kissé behatóbban foglalkozik pedagógiai 
kérdésekkel, okvetlenül találkozni fog az érdek-
lődési problémával, mert xígy a közvetlen, mint 
a közvetett különböző érdeklődések, vitális, 
technikai, intellektuális érdeklődések nemcsak 
az oktatás, hanem a jellemképzés szempontjá-
ból is kimagasló jelentőségűek, olyannyira, 
hogy pl. Herbartnál a pedagógia tengelyét ké-
pezik. Valóban úgy van ez, ha nincsenek is — 
amint Herbart feltételezi — az elképzeléssel 
összefüggésben. Az érdeklődési probléma kö-
zéputat foglal el a pszichológiában, mert épp-
úgy magában foglalja a lelki élet intellektuá-
lis funkcióinak egyes alkotórészeit, mint más 
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pszichikai funkciókat, pl. akarat- és érzelmi té-
nyezőket. Egyes érdeklődések szerkezeti össze-
függéseiből fejlődik ki ugyanis először az egyé-
niség, természetesen a testi konstitúció alap-
ján, az élmények hozzáadásával. Tömörebben 
ez így hangzik: a testi konstitúció, mely típu-
sokban ismerhető fel, érdeklődések és élmé-
nyek eredményezik az életformát, az „irányvo-
nalat". Ezért a gyermek érdeklődéseinek és él-
ményeinek megállapítása éppoly fontos, mint 
a testi konstitúció felderítése. 

Bár mindenki tudja, mit értenek érdeklődés 
alatt pszichológiai-pedagógiai szempontból, e 
fogalom tömör definíciója előbb említett okok-
ból rendkívül nehéz. Dürr pl. az érdeklődést 
állapotnak fogja fel, bizonyos figyelmi diszpo-
zíciónak. Kreibing szerint az érdeklődés „figye-
lem, diszpozícionális alaphangulattal keverve". 
Tumlirz az érdeklődést úgy határozza meg, 
hogy az „a lélek diszpozíciója a tudás és egyéb 
lelki értékek megszerzésére", tehát törekvésnek 
gondolja, mely nem egyéb akaratfunkciónál. 
Lunke az érdeklődést olykép határozza meg, 
hogy az a „különleges életformára törekvő aka-
rat". Ostermann definíciója szerint pedig „az 
érdeklődés az értéktudatból eredő tartós haj-
lam". Tumlirz már említett meghatározásában 
az intellektuális tényező kimutatható, míg Je-
rusalem az érdeklődést „tevékenységi kedvnek" 
tartja, tehát — Ebbinghaushoz hasonlóan — az 
érzelmet tekinti az érdeklődés főtényezőjének. 
Ám Tumlirz is azt mondja, hogy az érzelem 
gyökere, tulajdonképeni eleme, tehát legfőbb 
motívuma az érdeklődésnek. És ha Kerschen-
steiner is a tárgyiasságot és emócionalitást em-
líti az érdeklődés ismertetőjele gyanánt, úgy ő 
is az érdeklődés érzelmi tartalmát emeli ki. 

E különböző meghatározásokból mindenesetre 
megállapítható a belső szerkezeti összefüggés, 
az érdeklődésnek minden más pszichikai funk-
cióba való beleszövődése. Csak így érthető, hogy 
az érdeklődést ennyire kiilönbözőképen hatá-
rozzák meg, egyszer a figyelem intellektuális 
funkciójaként, máskor érzelmi, akarati, törek-
vési vagy készenléti állapot gyanánt. Ám 
ugyanezen okból érthető az is, hogy az érdek-
lődés minden pszichikai teljesítménynél olyan 
óriási szerepet játszik és ezért természetesek 
az állandóan megnyilvánuló követelmények az 
érdeklődés foka, intenzitásának és szerkezeti 
összefüggéseinek gyakorlati, beható kutatásait 
illetőleg, más funkciókkal való összefüggésben. 
Idevonatkozó kutatásokat végeztek ugyan, ezek 
azonban precizírozást és kiegészítést igényel-
nek. 

Milyen részproblémákat kellene általában 
vizsgálat alá venni? Először arra volna szük-
ség, hogy a gyermekek és felnőttek érdeklő-
dése közötti különbséget megállapítsák. Egy 
másik probléma a gyermekek — fiúk és leányok 
— jellegzetes érdeklődési színvonalának meg-
állapítása minden életkorban. Azután a gyer-
meki érdeklődésnek egyéni fejlődési görbéjét 
kell kikutatni, mint a belső szerkezeti összeté-
tel eredményét, az öröklési hajlamok különböző 
megnyilvánulásait egyes korfázisokban, a. gyer-
mek egyéniségének érlelődését, egyéni élmé-

nyeit, tapasztalatait és minden befolyást, ami 
hat reá, pl. környezetének művelődési szintjét. 
Tanulmányozni kellene továbbá a gyermeki ér-
deklődés abszolút és relatív intenzitását és a 
pillanatnyi érdeklődések különbözőségeit és át-
meneteit, a felületes és tartós, valamint a las-
san vagy hirtelen feltámadó érdeklődést, mely 
a nehézségek öntevékeny legyőzése révén ke-
letkezik. Emellett meg kellene vizsgálni az ér-
deklődés és az érzelem szerkezeti összefüggé-
seinek kérdéseit, a vágyódást, vérmérsékletet, 
intelligenciát, tehetséget, emlékezőtehetséget 
stb., vagy az érdeklődésnek a pubertással való 
összefüggéseit. Az utolsó, de pedagógiai szem-
pontból talán legfontosabb probléma az érdek-
lődés befolyásolhatóságának problémája. It t 
mindenekelőtt — az önkéntes vagy önkéntelen 
befolyásolhatóságon kívül — a pillanatnyi be-
folyásolhatóságot, amely a gyermek gondolko-
dásából ered, a gyermek saját érzéseit, akara-
tát és pillanatnyilag feltámadó saját ösztöneit 
kell meghatározni, azután a befolyásolhatóság 
intenzitását bizonyos határozott tárgyú érdek-
lődésnél egyes életfázisokban, és végül az érdek-
lődésnek a környező világ által való befolyá-
solhatóságát, úgy a környezet emberei, mint a 
természetes, szociális és kulturális miljő révén. 

A legfontosabb út, mely célhoz vezet a gyer-
meki érdeklődés tanulmányozásánál, a minden-
kori érdeklődés irányadó motívumainak kiku-
tatása, mert hogy az egyes érdeklődéseket tel-
jesen megérthessük, azoknak történetét, fejlő-
dési történetét kell az érdeklődést előidéző mo-
tívumok ismerete által feltárnunk. 

Ami pedig a módszereket illeti, azok, sajnos, 
nem nagy számban állanak rendelkezésre. A 
legegyszerűbb módszer: a közvetlen, szakadat-
lan megfigyelés, mely szándékosan előidézett 
helyzetek által kiegészíthető. Az érdeklődés-
kutatásnak másik módja volna: problémák fel-
állítása a tanulókkal való szabad és közvetlen 
beszélgetés közben, vagy szabad feladványok, 
esetleg szabadon választott rajzfeladatok útján. 
Azután még a kérdések jönnek tekintetbe, ami-
ket gyermekek intéznek hozzánk és mi a gyer-
mekekhez. A gyermek minden befolyástól men-
tes kérdései vagy önkéntelen kérdései, ame-
lyeknek motívumait könnyű felismerni, vagyr 

hosszan megfontolt kérdései, melyek súlyos 
problémát jelentenek a gyermek számára, ki-
tűnő módszerként kezelhetők. Különbözők azok 
a kérdések is, amiket mi intézünk a gyermek-
hez, aszerint, amint egyesekhez vagy az össze-
sekhez szólnak; mint kiegészítő módszer szere-
pelhet a gyermek szüleivel való beszélgetés, 
ahol a szülők mentalitása is tekintetbe veendő. 

Hogy a gyermeki érdeklődés felderítésére 
kellő anyag gyűlhessen össze, nem szabad a 
tiszta érdeklődés vizsgálatára szorítkozni, de él-
ményeket, ideálokat, értékeléseket s különösen 
munkát, foglalkozást, játékokat kell vizsgáló-
dásaink körébe vonni, mert az érdeklődés szer-
kezetileg e funkciókkal kapcsolatos, bele van 
szőve e funkciókba, tehát e funkciókból hámo-
zandó ki. Minél tágabb körben foglalkozunk az 
érdeklődési problémával, annál pontosabbak 
lesznek eredményeink. 
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A gyakorlati pedagógia szempontjából is 
rendkívül fontos az érdeklődés problémájának 
megoldása, hogy kiderüljön, vájjon a pedagó-
gusok nevelésügyileg tényleg a gyermek érdek-
lődési színvonalának szellemében és annak 
megfelelően járnak-e el, mennyire segítik elő 
a gyermek öntevékenységét és milyen mérték-
ben teszik lehetővé, hogy a gyermek saját ér-
deklődéséből és saját ösztöneiből kifolyólag vé-
gezze munkáját. 

Marta Bergemann—Könitzer: Das plastische 
Gestalten des Kleinkindes. (A kisgyermek 
plasztikai alkotóképessége). 1930, 142 1. 

A tapintási érzék pedagógiai fontosságát már 
Locke, Berkeley és Kant felismerte; a kéznek, 
mint legtökéletesebb műszernek hivatását a 
külvilág megismerésében Aristotelestől Montes-
sorig hangsúlyozták. Míg azonban a gyermek-
rajzok tudományának egész irodalma támadt, 

•A mozgási és alkotó ösztönnek gyúrható anya-
gon végzett teljesítményeivel alig foglalkoztak. 
Szerzőnk is csak a felső leányiskolában végzett 
rajztanításon keresztül lett erre figyelmessé és 
végezte állítólag úttörő előmunkálatait. 1924 
szeptember 5-től 1926 január 13-ig három meg-
figyelő ciklusban végzett 23 (26) gyermekkel 
(10 fiú, 16 leány) idevágó kísérleteket, amelye-
ket feldolgozva, az előttünk fekvő és a Peter-
sen tanár vezetése alatt álló jénai neveléstudo-
mányi kutatóintézet kiadványaként jelentetett 
meg. A gyermekek minden előkészítés nélkül 
fogtak munkájukhoz, a nedves agyaggal való 
mintázáshoz, amely erre a célra jóval alkalma-
sabb és kedveltebb, mint a plaszticín vagy az 
üvegkitt. Munkaközben is mentesek voltak bár-
milyen befolyásolástól, úgyhogy a kísérletek 
eredményei: a jórészt képben is bemutatott al-
kotásaik a gyermektanulmány szempontjából 
valóban értékesíthetők is. Hogy ez a foglalko-
zás mennyire ínyére van a kisgyermekeknek és 
helyes irányba tereli és fokozza a munkára 
való hajlandóságukat, azt a készített tárgyak-
nak terjedelmes alfabetikus felsorolása (40— 
41. 1.) igazolja, míg a 42. 1. összehasonlítva mu-
tatja a fiúk és a leányok által választott tárgyak 
arányszámait: pl. ember 13 (fiú) : 33 (leány), 
közlekedési eszközök 24 :11, építkezés 20 :2, fel-
szerelési tárgyak 10 :19, szerszámok 8 :1. Köny-
vének utolsó fejezetében (130—142) a szerző kí-
sérleteinek pedagógiai vonatkozásait fejtegeti s 
azok fejlesztése és mélyítése érdekében a kuta-
tók számára 12 érdekes útbaigazító kérdést 
vet fel. k f . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

A tanulók szigorított kiválogatása a porosz 
iskolákban. 

A porosz közoktatásügyi miniszter folyó évi 
február 20-án rendeletet bocsátott ki, amely 
részletesen szabályozza egyrészt a népiskolai 
tanulók felvételét a polgári és középiskolákba, 

másrészt azoknak kiselejtezését az utóbbi isko-
lákban. Bevezetőleg a miniszter utal arra, hogy 
miután húsvétra a tanulók ismét tömegesen 
fognak jelentkezni a polgári és középiskolákba, 
már pedig az állam és a községek pénzügyi 
helyzete új osztályok felállítását eleve kizárja 
— sőt a meglevőknek csökkentésével is számolni 
kell —, másrészt művelődéspolitikai szempon-
tok is szükségessé teszik a meg nem felelő ta-
nulók távoltartását az iskoláktól: fokozott kö-
rültekintéssel kell a tanulókat kiszemelni, ille-
tőleg felvételüknél eljárni. Erre a célra a 10 
éves gyermekekkel végzett felvételi vizsgák nem 
váltak be. Ehelyett az alkalmatosságot egy bi-
zottság állapítsa meg az utolsó iskolai bizonyít-
vány, a volt osztálytanító írásbeli szakvéle-
ménye és egyéb körülmények figyelembevétele 
alapján. Ha azonban a felvételért jelentkező 
tanulók száma a rendelkezésre álló helyek szá-
mát felülmúlná, a további kiselejtezés érdeké-
ben felvételi vizsgához is lehet folyamodni. A 
rendelet második része a polgári és középisko-
lákra vonatkozik és felette szigorú intézkedése-
ket tartalmaz, amennyiben azokat, akiknek elő-
menetele nem megfelelő, már 1, sőt Vi év múlva 
eltilthatja tanulmányaik folytatásától. Ezzel 
szemben felkarolandók azok a szegénysorsú ta-
nulók, akiknek rátermettsége, különös tehetsége 
nyilvánvalóvá lesz. 

Családi nevelés Finnországban. 
Finnországban 1907 óta egy társaság áll fenn 

az iskolán kívüli családi nevelés előmozdítá-
sára. E társaságnak szónokai vannak, akik 
faluról-falura vándorolnak, összegyűjtik a szü-
lőket, két-három vetített képpel kísért előadást 
tartanak, felkeresik a családokat és oktatás, 
felvilágosítás s személyes befolyás út ján hirde-
tik tanaikat. A gyülekezetekben röpiratokat osz-
togatnak a következő tárgyakról: A szeretet a 
nevelés szolgálatában. Az engedelmesség isko-
lája. A gyermekek jövője. Ismerem-e sa já t 
gyermekemet! A 90.000 példányszámban meg-
jelenő „Az otthon" c. lap elősegíti a társaság 
munkáját, mely az országban anyanapokat is 
rendez és 600 i f júsági kerületben fejt ki élénk 
tevékenységet. A társaság még egy üdülő-ott-
hon felállítását is tervezi anyák részére és már 
özvegyi alapot is létesített. A kormány a társa-
ságot 40.000 őre támogatásban részesíti s a tár-
saság e segélyen kívül röpiratok kiadásából és 
önkéntes adományokból tar t ja fenn magát. 

A holland tanitószövetség gyűlése. 
A hollandi tanítószövetség Leidenben tartotta 

évi gyűlését. A tárgysorozat legfőbb pontjául 
a tanítók fizetésének ügye szerepelt. A fizetési 
mozgalom 1930-ban nagyon erőteljesen indult 
meg. A tanítóság 16 gyűlésen juttatta kifeje-
zésre kívánságait. Az állami iskolák ügye is 
fontos tanácskozási anyag volt, 1920 óta az ál-
lami iskolák száma erősen csökkent, sőt szá-
mos hely van, ahol ilyen iskolák egyáltalában 
nincsenek. A szövetség bizottságot küldött ki, 
hogy e jelenség okait kiderítse. A gyűlés saj-
nálattal volt kénytelen megállapítani, hogy az 
1920. évi törvény nem ápolja kellően az iskolák 
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érdekeit, sőt az iskolaügy szétforgácsolását 
idézi elő. A bizottság többsége semleges állami 
iskolát követelt, míg a kisebbség ellene volt az 
iskolakényszernek. A gyűlés kimondta, hogy 
teljes erejével küzdeni fog a semleges állami 
iskola megvalósításáért. 

Iskolakönyvek reformja Görögországban. 
A görög közoktatásügyi minisztériumban 

Papandreou miniszter elnöklete alatt tanácsko-
zás folyt le, mely a népiskolákban, középisko-
lákban és felsőbbfokú iskolákban használt is-
kolakönyvek ügyét vette revízió alá. Az utóbbi 
időben az országban számos panasz hangzott 
el, hogy a jelenleg használt iskolakönyvek nem 
felelnek meg a követelményeknek és az ú j idők 
pedagógiai szellemének. A konferencia főleg a 
tudományos körökben felmerült ezirányú pa-
naszokat vizsgálta felül és megállapította, hogy 
a tankönyvek a kivánt célnak tényleg meg nem 
felelnek. Elhatározták az iskolakönyvek nagy 
részének hatályon kívüli helyezését és egy bi-
zottság kiküldését, mely e kérdés megoldásá-
val foglalkozzék. Kimondták, hogy a jövőben 
tankönyveket csak hivatásos tanítók írhatnak. 

Jugoszláv iskolaügyek. 
A népiskolák számára az olmúlt év a várakozások évo 

volt. A tanítóság fontos rendeletek és végrehajtási sza-
bályzatok kiadására v á r t az ú j népiskolai törvény hatá-
rozmányainak keresztülvitelére, a taneszközökre ós iskola-
könyvekre vonatkozó törvény életbeléptetésére, a szerzői 
törvény megvalósítására, a legfőbb népművelési tanács 
átalakí tására, az ú j tanügyi programmra és tantervi elő-
írásokra, különböző továbbképző tanfolyamok felállítá-
sára, az alacsony tan í tó i fizetések rendezésére. Ez utóbbi 
azonban belátható időn belül nem úgy fog beteljesülni, 
ahogyan várják, mert a kormány, az anyagi viszonyokra 
való tekintettel, most azzal a tervvel foglalkozik, hogy 
a taní tói fizetéseket leszállítsa. Tanügyi téren a követ-
kező újítások léptek életbe: A közoktatási minisztérium 
a középiskolai törvény alapján á l lapí to t ta meg a reál-
gimnáziumok, reáliskolák és klasszikus gimnáziumok ta-
nítási tervezetét. A tanítóképző-intézetek állandó tanter-
vének elkészültéig a közoktatási minisztérium 1930/31. 
évre átmeneti tervet léptetett életbe, mely szerint a 
tanítóképző intézetek első három osztályában az eddigi 
tanterv érvényes, míg a negyedik és ötödik osztályban a 
következő t an tá rgyaka t fogják t an í tan i : lélektan, álta-
lános pedagógia, a pedagógia története, módszertan, is-
kolai feladatok, bölcsészet, iskolaszervezés és vezetés, 
nemzetgazdaság, mint a szociológia alapja, államnyelv, 
élő idegen nyelvek, történelem, földrajz, természetrajz, 
matematika, egészségügy, földművelés, rajz, zene, kézi-
munka, torna. Hetenként 31—33 óra a la t t fogják e tan-
tá rgyaka t előadni. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság 
Dr. Kornis Gyula államtitkár elnöklése mel-
lett nagyszámú előkelő közönség jelenlétében 
március 21-én tartot ta rendes felolvasó ülését, 
amelynek napirendjén két felette érdekes elő-
adás szerepelt. 

1. Dr. Neményi Imre, ny. államtitkár: Em-
lékbeszéd Losontzi Hányoki Istvánról (Halá-
lának 150. évfordulóján). 

Losontzi Hányoki István a nagykőrösi re-
formátus „illusztris főiskolá"-nak volt rektor-
professzora. Teológiai tanulmányait Debrecen-
ben ós Utrechtben végezte. Utóbbi helyen 
1740-ben teológiai doktori képesítést nyert. A 
XVII I . században egyike volt a legnagyobb 
magyar tudósoknak és ])edagógusoknak. Lo-
sontzi fellépéséig minden rangú és rendű is-
koláinkat, társadalmi és közéletünket a tör-
vényhozást és a közigazgatást a latin nyelv 
béklyói nyűgözték; az úgynevezett jótársaság-
ban még a nők is latin nyelven társalogtak. 
Losontzi működése mintegy gondviseléssze-
rűen összeesik a Mária Terézia uralkodása ide-
jén folyamatban volt békés németesítő törek-
vésekkel. Ezeket a németesítő törekvéseket 
hiúsította meg Losontzi a „Hármas Kis Tü-
kör" című magyar nyelven írt enciklopédikus 
tankönyvével, amellyel a latint, mint tanítási 
nyelvet, kiszorította a magyarországi és er-
délyi iskolákból. Ez volt az első magyar nyel-
ven írott általános tankönyv, amellyel elérte, 
hogy ahol még rövid idővel előbb már azért 
is szigorú büntetés járt ki a tanulóknak, ha 
az óraközben latin helyett véletlenül magyar 
szót váltottak egymással, néhány év letelte 
után Dévénytől az Ojtozi szorosig és a Kárpá-
tok aljától a Dráva balpartjáig összes isko-
láinkban kizárólag a magyar nyelv hangzott 
a tanuló i f júság ajkairól. Kazinczy Ferenc 
irodalmi küzdelmei történeti időrend tekinte-
tében nagyrészt Összeesnek Losontzinak külde-
tésszerű hivatástelj esítésével és amiért Ka-
zinczy tüzes lélekkel és emberfölötti szellemi 
erőkifejtéssel az irodalomban áldozatosan fá-
radozott, annak a „Hármas Kis Tükör" a gya-
korlati életben szerzett életadó érvényesülést. 
Az előadó Losontzi halálának 150. évforduló-
ján tartott emlékbeszédében tág perspektívá-
val rajzolta meg ennek a kornak politikai és 
kultúrtörténeti hátterét, színes korképet raj-
zolt azokról a küzdelmekről, amelyek ország-
gyűléseinken folytak az erőszakos osztrák né-
metesítési törekvésekkel szemben. Liosontzit 
megihlette Apáczai Csere János szelleme és 
ennek hatása alatt ír ta meg nagy nevezetes-
ségre jutott munkáját , amely egy teljes évszá-
zadon keresztül — 1771-től 1868-ig — volt a 
magyar iskoláknak kizárólagos tankönyve. Lo-
sontzinak elévülhetetlen örök érdeme, hogy meg-
magyarosította iskoláinkat, ami eredő forrása 
lett társadalmi, politikai és államéletünk meg-
magyarosodásának és közvetve a XVIII. szá-
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zadban az elaléltságig elernyedt nemzeti ön-
tudatunk ébredésének. Hogy Magyarország a 
mult század közepén már magyar volt, az Lo-
sontzinak elvitathatatlan örök érdeme és en-
nek az áldásos eredménynek a „Hármas Kis 
Tükör" volt kihatásában a főtényezője. Ez a 
könyv, amelynek tartalmát az előadó részlete-
sen ismertette és elemezte és amelynek nem-
zeti hivatását a későbbi nemzedékek mindjob-
ban elismerték, egymagában képes volt fel-
fogni, kivédeni, meghiúsítani és győzelmesen 
visszaverni az államhatalom által tervezett 
azt a rohamot, amely a magyar nemzeti eszme 
megsemmisítésére a Ratio Educationis-on ke-
resztül szándékolva volt. Politikai és nevelés-
történeti nézőpontból egyaránt, zivataros egy 
évszázada volt az, amely a „Hármas Kis Tü-
kör" feje fölött hazafias küldetésének teljesí-
tése közben 1771-től 1868-ig végigviharzott. Vál-
tozatos eseményeknek súlyos sorozata veszé-
lyeztette exiszteneiájában; de azért mindvégig 
szilárdan és megingathatatlanul tartotta az 
iskolákban kiváltságos pozícióját: dacolt az 
első és második Ratióval; győzelmesen meg-
állott II. József császárnak önkényes rendel-
kezéseivel szemben; és a Thun-féle 1850-ben 
kiadott „Organisations-Entivurf"-ot is szeren-
csésen megúszta; sőt, amikor a Bach—Thun-
korszak idején — 1854-ben — a helytartó-tanács 
„az ország polgári állapotjára" vonatkozó — 
alkotmánytani — rész miatt az iskolai haszná-
latból hivatalosan kitiltotta, az iskolák, mintha 
misem történt volna, mégis változatlanul csak 
tovább használták; olyannyira, hogy Bu-
csánszky Alajos kiadásában Pesten még 1868-
ban is jelent meg belőle még egy új, de most 
már csakugyan utolsó kiadás. (E könyvnek 
népszerűségét, elterjedését misem bizonyítja 
jobban annál, hogy belőle kétszáz éves uralma 
alatt 71 legitim és csaknem ugyanannyi illegi-
tim kiadás jelent meg). A korszakos hatásnál 
fogva, amelyet korára gyakorolt Losontzi, 
megérdemli, hogy neve együtt említtessék 
Apáczai Csere Jánosnak, Bessenyei György-
nek, Révay Miklósnak, Kazinczy Ferencnek; és 
Szarvas Gábornak neveivel, akik a magyar 
nyelv fejlesztéséért és természetes jogainak 
érvényesüléséért két évszázadon át folytatott 
kétségbeesett küzdelemben a küzdő porondot 
arcuknak véres verejtékével áztatták. 

A meggyőző erővel és színes előadással köz-
vetített felolvasást a közönség lelkes tapssal 
jutalmazta, az elnök pedig melegen megkö-
szönte. 

2. Dr. Johan Béla egyetemi rk. tanár, az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet igazgatója: A 
tanítás szerepe a közegészségügyi munkában. 

Előadó rövid visszapillantást vetett az egész-
ségügynek történeti és a háború után bekövet-
kezett rohamos fejlődésére, reámutatott arra, 
hogy a közegészségügyi munkának az egész-
ségvédelem gondolatával való gazdagodása és 
kiszélesedése szükségessé tette a közegészség-
ügyi személyzetnek ezen kérdésekben való ki-
képzését. E célból 1928-ban újjászervezték a 
tisztiorvosok képzését, amely ma magában fog-

lalja a szociális higienében való alapos kikép-
zést. A tisztiorvosi tanfolyamot gyakorlativá 
tették és a tanfolyamba szervesen bekapcsol-
ták a falusi közegészségügyi munkában való 
kiképzést. Ugyancsak megszervezték az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézettel kapcsolatban a 
tisztiorvosok továbbképzését. 

Előadó hangsúlyozta, hogy az orvostanhall-
gatók kiképzésében is az eddiginél nagyobb 
szerepet kell adni a higienének. Az oktatást 
gyakorlativá is kell tenni, vagyis kötelezni 
kell a kórházi szolgálaton kívül a közegészség-
ügyi és egészségvédelmi intézetekben való szol-
gálatra is. 

Az egészségügyi segédszemélyzet képzése re-
formja az Országos Közegészségügyi Intézet 
Ápolónő- és Védőnőképző Intézetével kapcso-
latban történik. Ez a Rockefeller-alapítvány 
segítségével alapított ú j intézet általános egész-
ségügyi védőnőket képez ki a falu egészségügyi 
igényeire való tekintettel. Az előadó hangsú-
lyozta, hogy az egészségvédelmi munkának leg-
főbb eleme a tanítás, amit azonban az egész-
ségügyi személyzet önállóan maga nem képes 
ellátni. A siker érdekében elengedhetetlen, hogy 
részt vegyen ebben a lelkész, a tanító és a ta-
nár is. Á tanítóság részvétele azért fontos, mert 
a közegészségügyi munkában valódi eredményt 
csak az egészség gondolatában és szeretetében 
felnevelt új nemzedéktől várhatunk, amit csak 
a tanítóságon keresztül érhetünk el. Ezért na-
gyon fontos, hogy a tanítóság is megfelelő 
egészségügyi kiképzést nyerjen. Ezt a kiképzést 
két részre kellene osztani: egyrészt meg kell 
tanítani a tanítóképzőin téze tek növendékeit 
arra, hogy hogyan védjék saját egészségüket, 
másrészt ki kell képezni őket abban, hogy mi-
képen óvják a gondjaikra bízott gyermekek 
egészségét s miképen neveljék, tanítsák őket az 
egészséges életre. 

Sorra vette az óvónőképzők és a tanítókép-
zők és tanárképzők tantervét. Örvendetesnek 
tartja, hogy az óvónőképzők tantervébe pár év 
óta az egészségügyi kérdésekben való gyakor-
lati kiképzést is beiktatták. Majd a különböző 
fokú iskolatípusok tananyagát elemezte és reá-
mutatott arra, hogy nagyobb teret kellene adni 
már az óvodától kezdve az egészségügyi neve-
lésnek, mert az iskolán keresztül befolyást tu-
dunk gyakorolni a szülőkre is. 

A felnőttek egészségügyi nevelésének veze-
tése az Egészségügyi Propaganda Központ ke-
zében van. Ez irányítja azt a munkát, amely-
ben számos szervezet igen élénken vesz részt. 
Ismertette ennek a propagandának különböző 
eszközeit: az egészségügyi előadásokat, a pro-
pagandafilmeket, a röpiratokat, plakátokat, 
egészség-hetet, de különösen nagy fontosságot 
tulajdonít az egészségügyi kiállításoknak, ame-
lyek, anyagát azonban jól meg kell választani. 
Áz egészségügyi propagandában rendkívül 
nagy szerepe van a sajtónak, amely nálunk 
már eddig is támogatta a közegészségügyi tö-
rekvéseket. Előadásának befejezésében ismét 
reámutatot arra a szoros kapcsolatra, amely a 
tanítás és a közegészségügy, az általános kul-
túra és az egészségügyi kultúra között van, 
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amely utóbbi amannak szerves része. Ezért üd-
vözlik örömmel a közegészségügyi kultúra mun-
kásai az ú j iskolák, óvodák létesítését és a kul-
túrprogramm kiszélesítését. 

Ezután az elnök elismerő és buzdító szavak 
kíséretében nyújtotta á t az előadónak a rendes 
tagságról szóló oklevelet és a tanulságos ülést 
bezárta. 

A Biharvármegyei Általános Tanítóegyesület 
folyó évi március hó 5-én tartotta évi rendes 
közgyűlését és díszgyűlését s az utóbbi kereté-
ben ünnepelte a vármegye kir. tanfelügyelője, 
Orbán Kálmán húszéves biharvármegyei tan-
felügyelői szolgálatának jubileumát. 

A közgyűlésen megjelent a vármegye alispánja, dr. 
Fráter László, dr. Molnár Imre, a vármegye főjegyzője, 
a főszolgabírák, az iskolai felügyelő hatóságok, Rákos 
István, az Országos Tan í tó i Szövetség elnöke, Ormós 
Lajos, az 0 . R. T. E. és Yár i Szalay Gábor, a debreceni 
ref. egyházmegye tanítóegyesületének elnöke. 

A közgyűlés megnyitása után üdvözölte az 
elnök a vármegye kir. tanfelügyelőjét s a meg-
jelent vendégeket, ma jd Orbán Kálmán kir. 
tanfelügyelő szólott a vármegye tanítóihoz. 
Buzdítólag hatott a vármegye tanszemélyze-
tére, hogy a kir. tanfelügyelő eddigi munkás-
ságát méltányolta. A pedagógiai szeminárium 
kifejtett munkálkodásukért Réseli Pál, Soós 
József és Bertalan Ferenc tanítóknak a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerését 
tolmácsolta és á tad ta az erről szóló okira-
tokat, majd Résch Pál igazgató-tanító tar-
tott mély pedagógiai elméletekkel fűszere-
zett, tanulságos értekezést „Az eredményes ta-
nítás előfeltételeiről." A tisztújítást Költő 
Gyula korelnök vezette. A tisztikar a követ-
kezőképen alakult meg: 

Elnök: Kristóf Gyula. Alelnökök: Lénárt Ist-
ván, Vida György. Főjegyző: Egeressy Gyula. 
Jegyzők: Erdey Gyula, Nácsa Antal. Pénztár-
nok: Nagy József. Könyvtáros: Résch Pál. 
Számvizsgáló bizottsági elnök: Szabó József. 

A közgyűlést díszközgyűlés követte, amelyre 
a közgyűlésről eltávozott Orbán Kálmán kir. 
tanfelügyelőt háromtagú bizottság hívta meg. 

Az elnök megnyitó szavaiban rámutatott Or-
bán Kálmán puritán jellemére, közismert egy-
szerűségére s arra, hogy a póznak, ünnepelte-
tósnek és ünnepségeknek sohasem volt embere. 
Azonban húsz esztendő nagy idő, ezalatt a ve-
zér szívben és lélekben összeforrott a vármegye 
tanszemélyzetével, miért is az ünnepség e ma-
gasztos perceiben ar ra kérte az ünnepeltet, 
hogy bensőjének teljes melegével fogadja betöl-
tött 20 éves bihari működése alkalmával a vár-
megyei tanszemélyzet ünneplését, hódolatát. 

Lénárt István igazgató- taní tó a vármegye tanszemély-
zete nevében üdvözölte a jubilánst. 

Ezu t án dr. Fráter László alispán emelkedett szólásra 
és Biharvármegye közönségének, a hivatalos elfoglaltsága 
mia t t távollevő báró Vay László főispánnak és a bihar-
vármegyei iskolánkívüli népművelési bizot tságnak nevé-
ben üdvözölte a vármegye vezető kir. tanfelügyelőjét. 

Majd Székelyhidy Béla, a Osonka-Bihar-Érmelléki ref. 
egyházmegye esperese, dr. Hajdú Gyula berettyóujfalusi 

ref. lelkész, Géher La jos országos gazdasági szakfelü-
gyelő, dr. Jakab László kir. s. tanfelügyelő, dr. Pácz 
Sándor polgári iskolai igazgató, Vári Szalay Gábor, a 
debreceni ref. egyházmegye tanítótestületének megbí-
z o t t j a és Ormós La jos , az 0. E . T . E# elnöke üdvözölte 
Orbán Kálmánt. 

Soós József az érmelléki egyházmegyei tanítóegyesület 
elnöke üdvözlő beszéd kíséretében díszoklevelet adot t á t 
az ünnepeltnek. 

Rákos István kir. tanácsos, a Magyarországi Tanító-
egyesületek Országos Szövetségének elnöke Orbán Kál-
mánt , mint „jó embert" méltatta. Hogy valaki jó ember 
legyen — mondotta a többi közöt t — ehhez lelki ado t t -
ság kell. Vannak sokan, akik hangosan kiáltják, hogy 
most jót fognak tenni, hogy most alkotni fognak. Akik 
így tesznek, azok nem jó emberek, csupán számító embe-
rek. Orbán Kálmán egyéniségében nem szerepel ez a szí-
nészi póz. Az ő jósága önzetlen jóság. Ö jó, mert jónak 
kell lennie. Nem ő mondja magáról, hogy alkotni fog és 
jó t fog tenni, hanem mások fedezik ez t fel róla; ezért 
oly őszinte az ünnepeltetése. A bihari tanítóság ünnepé-
vel kapcsolatban nem feledkezhetik meg dr. Fráter László 
alispánról, aki a népoktatásügynek erős támasza és a 
taní tóságnak is b a r á t j a . 

Futó Zoltán csökmői ref. taní tó indí tványt t e t t „Or-
bán Kálmán-segélyalap" létesítése tárgyában, amit a 
díszközgyűlés egyhangú lelkesedéssel magáévá te t t . 

Ezután az üdvözlő táviratokat olvasták fel, melyek-
nek egész tömege érkezett, közöttük dr. Nagy Árpád h. 
államtitkáré, Takács Béla ügyosztályfőnöké és dr. Si-
monyi Kálmán kir. tanfelügyelőé. 

Orbán Kálmán meghatottan és keresetlen 
szavakkal köszönte meg az íinnepeltetést, ami 
— úgymond — arra buzdítja, hogy még foko-
zottabb mértékben szolgálja a közoktatásügyet, 
mert még sok a tennivaló. A személyek változ-
hatnak, de a magyar nemzeti eszmének örökké 
élni kell. 

Kristóf Gyula elnök ezután a díszközgyűlést 
lelkes hangulatban berekesztette. 

A díszközgyűlés u t án a „Levente-ház" nagytermében 
190 teritékes társasebéd volt. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium. A Nógrádvárniegyei 
Tanítóegyesület Salgótarjáni Pedagógiai Kö-
rének legutóbbi szemináriuma dr. Visnovszky 
Rezső kir. tanfelügyelő elnöklete alatt folyt le. 
Csillik Mihály mátraverebélyi állami tanító 
„A helyesírás és nyelvi magyarázatok népisko-
lai tanítási módjának mikéntjéről" értekezett. 
Majd Vadkerti Béla bányatársulati népiskolai 
tanító gyakorlati tanítást mutatott be a helyes-
írás és nyelvi magyarázatok köréből világos 
és meglepő módszerrel. Tanítását élénk érdek-
lődés és figyelem kísérte. Utána Buchticska 
Antal központi bányatársulati népiskolai igaz-
gató-tanítónak gyakorlati tanítása követke-
zett, aki a IV. osztályban az írásbeli szor-
zási műveletet két- és többjegyű szorzóval s 
annak leegyszerűsített próbájával mutatta be; 
a VI. osztályban pedig a nyereség és veszteség 
kiszámításával foglalkozott nagy sikerrel. 
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H Í R E K 

Szeged ünnepe. 
Szeged város társadalma március 12-én ünne-

pelte meg a szegedi nagy árvíz évfordulóját. 
A város társadalma ez alkalommal ülte meg 
március 15-ét is, a magyar szabadságharc dicső-
séges évfordulóját. 

Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter szintén résztvett a Szeged város 
társadalma által rendezett kettős ünnepségen. 
Az ünnepség fénypontja az a nyolcszázötven-
terítékes bankett volt, amelyen a kultuszminisz-
ter, Aigner Károly dr. főispán és Somogyi Szil-
veszter dr. polgármester kíséretében jelent meg. 
A lakoma közönsége szűnni nem akaró éljen-
zéssel fogadta Klebelsberg Kuno gróf kultusz-
minisztert, a város országgyűlési képviselőjét. 

A bankett során Aigner Károly dr., Szeged 
város főispánja mondota a megnyitó beszédet. 

Ezután Klebelsberg Kuno gróf kultuszminisz-
ter mondott nagy beszédet: 

— Amikor közeledik a tavasz, ébrede-
zik az emberi lélek is. A nagyon súlyos 
viszonyok ellenére is ébredezik az iinnep-
lési kedv. A magyar nemzet is tavaszra 
tette három ünnepét. Talán már csak az 
öregebbek emlékeznek közülünk arra, 
hogy megpróbáltak az országban egy ün-
nepet csinálni: az április 11-ét. Ezzel 
akarták ellensúlyozni a március 15-ét. 
Törvényt is csináltak, fel is húzták a 
nemzeti lobogót a középületekre, de ezzel 
azután ki is merült minden, ami ezen a 
napon történt. így tehát sem a törvény 
szavával, sem semminemű hatósági in-
tézkedésekkel ünnepet, nemzeti ünnepet 
megállapítani nem lehet. Az csak nem-
zeti lélekből fakadhat. Csak azok az ün-
nepek válnak igazán nemzetivé, amelye-
ket a nemzetek legszélesebb rétegei ma-
gukénak vallanak. Április 11-e tehát mint 
ünnep nem vert gyökeret a magyar nem-
zet lelkében. 

—• Azután — és ezt - a fiatalabbak is 
tudják — kísérletek történtek május el-
sejének megünneplésére is. Ez sem bizo-
nyult sikeres ünnepnek, mert ketté akarta 
választani az egységes nemzetet, külön 
akarta választani a fizikai munkásokat a 
nemzet többi munkásától. A mai időkben 
nem is tűrhetünk a nemzet kebelében 
mást, mint munkásembert. Nem lehetett 
tehát ünnep a május elseje sem, mert 
hiányzott belőle az egész nemzetet átfogó 
egység gondolata. Azok a pontok, ame-
lyeket a márciusi i f jak azon az emléke-
zetes március 15-én felállítottak, azóta 
meg is valósultak.. Ausztriától is elvál-
tunk és ezért a március 15-e mégsem lett 

puszta megemlékező ünnep, afféle cen-
tennárium, ahol a multak eseményeit 
mondják el ú j r a és frissítik fel az emlé-
kezetben. Nem is centennáriumi vissza-
emlékezés ez, hanem eleven nemzeti ün-
nep, mert tartalma, a lelke: a nemzeti 
gondolat. 

Beszéde további során a kultuszmi-
niszter felvetette azt a kérdést, hogy mi 
a tartalma az alföldi gondolatnak! 

— Az Alföld gondolatában a magyar 
nemzet mélységes tragikuma rejlik. Ami 
csapás ezt az országot érte, az mind az 
Alföldet rontotta és annak népén tapo-
sott végig. A magyar nemzetnek és 
szervezett formájának: a magyar állam-
nak kötelessége pótolni és jóvátenni 
azt a történelmi igazságtalanságot, amely 
a múltban az Alfölddel történt, s meg-
menteni művelődési és közgazdasági té-
ren mindent, ami ennek az országrésznek 
felvirágoztatásához szükséges. 

—- Egy másik gondolat, amelyet én 
március 15-én felvetendőnek tartok: a 
városi gondolat, a magyar vidéki váro-
soknak és az alföldi városoknak terv-
szerű felkarolása. Az utolsó évtizedben 
kereken 700.000 emberrel szaporodott a 
magyar nép és közeljárunk a 8,700.000 
főhöz. Ha azonban azt kutat juk, hogy 
hova lett ez az embertömeg, azt látjuk — 
mint ahogy a népszámlálás is megállapí-
totta —, hogy ezt a tömeget a vidék nem 
tudta megtartani, hanem mindenünnen 
Budapestre és főleg Budapest környé-
kére özönlöttek, úgyhogy maga a fővá-
ros és Pest vármegye; Magyarország fej-
lődésében 42 százalékban vett részt. 

—- Talán emlékeznek önök Rákosi Je-
nőnek arra a mondására, hogy amikor 
már 21 millió lakosa volt a háború előtt 
Magyarországnak, akkor Rákosi Jenő 
életrehívta a 30 millió magyar eszményét. 
Eszmények nélkül a nemzetek nem élhet-
nek. Nekünk életre kell hívni azt az esz-
ményt, hogy ez a néptömeg, amely Sze-
geden él, tíz év alatt 200.000 emberre fog 
felszaporodni. 

— Én a mai estén, mint március 15-i 
követelményt, mint újabb pontok egyi-
két szeretném felállítani azt a 200.000 
lakosú Szegedet, amely ránknézve erőt, 
műveltséget és jómódot is jelent. 

— A mai nap nemcsak március 15-ének, 
hanem a szegedi árvíz szomorú napjá-
nak is emlékező napja. De ebből bizal-
mat merítsünk, mert e rettenetes nap 
kell, hogy fejlődésünknek legyen alapja, 
amiként Trianon is legyen a fejlődés 
alapja. 
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Hosszú, percekig tartó és szűnni nem akaró 
tap«, viharos éljenzés követte a miniszter be-
szédét. 

Ezután Somogyi Szilveszter dr. polgármester 
szólalt föl. 

— A mi városunk történelme — mondotta — nagy-
ban hasonlí t sok csapást kiál l t országunk történetéhez, 
ötvenkét évvel ezelőtt a Tisza á r j a sodorta ez t a várost 
a ka tasz t ró fába és ebből a katasztrófából a bölcs vezetés 
és a lakosság szilárd, el tökélt akarata mente t te meg. 
Ebből a munkából oroszlánrészt vett ki Tisza La jos gróf, 
akinek ezen a napon is áldoznunk kell, mert a rekonstruk-
ció munká já t ő kezdte meg. 

— A második csapás tizenkét évvel ezelőtt zúdult 
reánk, a trianoni gátszakadás folytán. Nincs ebben a ha-
zában megmaradt magyar város, amely ennek folytán 
annyit vesztet t volna, mint éppen a mi városunk; 300 
falunak és városnak 300.000 lakosa hiányzik e városból, 
akik ezelőtt évenkint meglá togat tak bennünket. 

— Az isteni Gondviselés rendelése, hogy a bajba-
jutott nemzeteknek és városoknak új mentőt 
ad, új rekonstruktort, aki bajaikat orvosolja. 
Ez az új rekonstruktor Klebelsberg Kuno gróf 
kultuszminiszter. A nagy embereket jellemző 
szívsejtéssel azonnal megítélte, hogy a trianoni 
határ folytán sorvadásra ítélt városunkon csak 
úgy lehet segíteni, ha azt új intézményekkel 
népesíti be, amelyek az idegenre vonzóerőt gya-
korolnak. Ez az igazi nagy államférfi, aki al-
kotni tud, építeni tud. 

A polgármester szavait az ünneplő közönség 
felállva, szűnni nem akaró, viharos tapssal fo-
gadta és sokáig éljenezte a kultuszminisztert. 

A vacsora résztvevői az éjféli órákig marad-
tak együtt. Klebelsberg Kuno gróf azután autón 
szállására, Glattfelder Gyula püspök reziden-
ciájába hajtatott. 

Az Alföld-kutató bizottság ülése. 
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatás-

ügyei miniszter meghívására március 13-án a 
József-műegyetemi, a debreceni és szegedi Al-
föld-kutató Bizottságok ülésre gyűltek össze a 
szegedi városházán. 

A műegyetemet Hültl Dezső rektor vezetésével ha t pro-
fesszor képviselte, a debreceni egyetemet Milleker Dezső 
bölcsészetkari dékán vezetésével négy professzor. Részt-
vett ezenkívül az értekezleten Szily Kálmán ál lamti tkár , 
Aigner Károly dr. főispán, Somogyi Szilveszter dr. pol-
gármester, Matusovics Pé te r miniszteri tanácsos, erdő-
igazgató, Veress Gábor MÁV üzletvezető, a szegedi egye-
tem érdekelt professzorai, valamint a műszaki és peda-
gógiai szakférfiak nagy számban. 

Az értekezletet Klebelsberg Kuno gróf kul-
tuszminiszter nyitotta meg és beszédében rá-
mutatott az alföldi egyetemek nagy jelentősé-
gére. A mai súlyos válságos időkben a termé-
szettudományok és műszaki tudományok nyúj-
tanak útmutatást a gazdasági válságból kive-
zető útra. Szeged, Debrecen és a műegyetem 
professzorai kezetnyújtottak egymásnak, hogy 
együttes munkával vigyék előbbre a tudomány 
ügyét. Hamarosan össze fog omlani az a primi-
tivizmusból kitermelt jelszó, hogy a tudomány 

luxus. Épp úgy nem igaz az sem, hogy az Al-
föld népe nem érdeklődik a kultúra iránt. Itt 
kultúrinség van, amit ki kell elégíteni. 

Kogutowitz Károly professzor a szegedi Al-
föld-kutató bizottság négyéves munkáját is-
mertette. Ennek főeredménye abban mutakozik, 
hogjT ma már az egyetem professzorai a Dél-
vidék műszaki és gazdasági szakférfiai között, 
éppen úgy, mint az egyszerű tanyai nép között, 
szoros kapcsolat létesült, amelyek gyakorlati 
eredményei hamarosan mutatkozni fognak. 

Hiiltl Dezső műegyetemi rektor bejelentette 
a műegyetemi Alföld-kutató bizottság megala-
kulását és ismertette a távollevő Sigmond pro-
fesszor javaslatait. Ezek közül legfontosabb a 
tanyai központokon létesítendő műszaki köz-
pontok eszméje. Szeszgyárakat, szalma- és 
kukoricaszárfeldolgozást, kartont, celluloént és 
robbanóanyagok készítését végző gyárakat kel-
lene létesíteni. Zelovich Károly részletes sta-
tisztikai adatokkal igazolta az alföldi út- és 
vasúti hálózat elhanyagoltságát. Különös figyel-
met kellene fordítani a gazdasági kisvasutakra. 

Rohringer Sándor professzor rámutatott a 
vízgazdálkodás jelentőségére a vízszegény Al-
földön. Nagyon nagy szükség van a talajvíz 
tanulmányozására is. Ennek nemcsak mezőgaz-
dasági, hanem a szociális jelentősége is igen 
nagy. Az Alföld-kutató bizottságoknak első fel-
adata volna a lecsapolás, az ármentesítés és az 
öntözés kérdését minden szempontból megvilá-
gítani. Nem igaz az az általánosan elterjedt fel-
fogás, hogy a nép bizalmatlanul fogadja a vizi-
mérnökök munkásságát. 

Az elnöklő Klebelsberg Kuno gróf kultusz-
miniszter közbevetette, hogy véget kellene már 
egyszer vetni a primitivizálás kultuszának. A 
kultúraellenes jelszókat nem a nép, hanem az 
intelligenciának időnkint csizmát húzó része 
gyártja. 

Vargha László professzor a városépítészet 
feladatait ismertette. Möller István műegye-
temi tanár az Alföld középkori építőművészeti 
jelentőségét emelte ki. 

Welder Gyula műegyetemi tanár az alföldi 
háztípusok tanulmányozását és a modern ház-
típus kitermelésének szükségességét, Pösehl 
Imre és Pattantyús Ábrahám Géza professzo-
rok közös javaslata általános statisztikatervezet 
készítését ajánlja, továbbá az energiaforrások, 
az energia szétosztása és felhasználása nagy 
mezőgazdasági jelentőségére mutatott rá. 

A debreceni egyetem Alföld-kutató bizot tsága nevében 
Milleker Dezső az alföldi kutatás megszervezésének nagv 
fontosságát hangoz ta t t a . Bodnár János- professzor az 
ivóvíz tanulmányozásának jelentőségét fejtegette. 

Telegdy Róth Károly a földtani kutatások fontos-
ságára Hankó professzor pedig a városi fekáliák 
értékére hívja fel a figyelmet. A derítőtelepekkel kap-
csolatosan jól fizető halgazdaságok volnának léte-
síthetők. Soó Rezső professzor a botanikusok terveit is-
mertet te. Nemcsak a mezőgazdasági növények tanulmá-
nyozása fontos, hanem nagyjelentőségű az Alföldön meg-
levő, továbbá az i t t meghonosítandnó erdei fáknak tanul-
mányozása is. 
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Kogutowitz Károly dr. javasla tára a bizottság kimon-
do t t a , hogy szükségesnek t a r t j a a ku t a t á s i rányí tását , 
főképpen pedig az állami kutatóintézetekkel való állandó 
kapcsolat fenntar tásá t . Ezeknek a kérdéseknek a megol-
dására tervbevették az alföldi ku ta tó tanács megalakí-
tásá t . 

A vendégek tiszteletére a szegedi egyetem a Kas-szálló-
ban teát adot t , amelyen a kultuszminiszter is megjelent. 

A törvényhatósági népművelés i 
b izo t tságoknak a val lás- és közokta tás i 
m in isz te r ál tal k inevezett új tag ja i : 

(Folytatás.) 

Fejér vármegye. 

Verebi Végh Endre földbirtokos (Vereb), Baly Kál-
mán gazdasági főtanácsos (Kápolnásnyék), Aradi Ignác 
r. k. esperes (Polgárdi), Prockl Gyula r. k. igazgató-
taní tó (Bicske) és Kallós Béla ref. taní tó (Tác). 

Székesfehérvár törvényhatósági város. 

Zavaros Is tván községi iskolák felügyelő-igazgatója, 
Füzy Árpád községi elemi iskolai igazgató-tanító, Né-
meth Pá l községi elemi iskolai igazgató-tanító, Komendo-
vits Gyula dr. ügyvéd és Kéri Nándor r. k. plébános. 

Győr-Moson-Pozsony vármegye. 

Szattler János dr. polgármester (Magyaróvár), Rum-
peltesz Mátyás tb. főszolgabíró (Rajka) , Németh Károly 
ág. ev. esperes (Lébény), Végh József földbirtokos, kor-
mánytanácsos és Boros Alán dr. bencésrendi plébános 
(Gvőrs zentiván). 

Győr törvényhatósági város. 

Farkas Mátyás ny. polgármester, Zalka László dr. 
prépost-kanonok, Csapkay Sándor leánylíceumi tanár , 
Murschall Béla építési vállalkozó, ipartestületi elnök és 
Thnróczy Zoltán ág. ev. lelkész. 

Hajdú vármegye. 

Ady La jos kir. tankerületi főigazgató (Debrecen), 
Szalkay Antal adóügyi tanácsnok (Hajdúböszörmény), 
Molnár Zoltán ref. lelkész (Hajdúhadháza) , Balogh An-
tal áll. el. iskolai igazgató-tanító (Hajdúhadháza) és Zol-
nay Mihály ref. el. isk. igazgató-tanító (Hajdúböször-
mény). 

Debrecen törvényhatósági város. 

Darkó Jenő dr. egyetemi tanár, Mellau Márton r. ka th . 
tanítónőképzőintézeti igazgató, Mocsáry László ref. el. 
isk. igazgató taní tó , Uray Sándor ref. lelkész és Veress 
István ref. tanítóképzőintézeti igazgató. 

Ybl Ervin előadása Bécsben. Dr. Ybl Ervin mi-
niszteri osztálytanácsos, a kiváló magyar mű-
történész, a Bécsi Múzeumok Barátai Egyesü-
letének meghívására nagy érdeklődés mellett 
•előadást tartott a magyar műemlékekről és 
művészetünk fejlődésével kapcsolatosan ismer-
tette muzeális kincseinket. 

Olasz pedagógusok tanulmányútja Budapesten. 
A magyar pedagógiai egyesületek meghívására a húsvéti 
ünnepekre közel száz olaszországi pedagógus érkezik Bu-
dapestre .Az olasz vendégek ez alkalommal megtekintik 

a főváros nevezetességeit, valamint a modern iskolai és 
pedagógiai intézményeket. Az olasz vendégek érkezésének 
pontos ideje még nincs meghatározva, azonban a bejelen-
tés szerint húsvét napján feltétlenül Budapesten lesznek. 
Az olasz pedagógusok közö t t taní tók és tanárok jelent-
keztek a budapesti tanulmányútra . 

A budapesti polgári iskolai tanárok küldött-
sége a főváros tanfelügyelője és a budapesti 
polgári iskolai tankeriilet főigazgatójánál. A 
Budapesti Polgári Iskolai Tanári Kör vezető-
sége Drégely Dezső elnök vezetésével felkereste 
Padányi Andor Budapest székesfőváros tanfel-
ügyelőjét abból az alkalomból, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr kivette a pol-
gári iskolákat a tanfelügyelőség hatásköréből. 
Az egyesület elnöke a királyi tanfelügyelőhöz 
intézett búcsúzó beszédében kijelentette; hogy 
a polgári iskoláknak külön főigazgatóság alá 
rendelése nem jelenti azt, hogy a további együtt-
működés a királyi tanfeliigyelőségekkel meg-
szűnik. Az iskolafajok érdeke megköveteli, hogy 
azok működésükben mindig egymásra találja-
nak s egymással testvériesen a közös nemzeti 
célban együtt működjenek. Padányi Andor ki-
rályi tanfelügyelő válaszában fölemlítette, 
hogy a népiskolai törvény és a polgári iskola 
egy időben születtek, több, mint hat évtizeden 
keresztül a tanfelügyelői kar a legnagyobb sze-
retettel működött közre a polgári iskolák fej-
lesztésén. Örült a jól végzett munkának, mert 
látja, hogy a polgári iskolák száma jelentősen 
megnövekedett, csak Budapesten több, mint 
20.000 tanulót nevel és oktat. A polgári rend 
kitermelésében kiváló munkát végzett és végez 
a polgári iskolák sokasága. Ügy látja, hogy a 
tanfelügyelőségek mai formájukban megöre-
gedtek. De ez nem baj, mert az idők szükséges-
sége itt is kiváltja bizonyára majd a kívánatos 
reformokat. Ezután a küldöttség dr. Gyulay 
Agostot, a budapesti polgári iskolai tankerü-
let főigazgatóját kereste fel a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumban, hol a Polgári Is-
kolai Tanári Kör elnöke örömének adott kife-
jezést azon alkalomból, hogy a polgári iskolai 
tankerületi főigazgatóság folyó évi március hó 
1-ével megkezdte működését. Ezzel a ténnyel 
az ország polgári iskolai tanárságának, mely 
több mint 70.000 tanulót nevel az országban 
évenként, régi vágya teljesült. Dr. Gyulay 
Ágost tankerületi főigazgató nagy megértéssel 
és szeretettel fogadta a küldöttséget. Felemlí-
tette. hogy a főigazgatóságnak messzemenő 
tervei vannak az ország polgári iskoláinak fel-
virágoztatása tekintetében. Mindenesetre nagy 
vívmány az, hogy a polgári iskolák külön fő-
igazgatóságot kaptak, mert így jobban meg 
tudják valósítani azokat a törekvéseket, melye-
ket úgy a kultuszminiszter, mint az ország pol-
gárai ennek az iskolafajnak fejlődéséhez fűznek. 
Kéri az ország polgári iskolai tanárságát, hogy 
úttörő és alapozó munkájában őt segítsék. 

A Budapesti Polgári Iskolai Tanári Kör sajtó 
és irodalmi bizot tsága Simon La jos főv. polg. isk. igaz-
gató elnöklete a l a t t t a r t o t t a meg március havi gyűlé-
sét. Elnök hosszabb beszédben ismertette a polgári isko-
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Iákra vonatkozó újabb jelenségeket, hírlapi közleménye-
ket s a társadalomban felmerülő GS cl polgári iskolákkal 
kapcsolatos felfogásokat. Kiemelte azt , hogy a polgári 
iskolák tanárságának, mint a jövendőbeli polgári társa-
dalom nevelőinek és oktatóinak, különös figyelemmel kell 
a mai gazdasági és gazdaságtörténeti jelenségeket figye-
lemmel kísérni, mert a polgári társadalom épületének 
eresztékeit sokfelől t á m a d j á k az ú j idők szellemének 
égisze a la t t . A polgári iskolák tanárságának feladata, 
hogy iskolai és társadalmi munkájával a polgárságot erő-
sítse. Majd Molnár Vilmos főv. polg. isk. tanár t a r t o t t a 
meg előadását: „Űjabb gazdasági rendszerek és a pol-
gári iskola" címen. Előadó hosszasabban és kimerítően 
ismertette az ettrópai államok mai gazdasági rendszereit. 
Hangoz ta t t a , hogy polgári iskolában a mai idők gaz-
dasági és történelmi átértékelésének szellemében kell taní-
tani, anélkül azonban, hogy feladnánk a történelmi t ra -
díciókat és a nemzeti eszmét. Az érdekes előadáshoz Csiky 
Etelka* Palló Imre, Stéger Ferenc tanárok és Drégely 
Dezső tanáregyesületi elnök szóltak hozzá. A hozzászó-
lások u tán a bizottság kimondotta, hogy felhívja a ta -
nárság figyelmét arra, hogy a gazdasági és társadalmi 
kérdések fejlődését kísérje figyelemmel s az újabb megfi-
gyeléseket gyűjtse össze, hogy azokat a polgári iskolai 
t an te rv újabb módosításánál pedagógiai és nevelési szem-
pontból értékesítse. 

Külföldi tanulmányút tanítók részére. Júl ius 
hó folyamán Nemess Hubert és Vikúr Kálmán 
székesfővárosi gyakorlóiskolai tanítók kéthetes 
tanulmányutat rendeznek Dél-Németországba, 
a következő útiránnyal: Budapest—Wien—Ischl 
—Salzburg (Königssee és a bei-chtesgadeni só-
bánya)—Chiemsee (Königsschloss)—München 
(Füssen, Hohenschwangau, Neuschwanstein)— 
Augsburg—Nürnberg—Regensburg (Walhalla)— 
Passau—Linz (hajóút)—Wien—Budapest. 

Mielőbbi jelentkezés kívánatos, mert a termé-
szeti szépségekben és muzeális értékekben bő-
velkedő utat csak bizonyos számú jelentkezés 
esetén lehet megtartani. Az utazás összköltsége 
mintegy '280 pengőt tesz ki. A jelentkezők ké-
sőbb részletes útitervet és megfelelő prospek-
tusokat kapnak. Elsősorban csak tanítók és 
hozzátartozóik jelentkezhetnek. Jelentkezések, 
érdelődések a következő címre küldendők: Ne-
mess Htibert, Budapest, VIII, Mária Terézia-
tér 8. 
A népművelés Zala megyében. A Zalavármegyei 
Hivatalos Lap közli a vármegye ál lapotáról szóló alispáni 
jelentést, mely a vármegyei iskolánkívüli népmüvelésről a 
következőket adja elő: 

„Az elnökletem a l a t t álló Törvényhatósági Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság ál ta l 1930. évi november 
hó 15-ig megszervezett népművelési tevékenységek száma 
emelkedett. 

Az 1930—31. tanév téli hónapjai a la t t a következő 
munkálatok lettek megszervezve: 

1. húsz analfabéta-tanfolyam 310 hallgatóval; 
2. hét elemi ismeretterjesztő tanfolyam 183 hal lgatóval ; 
3. egy általános ismeretterjesztő tanfolyam 44 hallga-

tóval ; 
4. három női kézimunkatanfolyam 57 hallgatóval; 
5. 5290 népies ismeretterjesztő, liceális szabadegyetemi 

előadás és 

6. 1009 hazafias, alkalmi ünnepély és műkedvelő elő-
adás. 

Az 1—5. pont a l a t t felsorolt népművelési munkát 1057 
előadó végzi. 

A bejelentett s Zala vármegye Iskolánkívüli Népműve-
lési Bizottsága á l ta l engedélyezett népművelési tevékeny-
ségek közül két analfabéta- és egy elemi ismeretterjesztő 
tanfolyam megszűnt. 

A vármegye lakossága gazdasági és anyagi helyzetének 
— ha nem is azonnal mutatkozó — javítása érdekében 
a Bizottság elrendelte, hogy a gyümölcstermelés fokozása 
céljából ismeretterjesztő előadások tartassanak, míg az 
egészségügy előbbrevitele végett a m. kir. munkaügyi és 
népjóléti minisztériummal egyetértőleg 30 községben ve-
títettképekkel kisért egészségügyi előadást fognak tar-
tani. 

Az előadásokat — legtöbb helyen — nemcsak az ifjú-
ság, hanem a felnőtt lakosság is örömmel l á toga t j a és 
szívesen ha l lga t j a . " 

Hétszáz fővárosi gyermeket nyaraltat az idén 
Pest vármegye. A napokban dr. Preszly Elemér fő-
ispán elnöklete a l a t t Pest vármegye tiszti értekezletet 
t a r to t t . Elsőnek a nyári gyermeknyaraltatási akció mó-
dozatait beszélték meg. Elha tá roz ták , hogy a gyermek-
nyaral tatási akció keretében hétszáz pestmegyei gyerme-
ket nyara l ta tnak , olymódon, hogy a vármegye hétszáz 
fővárosi gyermeket lá t vendégül és cserébe ugyanannyi 
pestmegyei szegény gyermeket küld. Megállapították, hogy 
az Ínségeseket lehetőség szerint el lát ják. 

A tanyavilág életereje. Egyre gyakoribb jelét 
látjuk annak, hogy a műveltség értékének fel-
ismerése és megbecsülése mint friss és erős 
áramlat terjed az ország legnehezebben megkö-
zelíthető, tehát legelhagyatottabb helyein is, a 
tanyák világában. Most Békésborosgyánról ír-
ják, hogy ott a tanyák lakossága kultúrházat 
akar építeni. Akar, tehát fog. Békésborosgyán 
Békés vármegyének egy kis tanyai körzete. A 
tanyai földmíves olvasókör és ifjúsági egyesület 
nem tud zavartalan életet folytatni, mert al-
kalmas épület hiányában minduntalan vándo-
rolnia kell egyik helyiségből a másikba. Volt 
rá eset, hogy egy üres istállóban kellett meg-
húzódniok. A két egyesület tagjai végül is 
megúnták ezt a terhes kultúrvándorlást és el-
határozták, hogy a borosgyántanyai körzetben 
kultúrházat építenek. Műkedvelői előadásokból, 
adakozásokból már is összegyűjtöttek 750 pen-
gőt. Csakhogy a kultúrház a helyszínen vetett 
téglából sárhabarcsba falazva kétezernégyszáz 
pengőbe, sőt ennél is többe kerül. Sajnos, úgy 
látszik, hogy még sokáig kell Borcsgyánon mű-
kedvelői előadásokat játszani és filléreket ada-
kozni, amíg az egész építési költség kikerül. 
Ám a jelek azt mutatják, hogy a kultúrház, ha 
később is és sárhabarcsba falazva is — mégis 
csak fel fog épülni. Akar ja a tanya életereje. 

De azért a borosgyániak megérdemelnék, 
hogy valami felsőbb erő a segítségükre siessen. 
Találkozó. Felkérem azokat az osztálytársaimat, akik 
velem 1906-ban képesítőztek, hogy pontos címüket alul-
írottal mielőbb közöljék, hogy a 25 éves találkozónk elő-
készítése végett velük érintkezésbe léphessek. Janka János 
ref. igazgató-tanító, Gégény, Szabolcs megye. 
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Egy tanyai ismeretterjesztő tanfolyam tanme-
nete. Közöljük Jászberény megyei városhoz 
tartozó Tőtevény-tanya 60 órás általános isme-
retterjesztő tanfolyamának tanmenetét. A tan-
menet jó példája annak, hogy a Magyar Nép-
művelés Könyveit és általában a népkönyvtá-
rak anyagát miként lehet és kell a népművelési 
tevékenységben felhasználni. Az alább közölt 
tananyagbeosztás I., II., I II . pontja alatt jel-
zett tárgykörök anyaga főleg a Magyar Nép-
művelés Könyvei megfelelő kötetei alapján, 
kisebb részben pedig egyéb népkönyvtári köny-
vek alapján van kiszemelve. Mennyivel sikere-
sebbé válhat így a népművelési tevékenység! 

Arra is jó példa ez a tananyagbeosztás, hogy 
miképen lehet a népkönyvtárakban meglevő 
szépirodalmi műveket a népművelésben az iro-
dalomismertetés anyagául felhasználni. Nem 
irodalomtörténeti, vagy egyéb elméleti fejtege-
tések, vagy pedig egyes írók esztétikai-kritikai 
méltatásai teszik itt az irodalomismertetés anya-
gát, hanem maguk a művek, ezeknek olvasása, 
olvastatása, ismertetése és megbeszélése. 

Íme a tőtevényi tanmenet: 
Tananyagbeosztás. 

I. Az ember lelki és erkölcsi világa. 
1. A jó szív. (Széchenyi taní tásai című mű alapján.) 

2. Szerelem, szeretet. (Széchenyi taní tásai című mű alap-
ján.) 3. A halot takról . (Széchenyi taní tásai című mű 
alapján.) 4. Miért szükséges az önuralom? (Foerster.) 
5. Fé r j és feleség. (Foerster.) 6. Hogyan lesz az ember 
rabszolgává? (A szokás hatalma.) (Foerster.) 

II . Testtani és egészségtani ismeretek. 
1. Az emésztőszervek. (Farkas Géza.) 2. A táplálék. 

(Soós Aladár.) 3. Tápfelvétel. (Soós Aladár.) 4. Emész-
tés. (Soós Aladár.) 5. Élelmiszerek. (Soós Aladár.) 
6. Ételek. (Soós Aladár.) 7. Étkezés. (Soós Aladár.) 
8. A lakás szellőztetése. (Juba.) 9. Küzdelem a por, pi-
szok, baeillusok és férgek ellen. (Juba.) 10. A lakás ter-
mészetes és mesterséges megvilágítása. 

I I I . Szülőföld- és honismertetés. 
1. Hogyan népesítették be őseink a magyar földet? 

(Fodor.) 2. Van-e a magyar nemzetnek ősi joga a ma-
gyar földhöz? (Fodor.) 3. Mit dolgozott a nemzet hazá ja 
földjéért? (Fodor.) 4. Hogyan mívelték eleink a földet? 
(Fodor.) 5. A fölclmívelők eloszlása a magyar földön. 
(Fodor.) 6. Miképen helyezkedett el a lakoeság az alföl-
deken? (Fodor.) 

IV. Gazdasági ismeretek. 
1. Az egypatá jú állatok hibái és betegségei. 2. A hasí-

tot tkörmüek betegségei. 3. A selyemhernyótenyésztés. 
4. A gabonajegy. 5. Az ipar fontossága a nemzetgazda-
ságban. 6. A kereskedelem fontossága. 7. A pénz szerepe 
a forgalomban; valutánk. 8. A jegybankok és bankjegyek. 
9. Külföldi pénznemek. 10. Váltó- és záloghitel. 

V. Természettudományi ismeretek. 

1. A bőrgyártás . 2. A mesterséges jég. 3. A savak és 
lúgok. 4. Sóféle ásványok. 5. A növények életjelenségei. 
Ü. Az állatok életjelenségei. 7. Egyszerű gépek. 8. Az 
inga, mint időmérő. 

VI. Nemzeti élet és művelődés. 
1. Jókai: Kárpá thy Zoltán. 2. Mikszáth: A vén gaz-

ember. 3. Abonyi: I t t a szép Alföldön. 4. Móricz P á l : 

A rejtelmes Alföld. 5. Péczely József: Falusi emberek. 
6. A magyar dal nemzetnevelő hatása . 7. Gárdonyi: 
A lá tha ta t lan ember. 8. Móricz Zs.: Légy jó mindhalálig! 
9. Herczeg F . : A fogyó hold. 10. Lőrinczy Gy.: Az özvegy 
falu. 11. Csathó K. : Te csak pipálj, Ladányi! 12. Komá-
romi J . : Rongyos gárda. 13. Huszár K. : A magyar nép 
hősei. 14. Végvári: Versek. 15. Szigligeti: A cigány. 16. 
Rátkai L. : Felhő Klári. 17. Kincs I . : Magyar ég a l a t t . 

Ismeretterjesztő előadások Murakeresztúron. A 
határmenti Murakeresztúr község horvátajkú, 
de magyar érzelmű lakossága a tél folyamán 
tanulni és haladni akarásának olyan fokáról 
tett tanúságot, amely érdemes arra, hogy e lap 
hasábjain is megemlékezzünk róla. A község 
nagyszámú intelligenciája példás összefogással 
állott a népművelés szolgálatába, ami a ma 
mérlegelendő összes szempontok figyelembevé-
tele mellett csak elismerésre tar that számot. — 
A férfiak és a nők részére 33 ismeretterjesztő 
előadást tartottak s ezek élénkítésére a kapcso-
lás szorcs figyelembevételével 19 költeményt és 
28 énekszámot adott elő a helybeli róm. kath. 
iskola tanulóifjúsága. Azonkívül a Zala vár-
megye iskolánkívüli népművelési bizottsága ál-
tal rendelkezésre bocsátott gramofon szórakoz-
tatta a hallgatóságot. A nép ajkáról gyűjtött 
és fennmaradásra joggal számot tartó, szép 
nóták közül több a lakosoknak gyakran éne-
kelt, kedves nótája lett. 

Az előadásokat állandóan nagy számban hall-
gatták, ami az előadott anyag alkalmas voltát 
igazolja. Valóban olyan dolgokról volt i t t szó, 
amely a községnek jobbára gazdákból álló la-
kóit nemcsak hogy érdekelte, de vonzotta és a 
helyes úton való járásra ösztönözte, oktatta is. 
Az ismeretterjesztő előadások sorozata a mult 
év októberében kezdődött s a folyó évi március 
15-i hazafias és egyben záróünnepéllyel fejező-
dött be, amely a helyi intelligenciának úgy-
szólván teljesszámú részvétele mellett, a hall-
gatókkal zsúfolásig megtelt iskolateremben 
folyt le. — A tartalmilag és alakilag egyaránt 
értékes beszédek, a lélekkel előadott hazafias 
költemények és a gyermekkar háromszólamú 
énekszámai a nagy naphoz méltóvá tették e 
kis határszéli, horvátajkú község hazafias ün-
nepét, amely egyúttal az ismeretterjesztő elő-
adások sorát is berekesztette. 
Felvétel a székesfehérvári Ferenc József Nő-
nevelő Intézet r. k. tanítónőképzőjébe. A közép-
fokú vagy középiskola IV. osztá lyát jeles vagy jó ered-
ménnyel végzett tanulók, akik folyó év júniusában éle-
tük 14. évét már betöltik, de a 18. életévüket még nem 
lépik á t , az 1931/32. tanévre a székesfehérvári Ferenc 
József Nőnevelő Intézet r. k. tanítónőképzőjének I. osztá-
lyába folyamodhatnak. A folyamodványokat az intézet 
igazgatóságához címezve, április hó 30-ig kell beküldeni. 
A 160 filléres okmánybélyeggel felszerelt kérvényhez csa-
tolni kell: 1. a folyamodó keresztlevelét és születési anya-
könyvi k ivonatá t ; 2. megelőző évi iskolai bizonyítványát 
ós a folyó félévi értesítőjét: 3. újkeletű hatósági (tiszti , 
községi, kör-) orvosi bizonyítványát arról, hogy érzék-
szervei épek, beszélőszerve és színérzéke hibátlan s így a 
tanítói pályára alkalmas; 4. a folyamodás évében iskolába 
nem jár taknak még szabályszerűen kiál l í tot t bizonyít-
ványt arról, hogy az iskola elhagyása óta a folyamodás 
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beadásáig hol és mivel foglalkoztak, vagy mily intézetbe 
jár tak, illetőleg, ha ot thon voltak, hatósági erkölcsi bi-
zonyítványt és plébánosuk erkölcsi bizonyítványát. — 
A mellékletekre 16 filléres bélyeget kell ragasztani. Üj-
keletű hiteles szegénységi bizonyítvány csatolása esetén 
az összes okmányok bélyegmentesek. — A beiratási díj 
25, az évi tandí j 100 pengő. — Az intézetnek interná-
tusa is van, melyről t á jékoz ta tó t készséggel küld az inté-
zet főnöknője. 

Békeújság iskolásgyermekek részére. Németország-
ban ez év május 18-án — mint a mult évben — „Az ifjú-
ság és a világbéke" címen egy iskolásgyermekek számára 
szerkesztett újságot fognak megjelentetni, mely írásban 
és képben fogja terjeszteni a népeket kibékítő gondolatot. 

Iskolai takarékpénztárak Bajorországban. Ba-
jorországban az iskolai takarékosság az utóbbi években 
nagy lendületet vett. Egyre több népiskola és tovább-
képző iskola rendez be takarékpénztárakat , hogy a tanuló-
kat takarékosságra szoktassa. Erről tanúskodik az alábbi 
kimutatás. 

Az -iskolai takarékpénztárak száma volt 
1925-ben 1926-ban 1927-ben 1928-ban 1929-ben 1930-ban 

108 407 913 1566 2099 2398 
A takarékbetétek 1925—1930-ig 8982 márkáról 1,091.745 
márkára szaporodtak. 

Az elemi iskola hatodik osztályából levizsgá-
zott egy többgyermekes családanya. A kiskőrösi 
evangélikus elfemi iskola igazgatójához a napokban egy 
elegánsan öltözött hölgy á l l í to t t bo azzal a — piron-
kodva előadott — kéréssel, hogy vizsgát- szeretne tenni 
az elemi iskola hatodik osztályának tananyagából. Fel-
muta t t a mindjárt a szükséges okmányokat is, amelyek 
a vizsgázást lehetővé tet ték és magyarázatul előadta, 
hogy jelenleg harminckilenc éves, állandó lakása Budapes-
ten van, ahol varrónő az egyik régi ós előkelő konfekciós 
üzletben. Most önállóságra törekszik, előbb azonban el 
akar ja végezni a nőipariskolát. I t t viszont a felvételnek 
a hatodik elemi osztályos bizonyítvány az alapja. Az 
igazgató méltányosnak t a r t o t t a a kérést és a nyomban 
összehívott bizottság előtt a kipirult arcú hölgy •— több-
gyermekes családanya — sikeresen le is vizsgázott a ha-
todik osztály tananyagából. 

Március 15-e Fiúméban. Az idén is meghozta 
a posta a Fiumei Magyar Iskola március 15-i 
ünnepélyének tulipánmotívumokkal szegélye-
zett ízléses műsorlapját. A fiumei magyar fiúk 
és leányok szépen kitettek magukért: volt sza-
valás, ének, tánc, színdarab és minden szám 
dicséretére vált a rendező tanítónőknek: Csin-
talan Jolán, Gauss Henrietta, Notár Miléna és 
Rossi Máriának. Az ünnepi beszédet dr. Sán-
dorffy Nándor kanonok tartotta. Megjelent a 
kedves kis emlékünnepen Takács Gyula, a kon-
zuli kirendeltség vezetője, a Magyar Kaszinó 
és a Magyar Segélyegylet elnöksége és vagy 
hetven főből álló közönség. 

Tanítói fizetések Mecklenburgban. A mecklenburgi 
kormány az állami tisztviselők fizetésének leszállítására 
vonatkozó törvénytervezetet készített, mellyel 330.000 
márka megtakarí tást kíván elérni. Ezen összegből 240.000 
márka esik a néptanítókra. 

Felhívás. A „Tanulók N a p t á r a " szerkesztősége felhívja 
tanár és taní tó írótársait, hogy a „Tanulók N a p t á r a " 

harmadik évfolyamához küldjenek be rövid, nyelvben, 
szellemben ízig magyar, 1—3 oldalra terjedő, 8—14 éves 
tanuló értelmi fokának és lelki világának megfelelő cik-
keket; apró színdarabok, felköszöntők, versikék, mesék 
alakjában. A tartalom bármely tantárgy köréből merül-
jön is, az új tanterv pedagógiai céljához feltétlenül ra-
gaszkodjék, azonban érdekesen gördülő, kedvesen szóra-
koztató formája ne árulja el tanító jellegét. A közlemé-
nyeket bezárólag április 15-ig a „Meseország", a Ma-
gyar Tanítók Gyermeklapja szerkesztőségébe, Móra 
László címére kérjük. Budapest I I I , Testvérhegvi-út 
20.101 sz. 

A pécsi állami tanítók Ének- és Zeneegyesüle-
tének sikere. Az Országos Dalosszövetség a 
pécsi Nemzeti Színházban március hó 9-én 
hangversenyt rendezett, melyen résztvett a 
pécsi állami tanítók Ének- és Zeneegyesülete 
is. Wagner Tannhauser című operájának Be-
vonulási indulóját átérzetten s úgy hozta ki 
az együttes, hogy annak elementáris erejéből 
és elgondolása nagyszerűségéből mi sem ve-
szett kárba. A mű úgy a maga megragadó kon-
cepciójával, mint maradéktalan előadásával 
oly frenetikus tapsot váltott ki, hogy meg kel-
lett ismételni. A fiatal ének- és zenekar és an-
nak rátermett karnagya, Sperl Lajos, a nagy 
nyilvánosság előtt e bemutatkozással csak úgy 
meg lehetnek elégedve, mint volt a publikum, 
mely zajos elismerésével egyben annak is jelét 
adta, hogy szívesen hallgatja az utóbbi évek-
ben mind ritkábban műsorra kerülő Wagner-
muzsikát. 

Nyári tanfolyam külföldiek részére. A müncheni 
tudományegyetem július 8-tól augusztus 4 ig a külföl-
diek részére a német irodalomból, a történelemből és nép-
ismeretből, az államtudományból, a bölcsészetiből, a peda-
gógiából, a művészettörténetemből, a zenetudományból, a 
földrajzból és a nyelvgyakorlatokból nagyszabású tanfo-
lyamot rendez. 

A pedagógiából Németország jelenkori peda-
gógiai áramlatairól dr. Kerschensteiner György 
e g - y e t e m i tanár, titkos tanácsos, a német-
országi nyilvános oktatás tagozódásáról pedig 
dr. Fischer Alajos egyetemi tanár, titkos taná-
csos fog előadásokat tartani. 

A részvételi díj 120 R. M.. Lakás és élelmezés mérsé-
kelt dí jért kapható. Bővebb felvilágosítást nyú j t az ér-
deklődőknek a rendezéssel megbízott Seminar für Eng-
lische Philologie. München, Universität, Ludwigstrasse 17. 
I. Stock. 

K u l t ú r e s t é l y Faddon. A faddi iskolánkívüli népmű-
velési helyi bizottság a katholikus legényegyletben nagy-
szabású kultúrestélyt rendezett és arra előadóul dr. Hal-
mos Andor kir. tanfelügyelőt kérte föl, ki szívesen tett 
eleget a felkérésnek. Püspök Pál, a legényegylet egyh. 
elnöke nyi to t ta meg a kultúrestélyt. Ezután Pékár Béla 
igazgató vezetése a la t t az énekkar magyar dalokat adot t 
elő. Dr. Halmos Andor tanfelügyelő lelkes ünneplés kö-
zö t t lépett a színpadra és közel egyórás előadásában is-
mertette Arany János költészetét. Előadás közben az ifjú-
ság részéről többen szavaltak el egy-egy költeményt. Elő-
adás végeztével Püspök Pál egyh. elnök köszönte meg a 
királyi tanfelügyelőnek értékes és tanulságos előadását. 
A kultúrestély az énekkar által előadott magyar dalok-
kal nyert befejezést. 
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Halálozások. Özv. Mcrle Mihályné szül. Lesnie-
wicz Celeszta nyűg. áll. tanítónő március hó 
15-én, életének 68. évében Temesváron, rövid 
szenvedés után elhunyt. — Asztalos Kálmán 
református tanító életének 56. évében, áldásos 
működésének 31. esztendejében, folyó hó 14-én 
este 10 órakor meghalt. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanyai tanító. Orvosi kezelés körébe tartozó 
kérdésekkel egyáltalában nem foglalkozunk. 
Tekintettel mégis arra, hogy iskolájának a köz-
ponttól való nagy távolsága miatt orvosi be-
avatkozás ritkábban adódik s a tanulóknál 
könnyen előforduló kisebb sérülések eseteiben 
is beállható fertőzés elhárításában nincs tapasz-
talata, a velünk ismertetekhez hasonló eset 
megelőzése végett — orvosi tanács alapján — 
kivételesen a következőket közöljük: 

Karcolások, horzsolások, vágott sebek, még 
ha jelentékteleneknek látszanak is, súlyos kom-
plikációkat okozhatnak s ezért már létrejöttük-
kor kezelésre szorulnak. Ismert háziszer a jód-
tinktúra, amelynek azonban baktériumelhárító 
tulajdonsága mellett az a hátránya, hogy ha-
tása maró s a sebre öntve fájdalmat vált ki. 
Mentes ettől az első segélynyújtásra különösen 
alkalmas hazai gyártmányú sebolaj, amely 
nemcsak megelőzi a fertőzést és annak tovább-
terjedését, hanem elősegíti a gyógyulást, olcsó 
s kezelése is egyszerű. Minden gyógyszertár-
ban megkaphatja. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Kir. tanfelügyelői áthelyezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Weszely János miniszteri osztály-
tanácsos, kir. tanfelügyelőt a székesfővá-
rosi kir. tanfelügyelőségtől a vasvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez helyezte át. 

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

az 1930. évi január hó 1-től számított ötévi idő-
tar tamra megalakított Országos Testnevelési 
Tanács hátralevő időtartamára dr. Csilléry 
András ny. miniszter, országgyűlési képvise-
lőt, az Országos Orvosszövetség elnökét, vitéz 
Hadnagy Domokos ny. tábornokot, mint a Ma-
gyar Országos Céllövő Szövetség elnökét, báró 
Kray István országgyűlési képviselőt, mint a 
Magyar Labdarúgók Szövetségének elnökét, vi-
téz ruhmwerthi Rapaich Richárd altábornagy, 
lovassági felügyelőt, mint a Magyar Sí Szövet-
ség elnökét rendes taggá kinevezte. 

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

az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Ujfalusiné Forgó 
Róza kiskunfélegyházi róm. kath. elemi nép-
iskolai tanítónőt a gátéri községi elemi nép-
iskola I I I . számú állására, Tóth Béláné Szir-
mák Erzsébet újkécskei-újbögözi községi elemi 
népiskolai tanítónőt a tápiószecsői róm. kath. 
elemi népiskola X. számú állására ós Varga 
Lajos makói ref. elemi népiskolai tanítót az 
aggteleki ref. elemi népiskola II. számú állá-
sára rendes tanítóvá; — özv. Lorenczné Beck 
Róza bődpusztai érseki uradalmi elemi nép-
iskolai tanítót a kalocsai rckkanttelepi r. k. 
elemi népiskola II. számú állására rendes taní-
tóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Farkas 
Gizella állami helyettes kisdedóvónőt a rákoshegyi állami 
kisdedóvodához állami kisdedóvónővé kinevezte. 

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

ter a Nyírábrányi Keresztény Nőegyletnek a 
nyírábrányi szegénysorsú elemi iskolai tanulók-
nak juttatott karácsonyi ajándékokért őszinté 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 
990—05—6/1931. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Nem Állami Tanszemélyzet Orsz. Nyug-

díjintézete" által Kecskeméten fenntartott „Fa-
ragó Béla Országos Árvaház"-ban 1931. évi 
szeptember hó l-re megüresedő helyekre a 
fenti nyugdíjintézet terhére nevelési járulékot 
élvező és 6. életévüket már betöltött árvák ré-
szére pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre a „Nem Ál-
lami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézeté"-
nek kötelékébe tartozó tanintézeteknél műkö-
dött férfi- és nőtanárok, tanítók és óvók árvái 
közül — az őket megillető nevelési járulék elle-
nében — csakis a teljesen szülőtlen és emellett 
teljesen vagyontalan árváknak van igényjogo-
sultságuk. 

Amennyiben a megüresedő helyeknek meg-
felelő számú teljesen szülőtlen árva felvételét 
nem kérnék, felvételre számíthatnak a vagyon-
talan félárvák is, ezek között elsősorban a 
hadiárvák. 

A hozzám címzett és 1931. évi május hó 31-ig 
a kecskeméti „Faragó Béla Országos Árvaház" 
igazgatóságához benyújtandó bélyegtelen pá-
lyázati kérvényeket az alábbi iratokkal kell 
felszerelni: 

1. a felvétetni kívánt árva születési anya-
könyvi kivonata; 

2. himlő-, illetve újraoltási bizonyítványa; 
3. árvaházi (internátus!) neveléshez szüksé-

ges testileg, szervileg és szellemileg ép és egész-
séges voltát igazoló legújabbkeletű közható-
sági orvosi bizonyítványa; 
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4. iskolai bizonyítványa az elinult iskolaév-
ről és a folyó iskolai év első felének eredmé-
nyét igazoló félévi értesítője; 

5. az árvának és esetleg életben lévő szülő-
jének szegénységét igazoló helyhatósági (köz-
ségi) bizonyítványa; 

6. családi értesítő; 
7. az árva részére a fenti nyugdíjintézettől 

nyert nevelési járulék utalványozásáról szóló 
itteni rendelet másolata; 

8. gyámkirendelő árvaszéki határozat; 
!). az elhalt szülő halotti anyakönyvi kivo-

nata és amennyiben abból nem tűnik ki, hogy 
<i szülő milyen betegségben halt meg, a volt 
kezelőorvos vagy halottkém bizonylata; 

10. a háborúban eltűnt vagy elesett alkalma-
zott árváinál az anyának vagy gyámnak nyi-
latkozata arról, hogy arra az időre, amíg az 
árva az árvaházban neveltetik, az árvát meg-
illető katonai nevelési járulékot is az árvaház 
részére átengedi; 

11. a szülő, illetőleg a gyám nyilatkozata 
arról, hogy az árva felvétele esetén nevelésére 
és ápolására nézve minden beavatkozási jog-
ról lemond és az árvával való személyes érint-
kezés tekintetében az árvaháznál fennálló sza-
bályoknak magát feltétlenül aláveti. Továbbá 
tudomásul veszi, hogy az árvák csak a kará-
csonyi szünidőben vihetők haza és akkor is 
esak abban az esetben, ha a gyám hatósági bi-
zonylattal igazolja, hogy abban a községben, 
ahová az árvát viszi, járványos betegség nincs, 
illetve a legutóbbi időben nem volt és ha ki-
jelenti, hogy ő vagy megbízottja az árvaház 
által Budapestig szállított árvát a pályaudva-
ron átveszi, s a szünidő leteltével a meghatá-
rozott időben ugyanott személyesen átadja; 

12. az életben lévő szülő jelenlegi foglalko-
zását igazoló bizonyítvány. 

Az elkésetten, vagy nem az árvaház igazga-
tóságánál benyújtott kérvények figyelembe 
nem vehetők. 

Budapest, 1931. évi március hó 14-én. 
A miniszter rendeletéből: Greszler Jenő s. k. 

miniszteri tanácsos. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

ünnepe. — Az Alföld-kutató bizottság ülése. — A tör-
vényhatósgi népművelési bizottságoknak a vallás- és köz-
oktatási miniszter által kinevezett ú j tagjai. — Tanítók 
tanácsadója. — Hivatalos rész — Pályázatok. — 
Hirdetések. — Melléklet a Kir. Magy. Egy. Nyomda 

Jelentése az 1931/32. tanévre. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T O K 

KÖZSÉGI gyermekmenhelyvezetői állásunkra pályáza-
t o t hirdetek. Az állást másfél év óta helyettes tölti be. 
Javadalma a törvényes készpénzilletmény és természetbeli 
lakás. Kellően felszerelt kérvények címemre adandók be. 
A pályázat határideje e hirdetmény megjelenésétől számí-
t o t t 8 nap. Danóczy Antal közs. iskolaszéki elnök. 
Nagykőrös. (116) 

A SOPRONI ág. h. ev. tanítóképző-intézet I. osztá 
lyába az 1931/32. iskolai évre felvételért pályázók D. Kapi 
Béla úrhoz címzett kérvényeiket április 30-ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtsák be. A feltételek azonosak az 
állami intézetek pályázati feltételeivel. Bővebb felvilá-
gosítást az intézet igazgatósága ad. Megkeresésekhez vá-
laszbélyeg csatolandó. (114) 

A TISZALUCI ref. orgonista-kántortanítóhelyettesi 
állásra pályázatot hirdetek. Fizetése államsegéllyel együtt 
havi 115 pengő. Kötelessége a IV—VI. osztályt és az 
ismétlősöket tanítani, énekkart vezetni, orgonista-kántor-
tanítói teendőket végezni, belmissziói munkákban segéd-
kezni. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények e hirdetés 
megjelenésétől 8 nap alatt adandók be a tiszaluci ref. 
lelkészi hivatalhoz. 

A GYOMAI községi iskolaszék pályázatot hirdet a II. 
számú óvónői állásra. Fizetése: lakás természetben. Két 
öl tűzifa házhoz szállítva. Községtől az alapfizetés 55%-a, 
államtól 45% és a fizetési fok szerinti emelkedés. Köte-
lessége: törvényszerinti. Pályázati kérvények — oklevél, 
születési, orvosi, összes szolgálatot igazoló bizonyítvá-
nyok, illetékes lelkésztől hivatalos bizonyítvány hajvise-
letéről — 1931 április 12-ig adhatók be Répás Pál refor-
mátus lelkész, iskolaszéki elnökhöz. Állás megerősítés 
után azonnal elfoglalandó. Válaszbélveget mellékelni kell. 
(107.) 

Dr. Madarász István: A húsvéti öröm. — Bárány Gerő: 
Milyen az ember helyzete a mindenségben? — Kelemen 
Ferenc: Jubilál a hármas kistükör. — Dr. Hegyaljai 
Kiss Géza: Tájképköltészetünk pedagógiai hasznosítása 
a népiskolában. — Dr. Pataky Mária: A magyar zene 
felkarolásáról. — A művészet, mint nevelési eszköz. — 
-1 tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és gyakor-
lati tanítások. Günther Jolán: Hazánk felszabadul a tö-
rök iga alul. — A hazai és a külföldi tanügyi lapokból. 
A földrajz a tanítóképzőben. — Erkölcsi nevelés a cse-
lekvő iskolában. — A gyermek szociális helyzete. — Pes-
talozzit meg kell érteni. — Tudomány, irodalim, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egye-
sületi élet. — Pedagógiai szeminárium. — Hírek. Szeged 

Hazánk legrégibb orgona-
építő vállalata ajánlja 
k i tűnő csőrendszeres, új 
orgonáit . V é g e z orgona-
javításokat, bőrözést, han-
golást az ország bármely 
részében. Kedvező fizetési 
fe l téte lek, munkamegte-
kintés díjtalan. Első díjak-
kal és miniszteri oklevéllel 

kitüntetve. 

K E M E N E S I S Á N D O R 
orgona^ és harmóniumkészító 

SZOMBATHELY (Vas m.) 
Postafiók : 114. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
11 

(64. É:VFOLYAM 8. S Z Á M . ) , 

KISKUNFÉLEGYHÁZA m. város római katolikus is-
kolaszéke lemondás folytán megüresedett egy tanyai ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. A szabályszerűen felsze-
relt pályázati kérvények folyó évi április hó 8-ig Zámbó 
Dezső esperes-plébános, iskolaszéki elnök úrnál adandók 
be. (106.) 

A FEGYVERNEKI református egyház pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: egyháztól évi 
450 pengő, háromszobás lakás megfelelő melléképületek-
kel és 600 négyszögöl kert. Államsegély. Kötelesség: 
I—VI. osztályok tanítása, kántori teendők, lelkész he-
lyesítése, belmisszióban segédkezés, vasárnapi iskola, 
cserkészcsapat vezetése. Határidő a pályázat megjelené-
sétől számított 2 hót. Megjelenés vasárnaponként ön-
költségen előnyös. Kérvények ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (112)' 

A KENÉZLÖI gör. kath. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Javadalom: 19 kat. hold föld; 12 legelte-
tési jog; párbér, s tóla; háromszobás ú j lakás, melléképü-
letekkel. Értékegység 26. Választás április 15-én délután 
2 órakor. Pálvázat alulírotthoz küldendő. Kohut István 
lelkész. (108.)' 

Az elhalálozás folytán megüresedett ZALAVARI róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. Java-
dalmazása: háromszobás lakás a szükséges mellékhelyi-
ségekkel, 840 • öl kert és 971 • öl rét a beltelekben, 
10 m. hold szántóföld, 4 m. hold rét, 8 drb marhalegel-
tetés, sertéslegeltetés meg nem határozot t számban, pár-
gabona kb. 307 pár után 76"7 pozsonyi mérő rozs, pár-
pónz, stóla, 20 köbméter tűzifa. A javadalom 69 egységre 
van értékeive. Kötelességek díjlevél szerint. Választás és 
énekpróba április 8 án, d. e. 9 órakor. Korteskedés kizárt. 
Kommün alatti magatar tás igazolandó. Kellően felszerelt 
kérvények április 8 ig a zalavári róm. kath. plébániahiva-
talba küldendők. (110.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

HELYETTESÍTÉSRE azonnal vállalkozó ref. férfi-
t an í tó t keresünk. Okmányolt ajánlatok ref. iskolaszék 
Madocsa (Tolna m.) címre küldendők, jelen hirdetéstől 
számítot t nyolc napon belül. (101.) 

CSERÉLEK második lakbérosztályból vasúttal bíró 
helyre. Levélben bővebben. (100.) 

MÁRCIUS 1-i számban 80. szám a la t t hirdetett békés-
megyei tanítónővel cserélek. Választ levélben. Kiss Mária 
közs. tanítónő, Tarpa, Bereg m.* (103.) 

A TANÍTÁSHOZ szükséges összes magyarázórajzokat 
tantárgyszerinti csoportosításban feldolgozta Farkas 
Géza. Megrendelhető a szerzőnél (Nagygyimót). Ára 3 P, 
portómentesen. (104). 

FELVÉTEL a kecskeméti Horthy Miklós református 
tanítónőképző-intézetbe és a kapcsolatos internátusba. Az 
igazgatósághoz címzett mellékletekkel az állami feltéte-
lek szerint ellátott kérvények az igazgatósághoz május 
31-ig nyújtandók be. Tandíj évi 70 P, mellékdíjak 
34'50 P. Internátusi díj havi 72 P, internátusi mellék-
díjak egész évre 18-50 P. (109.) 

CSERÉLNE rk. tan í tó osztott iskolától (Fővonal), 
lakással bíró helyre. Ajánlatokat „Mát ra" jeligére a 
kiadóhivatalba. (1Í7) 

í j ANGSTER JÓZSEF és FIA j j 
orgona» és harmóniumgyár ( i 

részvénytársaság (J 

P É C S . \ l 

Orgonák, harmóniumok. (t 
Javítások, átépítések, < l 

új homlokzatsípok. i | 
Villamosfujtató (< 
berendezések. < 

A szegedi nagy orgona készítői. J , 
< 

Egy jó tanács mindennél többet ér! N.Í mulassza 
el senki az alkalmat, hogy szerencéjét kipróbálja! Majd-
nem minden embernek van már osztálysorsjegye, mert 
ezáltal reménye van váratlanul vigyont szerezni. Aki-
nek nincs sorsjegye, az nem is nyerhet! Most i t t az alka-
lom, április 17-én kezdődik az ú j sorsjáték, rendelje:» 
még ma bármely főárusítónál. 

Herczeg Ferenc a legnagyobb magyar író klasszikus írás-
művészettel megírt új regényét, A nap fiát az egész; 
művelt olvasóközönség érdeklődése kíséri. A mesteri tör-
ténelmi regényt, amely páratlan írói erővel eleveníti meg: 
Theodoziusz korát , a magyar középosztály legkedvesebb 
heti lapja az Uj Idők most kö2li folytatásokban. Közel 
négy évtizede szerkeszti Herczeg Ferenc az Uj Időket s-
ezalatt az idő a la t t az U j Idők múl t ja összeforrt a ma-
gyar irodalom múltjával. Majdnem minden magyar író-
ezekben a hasábokon mutatkozot t be az olvasóközön-
ségnek és ma is a magyar irodalom kiválóságait találjuk, 
az Uj Idők munkatársai között. Értékes szépirodalmi 
tartalmán kívül a népszerű rovatokban szakszerű taná-
csokkal lá t ja el olvasóit, akiket rendkívül sok kedvez-
ményben részesít. 

CSERÉLEK községi tanerővel, osztott iskolától. 
Ajánlatokat „Hegyvidék" jeligére kiadóba. (113) 

HARMONIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis-
gyári, új, szolid minőségű minták, párat lan 
orgonahanggal! Hörl Nándor, országos hírű 
harmonium-speciális cégnél, Budapest, II . ker., 
Török-utca 8. (A budai Margithídi'őtől a máso-
dik utca jobbra.) Sürgönyeim: „HÁRMON-
HÖRL". Használt, vagy silány harinoniuniokat 
nem tartok, inivel nem megbízhatók! » 

CSERÉLEK középiskolás helyről, lehetőleg Baranyába, 
Jelige: „Állami taní tó 5000." 

KOKI GÁCSÉROK kaphatók Kostyán Ákosnál, Sá r -
bogárd. (99.) 

TANITÖ1IÁZASPÁR vagy kis családja h á z t a r t á s á t 
vezetné — mint családtag — szerény díjazásért mindent-
végző, egészséges, intelligens árvaleány. Ajánla to t „ T a -
nító húga" jeligére kiadóba kér. (98.) 

VÖRÖS IZLANDI elsődíjas nemestenyészet f a j to jása í 
30, naposcsibéi 70 fillér árban kaphatók. Rakottyási faj-
tyukászat, Buj (Szabolcs vm.) (90.) 
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ROSSZUL HALL? — Használjon Siemens-Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerú villamos 
készülékkel természetesen, tisztán és jól fogja hallani 
a. beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
íbálhatja Magyar Siemens Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommai szemben). Telefon: 
268—16 és 273—04. — Kérjen ismertetőfüzetet. Díjmen-
tesen megküldik. 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim 
jóságát , tartósságát, olcsóságát. ZONGORÁK, HAR-
MÓNIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas vá 
lasztékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel 
«s a jánla t ta l szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MÖNIUMOK teljes garancival, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, ú j és használt álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
du l jon REMÉNYI MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

CSERÉLNÉK hattanerős állami iskolától kath. vallású 
férfi vagy női tanerővel. Vasút, villanyvilágítás, ingyen 
tüzelő. „Regényes Bükk" jelige a kiadóba. (70.) 

„SZÁNTÁS, VETÉS" című népiskolai osztályverzér-
könyvek I., II. és I I I . osztályos kötetei a 3-ik bővített 
képes és kottás kiadásban kaphatók a Kir. Magy. Egye-
temi Nyomda Könyvesboltjában, (Bpest IV, Kossuth La-
jos-utca 18.). (94.) 

VÖRÖS izlandi elsődíjas nemestenyészet faj tojásai 30, 
naposcsibéi 70 fillér árban kaphatók. Rakottyási fa j tyú-
kászat , Buj (Szabolcs vm.). (90.) 

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET-GYERMEKOTT-
HON haszon- és fajbaromfitelep a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter 102.086/1930. sz. IV—I. rendelete alapján álla-
milag ellenőrzött, tyúktífusztól (fehérhasmenéstől) és 
gümőkórtól mentes telep, Pécel, Pest vm. Fajbaromfi-
tenyésztojásokat, napos;sibét, növendékállatot szállítunk 
megrendelésre, utánvét mellett, kiváló tojóképességű Vörös-
Islandi, fehér Wyendotte, amerikai fehér Leghorn és óriási 
pekingi kacsa-törzseinkből. Törzseink csak válogatot t ál-
latokból vannak összeállítva, szigorúan csapófészek-ellen-
őrzés alat t állanak és szakszerű takarmányozásban része-
sülnek, ezért a tojásokból kikelt állatok életerősek és 
gyorsan fejlődnek. Szakszerű, rázásmentes csomagolás. 
Válaszbélyeget kérünk. (72.) 

Olvasóink figyelmébe a jánl juk 

A Z O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁK AT, P1ANINÓKAT 

BUDAPEST VI, ;HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

ÚJDONSÁG! Gergely—Kaposi: Illusztrált tanítási 
vázlatok a természetrajz tanításához. A III—IV. osz-
tály anyaga. Ezernél több táblai illusztráció! Évszakok-
hoz alkalmazott tanmenet. Minden egység biológiai ala-
pon van feldolgozva. . . Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. Pápa, Zrínyi-utca. Ára bérmentve 5.20 P, utánvét-
tel 5.75 P. (58.) 

MINISZTERILEG ENGEDÉLYEZETT zöldbetűs, át-
írásos, találmányszerű szépírási irkáimat, amelyek né-
hány hét ala t t gyönyörűen megtanítanak írni, használ-
tassa iskolájában. Darabja £0 fillér, ötvenes megrende-
lésnél 20% kedvezményt adok. Szilaveczky Árpád igaz-
gató, Budapest, IX, Üllői-út 109/a. (593.) 

CSERÉLEK Budapesttől vonattal kétórányira fekvő 
30 tanerős áll. elemi iskolától. „Egészségi ok." (95) 

Igen tisztelt tanitó.vevőimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké=> 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár. mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor> 
gyáros, Budapest, VII., Dohányutca 37. szám. — Telefon 373—18. 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S 7 . 1 G L I G E T 1 . U T C A 29. 
(Rákosfa lva . ) 

T e l e f o n Z . 6 3 - 4 5 . 

ÚJ. 
ORGONAKAT, 
valamint homlokzat-
sípok szállítását szak« 
szerű művészi kivitel» 
ben, és orgonajavítás 
sokat mérsékelt árban 

elvállalunk. 

REFORM RUHÁZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
B U D A P E S T VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÍFT 5. TELEFOl í : AUT. 13©—96 É S 133—96. 

ÉRTESÍTÉS! Van szerencsénk szíves tudomására adni, hogy 

1 Q 3 I . É V I T A V A S Z I - N Y Á R I Á R J E G Y Z É K E I K E T 

s z é t k ü 1 d ö t t ü k. 
Amenyiben bármely oknál fogva nem kapta volna árjegyzékünket kézhez, 
kérje egy levelezőlapon, hogy bérmentesen pótlólag megküldhessük. 
TAVASZI ÁRUCIKKEINK MINŐSÉGE ELSŐRANGÚ ! 

ÁRAINK SZENZÁCIÓSAN OLCSÓK ! 
KEDVEZŐ F I Z E T É S I F E L T É T E L E K ! 

Vidéki rendeléseket még aznap elintézünk! Mintákat és egyes ruhadarabokat 
megtekintésre készséggel küldünk 1 
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A V A L L Á S . ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 
M E G B Í Z Á S Á B Ó L ÉS R E N D E L E T É R E 

A KIRÁLYI M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
előállítja és raktáron tartja az 

Ö S S Z E S I S K O L Á K H I V A T A L O S 
rendtartási, számviteli és kezelési 

NYOMTATVÁNYAIT 
Az 1931 január hó l=töl érvényes és az elemi népiskolák, 
önálló gazdasági iskolák, gazdasági ismétlő iskolák, iparos« 
tanonciskolák és népművelési tanfolyamok által használandó 
nyomtatványjegyzékünket kívánatra azonnal bérmentve küldi 

A KIRÁLYI M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
Budapest, VIII., Múzeurmkörút 6. szám. (Gólyavár.) 

Tribon Ruházati Rt. 
B U D A P E S T VIII , Ü L L Ő I - Ű T 14. SZ. 
= TELEFON : József 312—97 és József 392—85. = 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruháza t i áruhá-
zára, hol állami és községi taní tók és azok 
családtagjai az összes ruházat i cikkeket 

N Y O L C H A V I 
R É S Z L E T F I Z E T É S R E 

_ kapha t j ák : 
"o Egyedül konfekcionált férfi- és nőikabáto-

*"* kat , női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
2 szörmeárukat, férfi- és női 6zőrmebundá-

« kat , bélésárukat, selymet, vásznat , siffont, 
> .2 zefireket és egyéb váezonárukat, női és 

'S -5 férfi-fehérneműket készen és rendelésre, 
' törülközőket, abroszokat, kö tö t t - és szö-

o . v ö t t á r ú t , keztyfit , harisnyát, kész füg-
gönyt és függönykelméket, kö tö t t gyer-
mekgarniturákat , továbbá: új, gyárilag 
sterilizált ágytol la t és pelyheket, papla-
nokat, m i n d e n n e m ű mosókelméket. 

N tO 
03 ^ 

a 
.o <» 
aj 

Az e l s ő r é s z l e t mindig a vásárlást követő hónap 
l-jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A lenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmuta-

tása mellett igénybe vehetik. 

VÁRADI MIKLÓS 
műorgonaépftő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Átalakításokat, 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legméreékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 

A nm. Vallás- és Közakt. Miniszter Ur által 109.341 904. sz. alatt el . 
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402/1928. sz . alatt elismeréssel kitüntetve. 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

L O P O S G Y U L A 
Budapes t III, Bécsűút 8 5 . szám 

TELEFON : Aut. 625-05 . 
FEIWELíféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 

iskolai berendezések ' 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandotte:törzsek tisztavérbeni törzs: 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett, elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
állománya minden fertőző betegségtől mentes, edzett, 
erőteljes egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 
Budapest, 10 számú postahivatal , X, Füzér-utca 11. szám. 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. w Kényelmes részletfizelés 

ANNO DOMINI IM»,  
(ÜKÖK JUS?T1NIÁN BÍBOROS BBKW* 

WDttiHT. RÓBERT ArÁTPJ.tB»«S 
K.KPKA FERENC rtPOLOMMOTW 

s í a u W , « o r o M « _ ' • sa A KejMSSWt*« -

BUDAPEST 
VI, Prange, 
pán.utca 77. 
T.l Aut.9l 1.53 

harang- és ércöntöde. harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest*belvárosi lőplébánia=»templom részére készített 2400 kg 
, ,Polgármester»harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr Serédi luszt inián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári , szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d i i m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek 1 

HAVAS ARUHAZBAN 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

I 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban iiszia gyapjúszövetből 

80-, 130-, 16O.—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK. 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 
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Tapasztalatbúi 
tud juk , hogy a közönség igen nagy része so* 
kat vár a j ó s z e r e n c s é t ö l . Senki se hiszi, 
hogy a szerencse k o r m á n y o z h a t ó volna s 
hogy a gazdagabb, jobb , művel tebb , tehet» 
ségesebb embert e lőbb kapja el a szerencse 
forgószele, 'mint a szegényt, vagy a kevésbbé 
művel tebbet . De vágyaik és ösztöneik 
sodornak mindenk i t , hogy találkozzanak 
a szerencse lá tható fo rmájáva l és várják, 
reméljék a l e h e t ő s é g e t : a nagy nyere* 
ményt . 

A m. k i r . o s z t á l y s o r s j á t é k n á l 
minden egyes sorsjegynek egyforma az 
ára, a nyerési esélye. 

M o s t i s m é t i t t az a l k a l o m ! Á p r i . 
l is 1 7 - é n kezdődik az ú j sorsjáték, 
melyen óriási összegek nyerhe tők . N e 
sajnálja tehát senki a csekély befektetést, 
h a n e m r e n d e l j e n a z o n n a l egy^sorss 
jegyet bármelyik f ö á r u s i t ó n á l . 

m m m * M 

O R G O N A. 
Templomi , művészi, zenekari , kán to r t an í tó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban . — Óriási választék. 

Részlet. — Jótál lás . 

I 

S t e r n b e r g 
k i r á l y i u d v a r i h a n g s z e r g y á r 

Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

T U Z A I S T V Á N 
VI II, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szeminár iummal szemben. 

Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Ju t ányos áron készít ö l tönyöket , raktáron levő és hos 
zot t anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bú to rá ruháza . — Kényei* 

mes fizetési feltételek. •— J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánymtca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfié 
tenyésztésse l 
foglalkozik ! 
A legmodernebb gyár tmány, legs 
ki tűnőbb kivilel! Gravitációs köz« 
ponti melegvízfűtés! Automat ikus 
melegszabályozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amalith asztbesztpala 
belső burkolattal. N e m vetemedik, 
k i tűnő hőszigetelői Elpusztíthatats 
l an ! Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat a l a t t ! 

Magyar Radiátorgyár Bt,, Budapest 
Gyár X., Gyömrőimt 76—78. 

Városi iroda és min ta rak tá r : V., Kálmámutca 18. 
Telefon: 197-08 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y árak 1 K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 
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A T A N Í T Ó VEZETŐJE, M U N K Á J A K Ö Z B E N L E G J O B B B A R Á T J A 
a Magyar Kirá ly i Valláss és Közokta tásügyi Miniszter ú r megbízásábó l k i a d o t t 

Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
sorozata. P e n g ö 

E d d i g 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
n v s a i e l e n t e k • ^odor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3 ! S ! S —: 3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-
retek tanítása a I I I—IY. osztályban 6-40 

4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
az I. osztályban 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4"40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II . osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. 

(A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 
A sorozat folytatólagos kötetei előkészületben. 

A eda ó iai szak Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: .—fn< (ipufiia/ Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában! 8-— 
munkákat és resér- Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket havi rész- Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
letre is szállítjuk. Munkakönyve 10.— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám. 

azUJ IDŐK 
1931. ÉVI R Ó Z S A D O M B I 
C S A L Á D I VILLÁJA. 

K É R J E N D Í J T A L A N M U T A T V Á N Y S Z Á M O T É S R É S Z L E T E S T Á J É K O Z T A T Ó T . 

K I A D Ó H I V A T A L : 

B U D A P E S T VI, ANDRÁSSY^ÜT 16. 
Minden előfizetőnek egyforma esélye van a villa elnyerésére. — Előfizetési díj: negyedévre P 6'40. 

HERCZEG FERENC képes szép i roda lmi lapja, az UJ IDOK 
a m u n k a n é l k ü l i s é g enyhí tés 
sére a R ó z s a d o m b o n 
családi házakat épít , ames 
lyeke t o lvasó inak a j á n d é k o z . 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 11 (64. É:VFOLYAM 8. S Z Á M . ) , 

Az iskolánkívüli népművelés rádiós 
előadásainak (Rádióegyetem) műsora. 
Április 1—15sig. 

Április 2-án (csütörtök). 
1. Magyar egyházi énekek. Előadja a 

Regnum Marianum plébánia ének-
kara, Vezényel: Pöschl Vilmos. 

2. Dr. Leopold Antal prelátus-kanonok: 
Esztergom. 

3. Magyar egyházi énekek. Előadja a 
Regnuin Marianum plébánia ének-
kara. Vezényel: Pöschl Vilmos. 

Április 5-én (vasárnap). 
1. Egyházi énekek. Előadja a Gudimel-

énekkar. Vezényel: dr. Lajtha László. 
Bevezetőt mond: dr. Victor János 
teológiai tanár. 

2. Gárdonyi Géza: A bor. Bűntárgya-
lás. Felolvassa: Kabók Győző. 

3. Egyházi énekek. Előadja a Gudimel-
énekkar. Vezényel: dr. Lajtha László. 

Április 9-én (csütörtök). 
1. Régi magyar katonai indulók. Elő-

adja a Budapesti Népszerű Zenekar. 
Vezényel: Stefanides Sándor. 

2. Petri Mór ny. királyi tanfelügyelő: 
A dunántúli várak. 

3. Régi magyar katonai indulók. Elő-
adja a Budapesti Népszerű Zenekar. 
Vezényel: Stefanides Sándor. 

Április 12-én (vasárnap). 
1. Magyar népdalok. Előadja a Vasuta-

sok Ének- és Zenetársaságának férfi-
kara. Vezényel: Seress László. 

2. Dr. Egyed István egyetemi tanár : 
A község közlekedése. 

3. Magyar népdalok. Előadja a Vasuta-
sok Ének- és Zenetársaságának férfi-
kara. Vezényel: Seress László. 

4. Dr. Szepessy Mihály: Adóügyi tájé-
koztató. Felolvassa: Radó Árpád. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
g é p e r ő r e be rendeze t t műorgona-ép í tö 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapest mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól G villamossal. 

Készí tek p n e u m a t i k u s és elek-
t romos r e n d s z e r ű o r g o n á k a t bár-
mi lyen n a g y s á g b a n é s kivi te lben. 
Úgysz in tén m o d e r n gépeze tes 
o r g o n á k a t , m i n d e n n e m ű orgona-
s ípoka t . — Vál la lok j a v í t á s o k é ' , 
á tép í tés t , t iszt í tást , hango lá s t és 
o r g o n á k j ó k a r b a n t a r t á s á t Tervek-
kel é s köl tségvetésse l készséggel 
s zo lgá lok Kis o r g o n á k rak tá ra . 

Alapí t tatot t 1 9 2 0 - b a n 

T I A H V E S M E R Í T I 
T A I S Z E R G Y Á R A 

Budapest VI, Bulcsú--u. 7. T,: A . 9 5 5 - 8 6 és 9 5 3 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai , 
természetrajzi, mértani és fö ld ra j z i 
eszközöket. Vetí tőgépeket, mérték* 
gyűj teményeket , számológépeket . — 
Szemléltetőgépek nagy válasz tékban. 

Új népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul kü Idjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

Az ország legfej le t tebb tanszergyára. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
és alkatrészei, hangver senyhúrok , műs 
vészhegedű:építés, csere, vétel, művészi 
javítások. Művészek és tanár urak be» 
vásárló helye. RákóczMárogatósaját talás 
m á n y . Ó v a k o d j u n k á lgyárosok által k ü b 
fö ldön készíttetett u tánza tok tó l . Cser* 
készzenekarok felszerelése j u t á n y o s á n 

saját gyári áron. 
Árjegyzéke t bá rme ly hangsze r rő l d í j t a l anu l kü ld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÄR 
B U D A P E S T II, 
LánchídíU. 5. (Budán). 

Az egyedüli hangszergyár az országban 
Több gyár nincs! 

STOWASSER 

O R G O N A S Z É L P Ö R G E T T Y Ü l 
„VENTUf" 

Póto l ja az emberi» 
erő hajtotta fújtatót. 

L e g j o b b német e l e k t r o - v e n t i * | 
la tor o rgonák számára . 

Gyártja: AUG LAUKHUFF 
W e i k e r s h e i m ( W t t b g ) . 

Megrendelhető 
az összes 

orgonaépitőknél. 
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Takarmányokai bérmentve szállítjuk! 

R. KAT. MEZOGAZDASAGI ISKOLA 
BAROMFITELEPE 
Gyöngyös (Heves megye). 

A baromfi tenyésztés csak fehé r j e t aka rmányok etetése mellett lehet jövedelmező. Mivel az egyes gazda* 
Ságoknak sem alkalmas készülékük nincs a keverék takarmányok elkészítésére, sem nem tudják a keverék kés 
szítéséhez szükséges anyagokat olcsón beszerezni és sokszor nem is tudják elkészíteni megfelelően, elhatás 
roztuk, hogy olcsó áron s fel tét lenül megbízha tó minőségben ba romf i t aka rmányoka t hozunk fo rga lomba . 

Plombált zsákokban forgalomba hozunk! 
1. Teljes takarmánykeveréket. 2. Erő takarmánykeveréket. 

3. Csont l i sz te t . 

A te l jes takarmánykeverék tartalma: 
Carnarina húsliszt. Töpörtyűliszt. Halliszt. Vérliszt. Csontliszt. Szójadara. Napraforgós 
magpogácsa. Tökmagpogácsa. Szénsavas mész. Faszénpor. Éles mosott kvarc. Jódkáli. 

Konyhasó. Kénpor. Búzadara. Korpa. Árpadara. Zabdara. Tengeridara. 
Az erő takarmánykeverékben a búza«, árpás, zab», tenger idara és korpa kivételével m i n d e n van. 

E darákat egyes telepeken is belekavarhat ják az e rő takarmányba . SO kg erótakarmányhoz kell 100 
kg ily dara é s korpa. 

Hogy a távolság a szállításnál ne drágítson, a vasúti f u v a r d í j a t magunkra vállaljuk 
s áraink ab vevő vasútállomásáig é r tendők . Egy mázsa teljes takarmánykeverék 30 pengő, egy 
mázsa erőtakarmánykeverék 48 pengő a megrende lő vasútállomására szállítva. A zsákokért d a r a b o n k é n t 
80 fillért számí tunk . Szállítás utánvéttel , vagy az összeg előzetes beküldése mellett. A b G y ö n g y ö s 
2 Psvel olcsóbb. 1 q csontliszt ab G y ö n g y ö s 35 P. — Gsibék részére külön összeállítású takarmánys 
keveréket kész í tünk ugyani lyen árak mellett. 

Baromfi te lepünkrő l a j á n l u n k : leghornkakasokat, rhode isiandi kakasokat 10 pengőért , pekingi 
gácsérokat és tojókat, óriási to jáshozamu khaki tojókat da rabonkén t 15 pengőér t . Németországból 
tojásban importált, teljesen idegen vérű khak i gácsérokat 10 pengőért da rabonkén t . Csomagolásér t 
da rabonkén t 50 fillért számítunk fel. Csincsilla•, bécsikék és ezüst-nyulak da rab ja 8 P. Előjegyzések 
nyu lakbó l nyár i szállításra. 

Magyarország legnagyobb keltető k ö z p o n t j a épül t e l epünkön . — Csibé ink életerősek, szépen fejs 
lettek Bérkeltetéft csak vérvizsgált te lepekről vál lalunk. Bérkeltetési díj t o j á sonkén t 10 fillér, amit a 
tojások beküldésével egyszerre kell bekü lden i . Külön díj a kikelt csibék u tán nem fizetendő. Kacsa» 
tojások keltetését nem vállal juk. — Naposcsibe csaknem kor lá t lan mennyiségben jegyezhető : március 
végéig 80 fillér, ápri l isban 60 fillér, m á j u s b a n 50 fillér, j ú n i u s b a n 40 fillér d a r a b o n k é n t . Csomagolás 
önköltségi á ron . Előzetes lekötéseknél a vételár 25 százaléka fizetendő. Ené lkü l a kötés reánk nem 
kötelező. Nagyobb vételnél engedmény. — Leghorn és rhode tenyésztojások da rabonkén t 35 fillérért. 
Khaki és pekingi tojások da rabonkén t 50 fil lérért , 100 pengős tojásvételnél a tojásokat a lka lmazot tunk 
vasúton, teljesen ingyen szállítja a megrende lőhöz . 90 százalékos csiraképességi garanciát vá l la lunk. 

Ára ink olcsók, mert minden t vegónté te lben szerzünk be és nem a haszonér t do lgozunk, hanem 
a szakszerű baromfi tenyésztés propagálásáért . Tessék számolni s akkor beb izonyu l , hogy nem lehet 
o t thon néhány mázsás húss és halliszt beszerzése mellett a t akarmányokat á ra inkér t előállítani. 

Faiskolatermékek. Bokorrózsák drb.sként 50 fill. Köszmétecsemeték 100 drb.sként 35 P, 
1000 drb. 300 pengő . 

(F.: Czakó Elemér dr.) 
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J E L E N T 
A Z 1931/32. T A N É V R E 

E S 
K I A D O T T É S A M A G Y A R KIRÁLYI VALLÁS- ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I 

M I N I S Z T É R I U M Á L T A L E N G E D É L Y E Z E T T 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKRŐL 

A MAGYAR ISKOLA legfőbb feladata és első kötelessége, hogy olyan nemzedéket neveljen, amely 
megállja helyét a nemzet élet-halál harcában. Ez a gondolat hat ja 'á t a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomdát is és ezért olyan elemi iskolai tankönyvsorozatot adott ki, amely a leghathatósabban támo-
gatja a tanítót ebben a nehéz, nagy munkában. 

A magyar tanítói kar azonnal felismerte, hogy a Betűország Virágos Kertjeiben és kíséretében 
megjelent egyéb tankönyvekben oly pedagógiai tudás, kifinomult kultúra, művészet és szociális érzék 
nyilvánul meg, amely új korszakot jelent az elemi iskolai tankönyvirodalomban. A magyar tanítóság nem-
csak megértette a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nemes törekvését, hanem lelkesedéssel melléje is 
állt és kitartással támogatja nemzetnevelő nagy célja elérésében. Az ország legtöbb iskolájában ma már 
a Betűország Olvasókönyveit és az annak szellemében készült többi elemi iskolai tankönyvet használják és 
a magyar tanítói kar meggyőződött róla, hogy ez a tankönyvsorozat leghűbb segítőtársa abban a szel-
lemi harcban, melynek végcélja — Nagymagyarország. 

Ez a jelentés a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által az 1931/32. tanévre engedélyezett 
népiskolai tankönyvek jegyzékét tartalmazza. 

Akik e könyveket nem ismerik, azoknak készséggel küld mutatványpéldányt a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

Az osztott és részben osztott népiskoláié számára: 
I. o s z t á l y : 
A Betűország elSÖ virágoskertje. 

ABC-s könyv. Szerkesztették : Úrhegyi Alajos, Voino-
vich Géza, Móra Ferenc és Szentivcmyi Gábor. IV. kiadás. 
250, nagyrészt színes képpel 
az osztott, részben osztott és fővárosi iskolák 1. o. sz. 
Eng. sz. 27.111/1926. Ára 1*60 P 

SZÍNES FALI OLVASÓTÁBLÁK a Betűország Abc-hez 
6 lap (63X95 méretben) . 
Szerkesztette : Úrhegyi Alajos Ára 3 -20 P 

II. o s z t á l y : 
A Betűország ItUÍSOdik virágoskertje. 

Olvasókönyv. Szerkesztették: Úrhegyi Alajos, Voinovich 
Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor. 200, nagy-
részt színes képpel 
az osztott és részben osztott iskolák II. o. sz. Eng. 
sz. 35.184/1926. Ára 2 - 2 4 P 
a fővárosi iskolák II. o. sz. Eng. sz. 64.613/1927. 

Ára 3 -20 P 

III. o s z t á l y : 
A Betűország harmadik virágoskertje. 

Olvasókönyv. Szerkesztették : Úrhegyi Alajos, Voinovich 
Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor. 170 képpel 
az osztott és részben osztott iskolák III. o. sz." Eng. 
sz. 35.184/1926. Ára 2 4 0 P , színes 3 - 2 0 P 
a fővárosi iskolák 111. o. sz. Eng. sz. 64.613/1927. 

Ára 3 - 6 0 P 
A Magyar Nyelv Kötvyve. 

Eredmény- és példatár . í r t a : Úrhegyi Alajos 
az osztott és részben osztott és a fővárosi iskolák 
III. o. sz. Eng . sz. 27.106/1926. Ára —-80 P 

Számország. 
Számtani és Mértani példa- és eredmény tár. í r t á k : 
Stelly Géza és Tan fi Iván 
az osztott és részben osztott iskolák 111. o. sz. 
Eng. Bz. 38.745/1926. Ára 1-20 P 
a fővárosi iskolák III. o. sz. Eng. sz. 38.745/1926. 

Ára 1-20 P 
Nótaország. , .: 

Daloskönyv az e lemi iskolák III—IV. o. sz. í v t a : 
Szabados Béla. Eng. sz. 43.732/1928. Ára 4*50 P 

B U D A P E S T , VIII., M U Z E ü M-K 0 R U T 6. G Ó L Y A V Á R . 
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IV. o s z t á l y : 

A Betüország negyedik virágoskertje. 
Olvasókönyv. Szerkesztették: TJrhegyi Alajos, Voinovicli 
Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor. 250, nagy-
részt színes képpel 
az osztott és részben osztott iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 
30.496/1927. Ara 4 8 0 P 
a fővárosi iskolák IT. o. sz. Eng. sz. G4.613/1927. 

Ára 4 - 8 0 P 

A Magyar Nyelv Könyve. 
Eredmény- és példatár. í r t a : Úrhegyi Alajos 
az osztott, részben osztott és a fővárosi iskolák 
IV. o. sz. Eng. sz. 27.106/1926. Ára —'96 P 

földrajz. 
Földrajz. í r t a : Asztalos Gyula 
az osztott és részben osztott iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 
41.408/1920. Ára 1-76 P 
Földrajz. í r t á k : Asztalos Gyula és Mihalik László 
a fővárosi és környéki iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 
64.613'1927. Ára 2 - 8 0 P 

Számország. 
Számtani és Mértani példa- és eredménytár . í r t ák : 
Stelly Géza és Tawfi Irán 
az osztott és részben osztott iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 
37.958/1926. Ára 1-20 P 
a fővárosi iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 37.958/1926. 

Ára 1-20 P 

Nótaország. 
Daloskönyv. í r t a : Szabados Béla 
az e lemi iskolák III—IV. o. sz. Eng. sz. 43.732/1928. 

Ára 4 - 5 0 P 

V—VI. o s z t á l y : 
A Betűország 
ötödik és hatodik virágoskertje. 

Olvasókönyv. Szerkesztet ték: Úrhegyi Alajos, Voinovich 
Gé?a, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor. 100-nál több 
képpel 
az osztott és részben osztott iskolák V—VI. o. sz. 
Eng. sz. 44.105/1927. Ara 6 - 4 0 P 
a fővárosi iskolák V—VI. o. sz. Eng. sz. 64.613/1927. 

Ára 6 - 4 0 P 

A Magyar Nyelv Könyve. 
Eredmény- és pé lda tá r . í r t a : Úrhcgyi Alajos 
az osztott, részben osztott ég a fővárosi iskolák 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 27.106/1926. Ára 1-28 P 

A Magyar Nemzet Története — Állampol-
gári Ismeretek. 

í r t a : Novy Ferenc 
az osztott, részben osztott és a fővárosi iskolák 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 36.095/1926. Ára 2-56 P 

Állampolgári Ismeretek. 
r t a : Novy Ferenc 

az osztott, részben osztott és a fővárosi iskolák 
V. o. sz. Eng. sz. 64.613/1927. Ára 1-50 P 

Földrajz. 
Földrajz . í r t a : Asztalos Gyxda 
az osztott és részben osztott iskolák V—VI. o. sz. 
Eng. sz. 41.408/1926. Ára 2-40 P 
Földra jz . í r ták : Asztalos Gyula és Mihalik László 
a fővárosi és környéki iskolák V. o. sz. Eng. sz 
64.613/1927. Ára 3 - - P 
a fővárosi és környéki iskolák VI. o . sz. Eng. sz. 
64.613/1927. Ára 3-— P 

Természettan és Vegytan. 
II. kiadás. í r t a : Éber Hezső 
az osztott, részben osztott és a fővárosi iskolák 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 884—05—126/1930. 

Ára 1-20 P 

Természetrajzi, Gazdasági és Háztartási 
ismeretek. 

í r t a : Stelly Géza 
az osztott, részben osztott ós a fővárosi iskolák 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 38.618/1927. Ára 2 -80 P 

Számország. 
Számtani és Mér tan i példa- és eredménytár . í r ták : 
Stelly Géza és Tan fi Iván 
az osztott és részben osztott iskolák V—VI. o. sz. 
Eng. sz. 37.958/1926. Ára X'60 P 
a fővárosi iskolák V—VI. o. sz. Eng. sz. 37.958/1926. 

Ára 1*60 P 

Egészségtan. 
í r t a : Bexheft Ármin 
az osztott, részben osztott és a fővárosi iskolák 
V—VI. o. sz. Eng . sz. 55.563/1927. Ára 1 -60 P 

Ének. 
í r ták : Bartalus István és Patáky Vilmos. 
Énekiskola az e lemi iskolák V—VI. o. sz. Eng. sz. 
89.395/1913. Ára —'96 P 

A szegény tanulókat , i l l e tő leg az i s k o l á k segély k ö n y v t á r a i t 
a bevezetet t t a n k ö n y v e k arányában 

i n g y e i i k ö i i y v e k k e l s e g é l y e z z ü k . 

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 
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Az osztatlan népiskolák 
számára : 

A liettiország élsÖ virágoskertje. 
ABC-s könyv. Szerkesztették: Űrhegyi Alajos, Voino-
vich Géza, Móra Ferenc és Szentirányi Gábor. IV. kiadás 
250, nagyrészt színes képpel. 
Eng. sz. 27.111/1926. Ára 1 - 6 0 P 

SZÍNES FALI OLVASÓTÁBLÁK a Betüország Abc-hez 
6 lap (63X95 méretben). 
Szerkesztette : Űrhegyi Alajos. Ára 3 ' 2 0 P 

A Magyar Nyelv Könyve. 
Irta : Urhegyi Alajos 
az osztatlan iskolák 111—IV.o.sz. Eng.sz.42.4-16/1926. 

Ára —'96 P 
az osztatlan iskolák Y—VI. o. sz. Eng. sz. 42.446/1926. 

Ára 1-12 P 

Á Magyar Nemzet Története — Állampol-
gári Ismeretek. 

ír ta: Novy Ferenc 
az osztatlan iskolák V—YI. o. sz. Eng. sz. 36.095/1926. 

Ára 2 - 2 4 P 
Földrajz. 

írta: Ferenczi István 
az osztatlan iskolák IV. o. sz. Eng. sz. 33.550/1926. 

Ára 1-60 P 
az osztatlan iskolák Y—YI. o. sz. Eng. sz. 39.696/1926. 

Ara 2 -40 P 

A Betiiország virágoskertje olvasókönyveit (lásd az 
osztott iskoláknál) előszeretettel használják az 
osztatlan iskolák i s ! 

Mügyéb elemi nép-
iskolai tankönyvek: 

a) M a g y a r n y e l v ű e k : 
Bartalus—Pataki: Énekiskola 

az e lemi iskolák III—IV. o. sz. Ára —•80 P 
az elemi iskolák V—YI. o. sz. Ára - • 9 6 P 

Beke M.: Számtan 
az elemi iskolák III. o. sz. Ára — P 
az e l e m i iskolák IV. o. sz. Ára —'72 P 
az elemi iskolák Y—YI. o. sz. Ára 1'12 P 

Farkas—Űrhegyi : A Magyar Nyeli< Könyve 
az elemi iskolák III. o. sz. Ára —"78 P 
az elemi iskolák IV. o. sz. Ára —-80 P 
az elemi iskolák Y—VI. o. sz. Ára —-96 P 

Gyulai Á.: Új olvasókönyv 
az elemi iskolák IV. o. sz. 2-80 P 

Zoltai M .'.Hangjegy füzet a zene elméidének 
rövid ismertetésére 

az elemi iskolák III. o. sz. Ára —'20 P 
az elemi iskolák 1Y. o. sz. Ára —-20 P 
az e lemi iskolák V—VI. o. sz. Ara —-20 P 

b) I d e g e n n y e l v ű e k : 
A magyarországi kisebbségi elemi 

népiskolák számára: 
®eutKbeé (Nemet ABC) 

für öie ^offisfdhtíftt mit »ciitfdicr Blttterriifitöfprflác. 
(A és B típus) Ára 1-60 P 

Vezérfonal a Német ABC-hez. Ára —'72 P 
£eutfd)eö Scfcbud) (Német olvasókönyv) 

fitt Öic II. itfnlTc. (A és B tipus) Ára 1 '44 P 

£eutfdice Sefebud) (Nemet olvasókönyv) 
fúr Sic III—IV, itlűlTf. (A és B tipus) Ára 3 - 4 0 P 

$eutfd>eé Sefebud) (Nemet olvasókönyv) 
f ü r bic V—VI. iífaffe. (A és B típus) Ára 3 -60 P 

9íűtur= uttb aSßiitfdjaftefeiuituiffe (Természeti és 
gazdasági ismeretek) 
az e lemi iskolák V—YI. o. sz. 
(A és B típus) 

Magyar ABC és olvasókönyv 
az e lemi iskolák II - I I I , o. sz. 
(A és B tipus) Ara 1*80 P 

Ára 1-80 P 

(Német ABC és 

Ara 1-60 P 

S. a. 

®eutfd?eé 31350» unb Sefeíntd) 
olvasókönyv. 
az e lemi iskolák II—III. o. s z 
(C tipus) 

Magyar nyelv- és olvasókönyv. 
IV. o. sz . (A és B tipus). S. a. 

Történelem, Földrajz, Állampolgári 
ismeretele. 
V—VI. o. sz. (A és B t ipus, német nyelven). 

Történelem, Földrajz, Állampolgári 
ismeretek. 
V—Yl. o . sz. (C tipus, magya r nyelven). S. a 

Tanítói vezérkönyv. S. a. 

Beke M.: Oíedu-itbud) 
az elemi iskolák II. o. sz. Ara 1-20 P 
az elemi iskolák III. o. sz. Ára 1-32 P 
az elemi iskolák IV. o. sz. Ára 1-32 P 
az elemi iskolák Y—VI. o. sz. Ára 1-96 P 

Gáspár—Sebesztha—Hajnóczy: Sefebud) 
az elemi iskolák IV. o. sz. Ara 2 - 8 8 P 

A s z e g é n y t a n u l ó k a t , i l l e t ő l e g az i s k o l á k segély k ö n y v t á r a i t 
a b e v e z e t e t t t a n k ö n y v e k a r á n y á b a n 

f I i g* y e I i k ö I i y \ e k k e 1 s e g é l y e z z ü k . 

B U D A P E S T , VI I L , M Ú Z E U M - K Ö R ÚT 6. G Ó L Y A V Á R . 
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Ipar o s-t anoneiskolai tankönyvek: 
Iparos-tanonciskolai Olvasó- és tankönyv. 

Szerkesz te t t ék : Gulyás István dr., Klauzer János és Bóbik Imre 
az e lőkész í tő és I. o. sz. Eng. sz. 73.815/1927. Vi t . Ára 7-— P 
a I I . o. sz . Eng. sz. 83.943/1928—VII. Ára 6 -50 P 
a III . o. sz. Eng. sz. 7 8 0 - 0 2 / 1 4 3 — 1 9 2 9 . Ára 7 -20 P 

Népiskolai egységes 
vezérkönyvek. 

A vezérkönycek írói resztvettek az új tanterv készítésében; a 
Közoktatási Tanács őket bízta meg a t inter vi utasítások meg-
írásával is. Az új Tanterv és Utasítás szellemét ők tolmácsol-

hatják legjobban. 

1. Molnár Oszkár: A tan í tás i módszer tö r téne t i fe j lődése . 
Quint József előszavával. Ára 3"— P 

2. Fodor Ferenc: A magya r elemi népisk. földrajzi oktatás . 
Ara 4 — P 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A természet i és gazdasági i sme-
re tek taní tása a III—IV. osztályban. Ára 6"40 P 

4. Quint—Drózdy : A beszéd- és ér te lemgyakor la tok vezér-
könyve az I. o. sz. Ára 9'20 P 

5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve. 
Ára 4-40 P 

6. Quint -Drózdy : A beszéd- és é r te lemgyakor la tok vezér-
könyve a II. o. sz. Ára 10'— P 

7. Berwaldszky—Tscheik : A ra jzokta tás vezérkönyve. 
Ára 16-— P 

Kiss—Maurer : A számtan és mér t an vezérkönyve. S. a. 
Drózdy: A beszéd- és é r te lemgyakor la tok vezérkönyve 

a III. o. sz. S. a. 
Drózdy: A beszéd- és é r te lemgyakor la tok vezérkönyve 

a IV. o. sz. Előkészületben. 

Frank Antal dr. é s Drózdy Gyula : H o g y a n t a n í t s u n k a n é p -
iskolában ? Pedagógia i előadások és minta tan í táso i i . 

Ára 8"— P 

Benkő András : Az If júsági Vöröskeresztes csoportok Munka-
könyve Ára IO-— P 

Körösi Ferenc : A művészi nevelés Á r a 3"— P 

1Vgyéb vezér- és kézi-
könyvek, 

Baló J.: Vezérkönyv a beszéd- és é r te lémgyakor la tok taní-
tására. " Ára 3*84 P 

Baló—Quint: Kalauz és tan í tás i tervezetek a Baló—Quint-
féle természetrajzhoz. Á r a l'öO P 

Beke M.: Vezérkönyv a számtan oktatásához. Á r a 3'20 P 
Kováts A.: A szépírás t ankönyve . Tankönyv és vezérkönyv. 

Ára 3-— P 
— — A magya r szépírás. * Ára P60 P 

Láng M.: A magya r beszédre va ló szoktatás m ó d j a . 
Ára 3-84 P 

Makkay János : Tananyagbeosztás osztatlan és részben osztott 
népiskolák számára. Ára 7'— P 

Népművelési tájékoztató. ( 1 7 . 0 0 0 / 1 9 2 6 . V k m . r . ) Á r a — 8 0 P 
Tanterv az elemi népiskolák számára. ( 1 9 2 5 / 1 4 6 7 . sz . V k m . r.) 

Ára í-60 P 
Tanterv és Utasítás az elemi népiskolák számára. E z az u t a -

sítás érvényes az ú j t an te rvhez . (1905/2202. sz. Vkm r.) 
Ára 6-40 P 

Úrhegyi A.: Utasítás a Betűország használatához. Ára —"48 P 
Vezérfonal a Deutsches Abc (Német Abc) c ímű tankönyvhöz. 

Ára —-72 P 
A V.K.M. Diapozitív kölcsönzőjének b i r tokában levő vetít-

he tő képsorozatok és előadási anyagul szolgáló füzetek 
jegyzéke. Ára —'16 P 

Fali olvasótáblák, mozgatható betűk, szemléltető képek. 
Beszéd- ós órtelemgyakorlati faliképek. ( T a v a s z , N y á r , Ősz, 

Tél), 4 kép, 6 3 X 9 5 nagyság. „ Ára 4'— P 
Bittenbinder—Grenczer : Mé te rmér t ékek szemléltető t á b l á j a 

hozzávaló utasítással. (Hossz-, terület- , köb-, BÚly-, űr -
mértékek.) Ára 3-— P 

Bopp— Gönczy : Természe t tan i ábrák. (8 színes kép.) J 5 X 5 8 
cm.-es táblák . (Tizedes mér leg , darugép és csigasorok, 
emelőgépek, csavarsaj tó , másodpercinga, koloncos óra.) 

Ára 6'— P 
Földrajzi faliképek (2 kép , 6 3 X 9 5 cm. méretben, színes nyo-

mással). I—H. együ t t e s á ra 6"— P, darabonként 4"— P 
(I. Budapest , a Baross-tér és a Keleti pá lyaudvar . 
II. Tiszai halásztanya.) 

Gönczy: í r o t t mozga tha tó be tűk (összes kis- és nagybe tűk) . 
Ára 2-40 P 

Gönczy: .Nyomtatott mozga tha tó b e t ű k . Ára 2'40 P 
Gönczy—Úrhegyi: Fa l i olvasótáblák í rot t és nyomta to t t b e t ű k 

olvasásának taní tásához ( 7 0 X l 0 0 c m . m é r e t b e n ) . Á r a 8 " — P 
Óvodai faliképek (15 kép, 6 3 X 9 5 cm. mére tben , vászonra húzva). 

A sorozat á ra 40'— P, da rabonkén t 4"— P 
(1. Bet lehemesek. 2. Hamupipőke . 3. A csi l lagtal lórok. 
4. Egerek gyűlése. 5. Kis kacsa fü rd ik . . . 6. Húsvé t i 
nyulacskák. 7. A kis l ibapásztor. 8. Mula tnak a bogarak . 
9. Hüvelyk Matyi. 10. A róka és a holló. 11. Jancsi és 

Ju l i ska . 12. Hófehérke . 13. Asztalosműhely. 14. Lako-
da lmas menet . 15. P i roska és a farkas.) 

Szépirási falitáblák. A m. k i r . vallás- és közoktatásügyi minisz-
t é r i u m megbízásából szerkesztet te : Kováts A. 
(3 táb la . 63X95 cm. mére tben , tokban , szegélyezéssel, 
iécekkeí.) I—III. Ára 12 — P. (1. N a g y b e t ű k . 2. Kisbetűk 
és számjegyek. 3. Betűkapcsolási példák.) 

Történelmi faliképek (20 k é p , 6 3 X 9 5 cm. m é r e t b e n , többszínű 
nyomással.) A sorozat á r a 52'— P, da rabonkén t 4'— P. 
(1. Árpád pajzsra emelése . 2. Asztrik püspök á t a d j a 
Szent Istvánnak a ko roná t . 3. IV. Béla hazatér a t a t á r -
j á rás után. 4. Nagy Lajos elfogadja a lengyel koronát . 
5. A nándorfehérvár i d iadal . 6. Mátyás ki rá ly Bécs e lő t t . 
7. A magyarok megalapozzák a Habsburg-ház nagy-
ha ta lmá t . 8. II. La jos t e t e m é n e k fel ta lá lása . 9. Be th len 
Gábor tudósai kö rében . 10. Egr i nők . 11. Szondy 
György. 12. Zrinyi Miklós hősi ha lá la . 13. Budavár 
visszafoglalása a t ö r ö k t ő l . 14. Zrinyi I lona. 15. Rákóczi t 
vezérlő fe jede lemmé választják. 16. „É le tünke t és vé-
rünke t . " 17. A M a g y a r Tudományos Akadémia m e g -
alapítása. 18. Kossu th Lajos Cegléden. 19. I. Fe renc 
József a koronázási dombon. 20. Erzsébet királyné Deák 
Ferenc ravatalánál .) 

Úrhegyi Alajos: Színes fa l i olvasótáblák a „Betüország"-hoz 
(6 lap) (63X95 cm. méretben) . Ára 3 20 P 

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 
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Néptanítók Lapja 
M. É S 

NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
S Z E R K E S Z T I É S K I A D J A A M A G Y . KIR. V A L L Á S » ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 

Q J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i rá ly i v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i | 
Ö m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Ho ld -u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 

T T - I A D Ó H I V A T A L : Ki rá ly 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 -
J L \ . pes t VIII , M ú z e u m - k ö r ú t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

TJ^ÉZIRATOK megőrzésére és vissza* 
X V adására a szerkesztőség nem vállal* 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva» 
talnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztóségnek küldendő. 

T ^ L Ő FIZETÉS: egész évre 9 '60 P, negyedévre 2 '40 P. Kgyes 
S2J szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás« és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami*, községi®, társulati», magán* és érae* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő» 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
X 1 fill , magánhirdetés 14 fillér sza» 
vanként Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
»/2 old. 85 P, »/4 old. 50 P, '/8 old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

A G A Z D A S Á G I V Á L S Á C Í 

É S A M A G Y A R T A ] S Í T « S A C í . 

A gazdasági megpróbáltatások, melyek vé-
gigszántottak a világon és súlyos helyzetet te-
remtettek „győző" és „legyőzött" államokban 
egyaránt, Magyarországon — melyet ellenséges 
államok gyűrűznek körül — különösen érez-
teti hatását, olyan erőteljesen, hogy ország és 
ember legyen, aki állja a csapásokat! 

Az élet roppant megnehezedett minden tár-
sadalmi osztály fölött és óriási erőfeszí-
tésre, a takarékosság legszigorúbb mértékének 
alkalmazására, lemondásra, sokszor nélkülö-
zésre kényszerül ma minden polgár, aki itt él 
ezen a földön, mely a nagy világonilásból meg-
maradt a magyarság számára. 

Nagyon kell érezni, hogy magyarok va-
gyunk: nép, amely küzdelemre, harcokra van 
teremtve, harcosok, akiket ezer év viharai acé-
loztak meg, hogy el ne csüggedjünk a gond-
dal, bánattal, küszködéssel terhelt hétköznapok 
végtelen során. 

A reménytelenség függönyét kell ma minden 
hű magyar polgárnak leszakítani életéről és 
belenézni a messze jövőbe, ahol egy halovány 
csillag rejtőzik. Hinni kell, hogy ez a csillag 
egyre közelebb ér hozzánk, egyre fényesebb és 
diadalmasabb lesz . . . 

A mi országunk a jövő országa, a mi népünk 
a jövendő népe, érezni, látni, hinni kell ezt min-
denkinek! 

Minden tanító, aki ezen a földön él, ezt ta-
nítja, ennek a szent hitnek, eszmének magját 
szórja szét a lelkekben, hogy az emberpalánták 

e hitben megerősödve szolgálhassák és táplál-
hassák a bennük bízó, akaratukra és erejükre 
építő nemzetet. 

Az országot sújtó gazdasági válság rendkí-
vüli arányokban érinti a magyar tanítóságot, 
mely egyébként sem dúslakodott soha földi ja-
vakban. A falusi tanítókat a terményválság 
gyötri, a gabonaáraknak világviszonylatban 
való alakulása, mely amúgy is szerény jöve-
delmük egy részétől fosztja meg őket; a vá-
rosi tanítókra pedig az hat aggasztólag, hogy 
az anyagi fellendülés reménye tűnik el tőlük, 
most, mikor az emelkedő közterhek és a súlyos 
megélhetési viszonyok gondja fokozottabban 
nehezedik vállukra. 

Mindez azonban mintha lepattanna a magyar 
tanítói lélek páncéljáról, melyet nemcsak a nél-
külözés évtizedei edzettek tűzállóvá, hanem az 
az erkölcsi magasrendűség, ami minden taní-
tóban lakozik. A nemzet iskolamesterei elvetik 
a terhet maguktól, mely minél súlyosabban ne-
hezedik reájuk, annál nagyobb ellentállást vált 
ki belőlük! 

A gazdasági válság, mely végigviharzik a vi-
lágon, az embert megtiporhatja bennük, de 
ugyanakkor felemeli a magyar eszme hirdető-
jét! A tanító méltó emberi igényei kénytelen-
kelletlen megcsökkennek, de nő a hivatás fen-
sége, megteremtve a nemzeti hit sokezer apos-
tolát! 

Jönnek a hírek a világ minden részéből, hogy 
a közgazdasági krízis nem hagyja érintetlenül 
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az oktatás- és nevelésügy intézményeit és sze-
dik ki a téglákat annak a hatalmas építmény-
nek alapzatából, amelyre az emberiség kultú-
ráját építik fel. 

Japánban tizenötezer tanítót bocsátottak el, 
számos elemi iskolát szüntettek be; Európa 
egyes államaiban az iskolai költségvetést csök-
kentették, megszorították a kulturális kiadáso-
kat, az Egyesült-Államokban a tőzsdei össze-
omlás és az egyre növekvő munkanélküliség 
elapasztotta azokat a tárcákat, melyek hatal-
mas összegeket ajánlottak fel iskolai és neve-
lési célokra. Még Németországban, a peda-
gógusok hazájában is kurtábbra fogták a gyep-
lőt. A német állami költségvetés a folyó iskola-
ügyi kiadásokat 1931-ben az előző évhez képest 
3,300.000 márkával csökkentette; Poroszország-
ban pedig az egyházi kötelékben levő alkalma-
zottak, papok, tanítók fizetését a „gazdasági és 
pénzügyi helyzet biztosítására" leszállították. 

Magyarországon, ahol Klebelsberg Kuno gróf 
kultuszminiszter honvédelmi jelentőségre emelte 
a vallás- és közoktatásügyi tárcát, az állam és 
a társadalom ereje megfeszítésével, anyagi ké-
pességeit meghaladóan fejleszti állandóan az 
oktatás, nevelés és népművelés ügyét. Az az 
elv, liogy takarékoskodni kell az egész vona-

lon; de minden fillér, amit a népiskolától és 
a népneveléstől vonnak el, mérföldekkel elterel 
bennünket a céltól, amit kitűztünk, hogy a kul-
túra jegyében támasztjuk föl az elesett or-
szágot. 

A magyar tanítóké az érdem, hogy ez a kul-
túrpolitika akadálytalanul megvalósítható, a fa-
lusi és városi tanítóké, akik anyagi érdekeik 
háttérbe szorításával, megható önzetlenséggel 
nem egyéni céljaikat követik, hanem a nagy kö-
zösségnek áldozzák fel érdekeiket. 

Első az iskola, a nagy család, mely gondo-
zásra szorul; oda nem szabad eljutni az em-
bert tipró gondoknak, ott a léleknek kell fel-
szárnyalnia azokig az erkölcsi magasságokig, 
ahol az eszmék, kötelességek, feladatok nagy 
javai érlelődnek, azután, sokkal később kerül-
nek sorra a magy7ar tanítónál a napi élet fáj-
dalmas küzdései! 

A gazdasági válság a szegény magyar taní-
tót még szegényebbé teszi és jó nagy karéj ke-
nyeret von el tőle és famíliájától; de sápadt, 
elkínzott arcára a nagy jövendő Ígérete rózsá-
kat varázsol, homlokán pedig látatlanul az a 
csillag fénylik, mely a háromkirályokat vezette 
el ahhoz a jászolhoz, ahol az Igazság megszü-
letett! 

AMERIK4 KrLTCBPOLITIKAJA. 
í r ta : d r . 

Minden nemzet lelkének lényege és életfor-
mája kultúrájában tükröződik, illetőleg abban 
a módban, ahogyan ezt a kultúrát tudatosan 
irányít ja és formálja, azaz tágabb értelemben 
kultúrpolitikájában. Az ó- és újvilág szellemé-
nek különbségét plasztikusan úgy szemlélhet-
jük, ha összehasonlítjuk kultúrpolitikájukat: 
vájjon milyen művelődési eszmények, a szel-
lem milyen életformái lebegnek szemük előtt? 
s milyen eszközökkel iparkodnak ezeket meg-
valósítani? Vizsgálatunk közben földrészekben 
kell gondolkodnunk: bármilyen különnemű is 
az Unió 48 állama New-Yorktól San-Francis-
kóig a gazdasági szerkezet, a politikai viselke-
dés <s a műveltség színvonala szempontjából, 
mégis az American Spirit' közösségre magasabb 
lelki egységbe zár ja őket, másrészt akármilyen 
különböző, sőt ellentétes az angol, francia, 
olasz és német kul túra Európában, számos 
olyan lelki vonás fogja őket össze a kisebb 
nemzetekkel együtt felsőbb szintézisbe, melyek 
közössége alapján joggal beszélhetünk sajátos 
európai kultúráról és szellemről. 

K O R N I S G Y U L A ál lamti tkár , országgyűlés i képv i se lő . 

Mindannak a különbségnek, mely az európai 
és az amerikai iskolarendszert és kultúrpoliti-
kát egymástól elválasztja, egy főforrása van: 
a sajátos amerikai demokrácia. Ennek pedig 
alapelve: minden egyénnek egyf ormán meg 
kell adni a lehetőséget a benne rejlő szellemi 
erők teljes kibontakozására, hogy a társada-
lomban azt a helyet foglalhassa el, amelyre 
tehetségei képesítik. A chancok egyforma meg-
adása az amerikai demokratikus társadalmi 
szervezet erkölcsi alapja. Ezért az ameri-
kai fiú és leány tizenkilenc éves koráig fé-
nyesen felszerelt iskolákban teljesen ingyen 
szerezheti meg nemcsak az elemi ismere-
teket és készségeket, hanem a mag-asabb 
műveltséget is. Európai szempontból hihetet-
len nagy az az összeg, amelyet a községek, vá-
rosok az iskolákra, de egyéb közművelődési 
intézményekre is fordítanak. Tipikus az, hogy 
a községek összes jövedelmük 40—50%-át iskola-
ügyre fordítják. Miért? Mert ezt tekintik a 
jövő nemzedék szempontjából a leghasznosabb 
befektetésnek, melyre őket a demokrácia alap-
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elve is kötelezi: mindenkinek egyforma lehető-
séget adni erői kifejtésére. A kollektív büszke-
ség fölemelő érzése fogja el a városokat, ami-
kor abban versenyeznek, melyik emel minél 
több és fényesebb iskolákat. 

Néhány statisztikai adat jól megvilágítja azt 
az óriási munkát, melyet áz amerikai közok-
tatás végez, egyszersmind fényt derít ennek a 
százhuszonötmilliós birodalomnak tervszerű és 
céltudatos kultúrpolitikájára. Az 1925/26. évben 
a kisdedóvóba és a népiskolába 23,127.102 ta-
nuló járt, a nyilvános és magán középfokú is-
kolákat (High School, tanítóképző) 4,132.125 
tanuló látogatta. Az egyetemeknek és kolle-
geknek 767.263, a tanítóképzőknek 270.206 hall-
gatójuk volt. Egyéb szakiskolák tanulóival 
együtt az Egyesült Államok tanulóinak összes 
száma: 28,678.861. Ez óriási tanulószámnak meg-
felelően az iskolák fenntartására fordított 
költség is hatalmas összeg: 2,744.979.698 dollár. 
Ebből a kisdedóvókra és népiskolákra másfél-
ezermillió, az egyetemekre ötszázmillió jut. 
Jellemző, hogy a nagyrészt rezervációs terü-
leteken élő indiánok iskolázására is öt és fél-
millió dollárt költenek. Az amerikai lélekben 
sokkal mélyebb a társadalmi kötelezettség 
tudata, az áldozatkész szociális lelkiismeret, a 
mecenás-hangulat, mint Európában. A legtöbb 
egyetemük, kutatóintézetük, könyvtáruk, mú-
zeumuk stb. valamely adományozónak köszöni 
létét. Nevelésügyi intézményekre 1871 és 1926 
közt 1,033.592.633 dollárt adtak az amerikai 
mecenások, akiket áthat annak tudata, hogy 
az igazi demokrácia sarokköve a nevelés. Csak 
az 1926-ik évben 126,873.032 dollár a magánosok-
nak iskolákra fordított adománya. 

Az európai és az amerikai kultúrpolitika 
szembeötlő különbsége nem a népoktatásra 
vonatkozik, mert hisz a népoktatás Európában 
is, a legtöbb államban 14—15 éves korig, egye-
temesen kötelező. Az igazi különbség a közép-
iskolában rejlik, mert ez Amerikában szintén 
ingyenes. Ebben rejlik az amerikai kultúr-
politikának az a demokratikus vonása, amely 
bármely i f júnak ingyen a magasabb művelt-
ség forrásait is megnyitja, amelyre az ameri-
kai demokrácia a legbüszkébb. Az amerikai 
i f júság valóban él is a magasabb művelődés 
jogával: a középiskolákba járók száma 1890-
től 1926-ig megtízszereződött A háborút befe-
jező 1918-ik évtől 1926-ig, tehát nyolc esztendő 
alatt majdnem kétszeres lett a középiskolai 
tanulók száma. Ennek megfelelően e rövid idő 
alatt 5.400 ú j nyilvános középiskola (High 
School) alakult. Ma a 15—18 év közti amerikai 

fiúk ós leányok 55%-a, tehát jóval több mint a 
fele, középiskolát végez: 1918-ban még csak 
28%-a, 1922-ben már 41%-a, 1926-ban pedig 
53%-a. A középiskolákra 1918-ban még csak 
162 millió dollárt költöttek. 1926-ban már majd-
nem 700 milliót. Az amerikai művelődésnek ez 
a hirtelen fejlődési üteme az emberi kultúra 
történetének valóban páratlan jelensége. 

Az amerikai kultúrpolitikusok azzal vádol-
ják Európát, hogy ennek kasztrendszere az 
alsóbb néposztályok elől elzárja a középisko-
lát. De kettőről megfeledkeznek. Először is, 
hogy az értelmiségi hivatások Európában 
jogosításhoz, oklevélhez vannak kötve. Másod-
szor: Európában sincs senki megakadályozva 
abban, hogy a magasabb műveltséget a közép-
és főiskolákon megszerezze. Sőt egész Európa 
visszhangzik a szellemi proletariátusról való 
panasztól, az állástalan diplomások hatalmas 
seregének veszedelme mint árnyék üli meg 
Európát. 

De különben is az európai középiskoláknak 
részben más a célkitűzése és a szelleme: ezek 
ugyanis tudós középiskolák (Gelehrtenschulen), 
céljuk az általános műveltség megadása, mely 
alapul szolgál az egyetemi tanulmányokra. Az 
amerikai High School ellenben inkább prak-
tikus életiskola, mely tanítási anyagában és 
szellemében nem az egyetemekre készít elő, 
hanem elsősorban az életre. Ezért tanítási 
anyagát túlnyomóan az élet praktikus igényei 
szabják meg, nem pedig az önzetlen művelő-
dés eszménye. Az amerikai középiskoláknak 
ebből az életre közvetlenül felszerelő jellegé-
ből következik ingyenességük is. Azért felel-
het meg a demokrácia követelményének job-
ban az amerikai középiskola, inert a nagy 
tömegeknek való hasznos ismereteket és kész-
ségeket nyúj t , tehát a szorosabb értelemben 
vett népnevelésnek egyik része. S jellemző, 
hogy minél jobban demokratizálódik Európa, 
annál inkább kénytelen engedni középiskolái-
nak teoretikus, doktrinér jellegéből. Mióta a 
középiskolák nem csupán a társadalom elitejé-
nek iskolái, hanem az alsóbb társadalmi réte-
gek fiai is mind nagyobb tömegben szállják 
meg, az európai középiskola is mindjobban 
közeledik az élet gyakorlati igényeihez, a nagy 
tömegek közvetlen szellemi szükségleteihez, 
vagyis az amerikai életiskola-típushoz. Leg-
jellemzőbb bizonyíték erre a latin-görög tanul-
mányoknak Európa-szerte az iskolák tanítási 
anyagában való háttérbeszorulása. Amilyen 
mértékben telítődtek meg az alsóbb társadalmi 
osztályok fiaival az európai középiskolák, a 
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demokratizálódással párhuzamosan ugyanebben 
a mértékben kénytelenek az antik klasszikus 
világ múzsái menekülni. A teória Apollója 
helyét Európa-szerte az életértékek Dionysosa 
foglalja el. 

Nagyszabású magániskola is van az Unióban, 
jó nagyrészük felekezeti jellegű. A bevándo-
rolt lakosság úgy iparkodik megőrizni fiaiban 
régi nemzetiségét, ennek nyelvét és hagyo-
mányait, hogy felekezeti iskolákat állit fel. 
Azonban a fa j i nemzeti kérdés Amerikában is 
mindjobban akuttá válik, főkép a világháború 
óta. Az angolszász törzslakosság görbe szem-
mel nézi, hogy a bevándoroltak, ha formailag 
alkalmazkodnak is a törvényekhez, továbbra is 
ragaszkodnak nemzetiségükhöz s iskolák útján 
iparkodnak meglassítani a nagy „olvasztó-
tégelyben" való felolvadásukat. Ezért az egyes 
államok törvényhozása elrendelte, hogy a fele-
kezeti iskolák is, melyek a bevándoroltak régi 
nemzetiségének legfőbb őrei, angolul kötelesek 
tanítani (a nemzeti nyelv tanítását csekély 
időre korlátozva), bizonyos tantervi követelmé-
nyeknek eleget kötelesek tenni, főkép a föld-
rajz, történelem, az amerikai társadalmi és 
politikai intézmények ismertetése terén. Ore-
gon állam odáig ment 1923-ban, hogy törvényt 
hozott, melynek értelmében minden gyermek-
nek, aki az iskolakötelezettség korában van, 
nyilvános iskolába kell járnia. Ezt a törvényt 
a szövetségi legfőbb bíróság (Federal Courts) 

alkotmányellenesnek minősítette s így ma nin-
csen érvénye. Mindenesetre azonban jellemző 
arra a fokozott nemzeti érzésre, mondhatnók 
sovinizmusra, mely az amerikai angolszász 
eredetű népet ma áthatja s amely a szabadság-
híres hazájában minden akadályt el akar hárí-
tani a nemzeti ideál: a nyelvben és szellemben 
egységes amerikai nemzet kialakulása elől. 
Mintha a még meg nem emésztett bevándor-
lók nagy tömege folyton éreztetné vele: az 
Unió csak ország, de még- nem nemzet! Az 
egységes nemzet ideálja érdekében az amerikai 
nép hajlandó feláldozni legmagasabb hagyo-
mányos eszményét is: az egyéni szabadságot. 
Ennek elvével semniiesetre sincs összhangban 
az a tény, hogy a bevándoroltak a saját pén-
zükön fenntartott iskolákban ne olyan nyelven 
neveltethessék fiaikat, amelyhez legszentebb 
tradíciók fűzik. íme, az állami kényszer és 
uniformizálás európai gondolata az amerikai 
nemzeti kultúrpolitika hátsó a j ta ján a világ-
háború óta besurrant. Lényegében ugyanazt 
teszi az Unió is, mint az európai államok: ha 
az uralkodó fajtól elütő nemzeti kisebbségei 
vannak, az iskola kényszerítő erejével iparko-
dik e kisebbség felnövekvő nemzedékének lel-
két az uralkodó fa j nyelvéhez és szelleméhez 
idomítani, ebben minél gyorsabban mestersé-
ges módon is felolvasztani. Amerikában a nem-
zeti kisebbségek védelme csak éppoly ideális 
politikai szólam, mint Európában. 

ÖHÍFEGYELMEZÉÜRE VALÓ NEVELÉS 
AZ ISKOIiÁBAN. í r t a . S z . SOLYMOS BEA. 

„Az önuralom alapjában azt jelenti, hogy az 
ember az egyedüli úr a házában és nem ő enge-
delmeskedik a szolgáknak és cselédeknek: a ne-
vető izmoknak, a rágóidegeknek, a gyomoride-
geknek, a nyelvnek és az Isten tudja még mi 
mindennek." 

„Lelketek a hegedű s ti vagytok a művészei." 
„Az önuralom nem jön meg egyszerre s nem 

is a kortól magától, mint a bajusz vagy kopasz-
ság, az önuralom az ifjúkorban folytatott hosszú 
és nehéz küzdelem útja." 

(FOERSTER.) 
„Az erkölcsi életben három mozzanatot kü-

lönböztethetünk meg: az erkölcsi érzést, az er-
kölcsi cselekedetet és az erkölcsi belátást." 

(TANTERV: UTASÍT AS.) 

Az utóbbi idézetre hivatkozván a Tanterv 
„Utasítása" szerint is a gyermekiéleknek ala-
pos preparáláson kell keresztülesnie, hogy meg-
érjen az önfegyelmezésre. Belső, illetve lelki 
kultúránk egyensúlyát az önfegyelmezés fe-
jezi be. 

Ha parancsolói vagyunk cselekedeteinknek, 
ha uralkodunk saját érzéseink felett, ha tuda-
tosan i rányí t juk lelki életünket: a nagy világ-
ban való boldogulásunk, érvényesülésünk nagy-
részben a saját kezünkbe van letéve. Az ön-
uralom a magunk érzelmi és értelmi megnyilat-
kozása feletti tudatos rendelkezést jelenti s irá-
nyítólag hat külsőnkre és cselekedeteinkre is. 

Ha az „Utasítás"-ban is oly nyomatékkal 
hangsúlyozott erkölcsi érzés s az abból kifolyó 
erkölcsi cselekedet harmonikusan és logikusan 
uralkodik a gyermeklélek felett, könnyű dolga 
lesz a nevelőtanítónak, hogy az erkölcsi belá-
tásból következő önfegyelmezés is a gyermek 
lelki kincsei közé sorakozzék. 

Az önfegyelmezés már a lelkiélet magasabb 
etikáját, úgyszólván annak kristálybaverődé-
sét jelzi. Csakhogy nem elég a nevelőnek az az 
eredmény, hogy növendékei eljussanak addig 
az állomásig, mert ha már meg is van ez a ké-
pesség, erős tréning kell hozzá, hogy ezen az 
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erkölcsi fokon mind tökéletesebbre fejlődjék a 
gyermeklélek. A gyakori visszaesés ne kedvet-
lenítse el a tanítót, mert következetességgel, a 
gyengékhez gyakrabban lehajoló türelmes sze-
retettel egyszer! csak mégis célt ér. 

Példákból, adott esetekből, fokról-fokra rá-
vezetjük a gyermeket, hogy önuralom vezé-
nyeljen önmagunkkal szemben: haragban, 
örömben, búban, éhségben, szomjúságban, 
álmosságban, fáradtságban, betegségben, szen-
vedélyeinkben stb. Második lépcsőfoka az ön-
fegyelmezésnek, hogy másokkal szemben is 
uralkodjunk felindulásokban, kitörésekben, ha-
ragban, búban ós örömben, kacagásban, sírás-
ban, mozdulatokban, arckifejezésben, öltözkö-
désijén, modorttan, fellépésben stb. Önfegyel-
mezésünkből kifolyó önuralom legyen ember-
ségünk felett a világító fáklya, amely fényt 
vet minden megnyilatkozásunkra. 

Az önfegyelmezésnek egyik megnyilvánulása, 
azaz eredménye: az önzetlenség; mert önként 
mondunk le javainkról, előnyeinkről, azt át-
engedve embertársainknak s ezzel önkéntesen 
hátrább szorulunk. 

Az önzetlenség az egyik leghatalmasabb em-
beri megnyilvánulás, amely az állat fölé emel s 
csírája, gyökere minden további jótulajdon-
ságnak. Az önzetlenség feltételein alapulnak a 
keresztény vallásfelekezetek is, amelyek mind-
egyikének megvoltak a. maga önfeláldozó már-
t ír jai . Ám az életben általánosságban nem vi-
hetjük a. mártírumságig, csak az etikával össze-
férhető józanságnak addig a határáig, amíg 
magunknak kárt nem okozunk vele. 

Az önzetlenség nagylelkűségünkről tesz tanú-
bizonyságot s gyakran jobban legyőzzük vele 
ellenségünket, mintha hozzánk méltatlan, 
bosszúálló eszközökhöz nyúlnánk. Ha nem is 
mutat ja az így legyőzött, azért érzi a megszé-
gyenítést s ez észretéríti őt. Értessük meg a 
gyermekkel, hogy nem gyáva az, aki jóval 
fizet a rostszórt, kedvességgel a durvaságért, 
hanem felülemelkedő lélek. Az erkölcsi belátás 
már a gyermek szívéből fakadjon. Érezze, hogy 
a bosszúállás nemtelen és rabszolgává alacso-
nyít, nem pedig hőssé, mert a sértést könnyebb 
visszaadni, mint önuralmunk erejével tűrni, 
szelídnek maradni és ezzel legyőzni a bántal-
mazol. Az önuralom nemes erénye még a leg-
vadabb néptörzseknél is tiszteletben áll. 

„Ez az emberi akarat felséges szabadsága, 
hogy nem vagyunk a pillanat, a rövidlátó düh 
rabszolgái, hanem tudunk nagy, csillapító gon-
dolatoknak engedelmeskedni." (Éoerster.) 

„Ne szidjuk a szitkozókat, ne üldözzük az 
üldözőket, mert a gyalázkodó önmagát gya-
lázza" — tar t ja a német közmondás. 

Szokjék rá a gyermek korán, hogy a nyerse-
ség és rosszakarat ellen felvértezze magát 
nagylelkűséggel é s műveltséggel. Ezzel egy-
ben példát is adunk. De leghelyesebb, ha min-
den esetben saját magára tér vissza s boncol-
gatja, liogy van-e része ellenségei gyűlölködé-
sének felkeltésében? Vájjon nem saját fellé-
pése, modora, viselkedése váltja-e ki társából 
ezt a kellemetlen hatást? 

Az önzetltenség, mint önfegyelmi eredmény 
az életben és társaságban az emberekkel való 
érintkezési formákban: szokásokká, majd sza-
bályokká alakul s különféleképen jut kifeje-
zésre. 

Önzetlenség nyilvártul meg- az úgynevezett 
udvariassági kérdésekben is, amelyekkel ember-
társaink életét tesszük kellemessé s tőlük cse-
rében ugyanezt várhatjuk. 

Az önzés alapjában önfenntartó erő és éppen 
ezért is következetességgel, rendszeres gyors 
és szigorú gyomlással tudunk csak a buján 
tenyésző s ezer kinövés veszedelmével fenye-
gető túlhajt ásai felett győzedelmeskedni. A 
túlságos önzés az önszeretetnek és önimádatnak 
egyik formája, amely többnyire a kezdetleges 
kultúrájú, illetve a civilizációra kevésbbé haj-
lamos egyének sajátsága. A gy érmek mindig 
önző, mert a kellő fegyelem és kultúra még 
nem tudta kiformálni lelkét s még közelebb is 
van az állati élethez, de gyakran tapasztaljuk, 
hogy öreg, vagy elaggott emberek is önzőbbek 
lesznek, mint voltak. 

Az irigység is az önző ember sajátsága, aki 
más előmenetelét, javai t gondolatban, kíván-
ságban, érzésben elvenné a másiktól, még 
abban az esetben is, ha ezt még- ilyen áron sem 
tehetné a magáévá. Az irigy gyermek is ma-
gán viseli a kajánság bélyegét. Arca, tekin-
tete, mozdulatai elárulják csúf hajlamát, amely 
ha elhatalmasodik felette, igazi jellegét kidom-
borítja egyéniségén s embertársai előtt ellen-
szenvessé teszi. Az irigy ember majdnem min-
dig rosszindulatú s kárörvendő. 

Ha gyermeknél felfedezzük az irigység csí-
ráit, irtsuk ki azzal, hogy áldozatok tételére 
szorítsuk őt. Ha pl. irigy a játékszerére és 
minden tulajdonára s azokat pajtásai elől el-
dugja, vezessük rá lélekreható szép szavakkal, 
hogy megossza azokat társaival. * Ebben az 

* A „lélekreható szép szavaknál" sokkal értékesebb, 
ha megéreztetjük az irigy gyermekkel, hogy mások sike-
rén is lehet örülni. Ehhez a megéreztetéshez példa kell. 
Legjobb példát pedig maga a taní tó m u t a t h a t azzal, 
hogy pl. szívből örül az egyesek és az osztály apróbb 
sikereinek. E z t azonban ne mondja. Megérzi az t a gyer-
mek ösztönszerűleg is. S ha megérzi, akkor már á t is éli. 
S minél többször átéli, annál inkább erősödik a neme-
sebb érzelem s háttérbe szorul a nem kívánt érzelem, eb-
ben az esetben az irigység! 

A háttérbe szorításnak másik eszköze az is, hogy ellen-
szenvet keltünk a nem kívánt érzelem — de nem az irigy 
gyermek — iránt . Erre is példát muta tunk s annak kere-
tében keltjük az ellenszenvet. Ilyen példák lehetnek a 
mesék, elbeszélések. Ha az irigység iránt akarunk ellen-
szenvet kelteni, elmeséljük Hófehérkét. Ot t van a gonosz 
mostoha, aki irigyeli Hófehérke szépségét. A gyermek 
előtt az irigy mostoha lesz ellenszenves, de abban az 
irigy mostohában o t t van az a nem kívánt érzelem is, 
ami őt ellenszenvessé teszi. Az ellenszenvet erősíti Hó-
fehérke szimpatikus egyénisége is, mert a gyermek okvet-
lenül párhuzamot von a két mesealak között . S ez a 
párhuzam is nagyban elősegíti az erkölcsi belátás ki-
alakulását. 

Ily eljárással nemcsak háttérbe szorítjuk a nem kívánt 
érzelmeket, hanem azok kialakulását is megelőzhetjük. 

(Szerkesztő.) 
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esetben is a nevelő, illetve tanító célja, hogy 
fokozatosan emelje a gyermeket az erkölcsi 
belátás magaslatára. Az irigy gyermek tesvére 
vagy pajtása vajaskenyerét, vagy almáját 
összeméri s ha ez kisebb, úgy már ez is gyűlö-
letet, elégedetlenséget vált ki belőle. Később 
az iskolában irigyli társa haladását, szorgal-
mát, de ahelyett, hogy iparkodásban őt utá-
nozni igyekeznék, inkább irigyli, gáncsolja s 
ellenséges indulattal van eltelve irányában. 

Az irigység az úgynevezett rosszhiszeműség, 
amely nem ismeri a szánalmat sem, ha ennek 
kifejezése valamiben való megrövidüléssel jár. 
Az irigy természet mások előtt nem ismeri el 
társa különb voltát, mindenkit lekicsinyel s 
magát embertársai fölé helyezi. 

Ha szegényt, szűkölködőt lát, nem osztja meg 
vele javait s ha valami nemes tettről, vagy 
teljesítményről szerez tudomást — nem a köz 
érdeke a fontosabb számára, hanem a saját 
bosszúsága afelett, hogy ezt nein ő vihette 
véghez. 

Az irigy nem tud legalább is közönyösnek 
maradni egy szép ruha, egy jó ebéd, egy érté-
kes könyv, egy szerencsés sorshúzás, egy kelle-
mes külső, művészi tehetség, közbecsülés, siker 
stb. láttára, amely másokat illet. 

Szerencsére azonban, ha a szülő és tanító 
karöltve idejekorán hozzálátnak az irigységre 
hajló gyermek lelkéből ezeket a dudvákat is 
gyökerestől kiirtani, úgy későbbi nagy szenve-
désektől szabadítják meg az ilyen életet. 

Ha az irigységből, mint lelkibetegségből si-
kerül valakinek kigyógyulni, lassan azon veszi 
magát észre, hogy embertársainak baja, szen-
vedése, vagy öröme iránt megfogamzott lelké-
ben a részvét, az együttérzés, ami oly közel 
viszi az emberi lélek legnemesebb s legmagasz-
tosabb megnyilatkozásához: a szeretethez. 
Legyen errenézve irányítónk: 

„Aki más örömén örülni nem tud; aki más 
szenvedését részvétlenséggel tetézi, az nem ér-
demel, nem nyer másoktól szeretetet, mert a 
szeretet csak szeretésnek lehet jutalma." 

A részvétlenség és közöny közeli rokonság-
ban van az irigységgel, a mely önmagában 
hordja büntetését, mert ha mi részvétlenek 
vagyunk más örömével, bajával szemben, úgy 
más is közönyös és részvétlen marad velünk 
szemben. így nemsokára érezzük a keserves 
magunkramaradást, amely a legelviselhetetle-
nebb emberi szenvedések közé tartozik. 

Ha már a gyermeklélek trenírozva van az 
együttérzésre, úgy már hangulatában is alkal-
mazkodik környezetéhez, társaságához. Erre 
már a bölcs egyiptomi közmondás is tanított: 
„Nevetők közt ne s í r j és sírók közt ne nevess." 

„Hányszor mulasztjuk el az alkalmat, hogy a 
részvét, vagy a vigasztalás egy-egy szavával 
enyhítsünk azokon, akik gondban, vagy beteg-
ségben sínylődnek, vagy akik a legkedvesebb-
jüket vesztették el. Némán és megkövülten 
állunk és szeretnénk ugyan mondani valamit, 
de az igazi kifejezés nem jut az eszünkbe és 
inkább hallgatunk. Pedig minden vigasztaló 

szó olyan, mint a sírra helyezett virágkoszorú. 
Csak komolyan kell gondolkozni, mi enyhítené 
meg leginkább a másikat s ha megtaláljuk, az 
ember hirtelen erőt vesz magán és kimondja." 
(Foerster.) 

Sok szánandó teremtés szorul felsegítésünkre, 
pedig részvét helyett még gyakran mi magunk 
is kővel dobáljuk meg a nyomorultakat. Az 
elesettet kinevetni, kicsúfolni nem nehéz, sőt 
a gyermek könnyen hajlamos erre. A fetren-
gőre rátaposni könnyebb, mint kikerülni, vagy 
felemelni. 

Gyermekiélekben a részvétlenség a kegyet-
lenkedéssel, állatok megkínzásával, öregek, 
tehetetlenek, nyomorékok, eszelősek kicsúfolá-
sával, megbosszantásával kezdődik. Ezzel az 
érzéssel diadalmaskodnak ügyefogyottabb tár-
saik felett is és testi s lelki fogyatékosságaik-
ért lenézik, kigúnyolják azokat. Vidéki utcá-
kon gyakori eset, hogy kegyetlen gyermek-
csufolódások és üldözések eszelősségbe, halálba 
vagy még kegyetlenebb bosszúállásba kerget-
nek testi vagy lelki nyomorékokat. Iskolákban 
is gyakoriak az „osztály bolondjai, pojácái, 
vagy mártír jai", akik céltáblái a kegyetlen 
hajlamú társaik üldözésének. Ha a tanító figyeli 
a gyermekek egymásközti életét, úgy védelmébe 
veszi az üldözöttet, elégtételt szolgáltatván 
neki. Minden lelki szálat ragadjon meg azután, 
hogy deduktív módon rávezesse a kegyetlen-
kedőket és részvétleneket, hogy komoly érdek-
lődéssel, sorsok megértésével, részvétet, szánal-
mat fejlesszenek önlelkiikben. Ragadjon meg 
alkalmakat, hogy a gyermek megértse, hogy 
sokan kerülnek önhibájukon kívül nyomorult 
helyzetbe, de finnyásán elmegyünk mellettük, 
pedig csak véletlenség, hogy nem mi vagyunk 
helyükben. Minden részvétreszorulóban lássuk 
először is önmagunkat s akkor le tudunk ha-
jolni hozzájuk. Gyakori tünet az iskolákban is 
az az antiszociális felfogás, hogy szegényeseb-
ben öltözöttel, egyszerűbb szülök gyermekével 
nem barátkoznak a szerencsésebb viszonyok 
között élő társaik. Ez már a szülők hibája, 
mert nem lehet elég korán a gyermek lelkébe 
vésni, hogy a szegénység nem szégyen, a folto-
zott ruha, kopott cipő nem becsmérlendő. De 
hívja fel a szülő vagy tanító a gyermek figyel-
mét és hivatkozzék egyszerű szülőktől szárma-
zott, vagy szegénység közt felnőtt, naggyá lett 
emberek példáira is és szoktassa rá korán a 
szorgalmas kéz, nemes lélek megbecsülésére, 
amely a szegénységben is fokozott áldozatok 
árán t a r t j a rendben gyermekét s kopott ruhács-
káját viselhetővé teszi gondosságával. 

A fiatal korban megszokott keményszivűség 
és részvétlenség nemtelen tulajdonságokká 
csontosodik a későbbi korban. Legszebb hiva-
tás a gyengédlelkűséget mindenkor gyakorolni. 
Ha idejekorán megszoktuk ezt, úgy erkölcsi 
belátásunk mindenütt jelentkezni log s közbe-
lépünk, ahol eredményeket lekicsinyelnek, 
tekintélyeket rombolnak, embertársakat meg-
szólnak, gáncsolnak, vádolnak. 

Igyekezzünk a kedvezőtlen véleményeket, 
Ítéleteket, ahol ez igazságosnak látszik, enyhí-
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teni. Nyitott szemmel és szívvel sok alkalmat 
találunk sorsok javítására. 

A káröröm és bosszúállás egyike a legnemte-
lenebb emberi tulajdonságoknak, amelyek ha 
elfajulnak, a legszörnyűbb tragédiákat von-
hatják maguk után, azonban a belátásra ható 
erős akarattal, neveléssel, önfegyelmezéssel, 
szoktatással kilehet belőle gyógyulni. 

A káröröm és bosszúállás kegyetlen aktivi-
tásokra ösztönöz, amely az egész emberi társa-
dalmat is megmételyezheti. így tapasztalhat-
tuk a közelmúltban is a bolsevizmus bosszú-
álló és kárörvendő vandalisztikus kegyetlen-
kedéseit s rettenetes következményeit, amely 
élhetek, tekintélyek és vagyonok pusztulásai 
felett ülte véres keselyűtorát. 

Ha pl. apró gyermekek megütik fejecskéjü-
ket, a meggondolatlan szülő vagy nevelő ráüt 
az asztalra, ahonnan az ütés jött — a „dá-dá" 
gyakori kísérő szótagokkal, amely a bosszú-
állás csiráját az apró emberi lélekbe valóság-
gal belepalántázza s később már ő maga is el-
keseredetten üti az ajtót vagy szekrényt, amibe 
beleütközik s amely fájdalmat okozott neki. 
Idővel már a bosszúállás verekedéssé fajul s ha 
egy pajkos iskolatársa tréfából meglöki a 
másikat, az bosszútól lihegve jókorát húz társa 
hátára. Kocsmai verekedéseknek is bosszúállás 
az alapja. Az ilyen hetvenkedőket nem figyel-
meztették gyermekkorukban, hogy elsősorban 
is önmagukat okolják a hibákért s győzzék le 
ellenfelüket nemes viselkedéssel. Bár mindenkit 
idejében figyelmeztetnének arra, hogy a rosz-
szat jóval, a megszégyenítést alázattal viszo-
nozza. Önfegyelmezéssel szabadítsuk ki ma-
gunkat a pillanatnyi elvakultság hatalma alól 
s gondoljunk a lelki élet etikai perspektívájára, 
amelyből fakadtak e nemes intelmek is: „Aki 
megalázza magát — felmagasztaltatik; s aki 
felmagasztalja magát — megaláztatik." 

A makacsság, önfejűség, dac: már az akarat 
tűllhajtása, vagyis helytelen irányba való tere-
lése, amely önfegyelmezéssel önuralomra, józan 
belátásra való szoktatással mind kisebbé teszi 
hibánkat. 

A határozottságtól a makacsságot és önfejű-
séget éppúgy, mint ahogy Lombroso szerint az 
őrületet a lángelméjűségtől, csupán egy haj-
szál választja el. Azonban, amíg a határozott 
akaratú ember felismeri tetteinek esetleges jó 
és rossz következményeit, elveinek helyes, vagy 
helytelen voltát, addig a makacs és önfejű 
egyén saját kárán is megmarad állításai, csele-
kedetei mellett s ezeket nem a helyes belátás, 
hanem az „azért is", azaz: a dac kormányozza. 
A határozottság vezénylője a fej, míg az ön-
fejűségé, a makacsságé gyakran a láb, a karok, 
vagy a gyomor. Így az ilyen szerencsétlent a 
saját oktalan zsarnokoskodása teszi rabszol-
gává. 

Rengeteg mulatságos, egyben tanulságos pél-
dát talál a tanító, de adott esetekből is rá-
vezetheti a gyermeket, hogy a dac és makacs-
ság önmagában hordja büntetését. A többek 
között van egy kis német vers, amely két 
kecske tragédiáját i r ja le, amidőn egy erdei 

patak keskeny hídpallójának a közepén szembe-
találkoztak s mivel dacból, makacsságból egyik 
sem akart kitérni, mind a kettő a vízbe poty-
tyant és belefulladt. 

Az önfejű, makacs egyén zsarnoka lesz ön-
magának és környezetének, nyűge a társaság-
nak, a köznek s a társadalomnak. 

Gyermekkorban könnyen rászokunk a duzzo-
gásra, arcok vágására, de arra az álönérzetre 
s megalkudni nem akarásra is, amelynél fogva 
senki sem akar első lenni a bocsánatkérésben, 
vagy a jóvátételben. 

A makacs, dacos egyén pedig a legtöbbször 
önmagát bünteti meg, saját magát ostorozza és 
ha gyermekkorában ki nem irtjuk e kellemet-
len tulajdonságukat, velünk nőnek és terebé-
lyesednek. 

Ezer és ezer példa kínálkozik a tanítónak, 
amelyekből a gyermeklélek elé tárhat ja a reá 
ható eseteket, mert zsenge korban bámulatos 
alakító ereje van a mese keretébe foglalt pél-
dáknak, amelyeket elemi iskolákban vallástani 
és beszédértelmi gyakorlati órákon, történelmi 
meg kultúrhistóriai vonatkozásban mindenkor 
nevelői céltudatossággal adagolunk. 

Szoktassuk hát már az apró embert arra, 
hogy makacsságát megtörve, hibáit beismer-
tessük vele s bemutassuk eljárása, felfogása 
helytelenségét. Ha hibát követett el, tétessük 
azt jóvá, kéressünk vele minél gyakrabban bo-
csánatot, de úgyr, hogy ő maga is érezzen meg-
bánást és erkölcsi belátásból ítélje el önön hi-
báját is. 

Ugyancsak szigorúan büntessük a duzzogást 
s a dacból való ellenszegülést, nehogy a dac 
megátalkodottsággá fajul jon. 

így a gyermek az önálló gondolkozást, ítél-
kezést is megszokja, értelmét megnyitja a lo-
gika világossága előtt és szívébe fogadja az 
alázatosságot és szeretetet, amely az önfejűség-
nek, makacsságnak, dacnak a legjobb ellenszere. 

De vigyázzon a gyermeklelket formáló egyén, 
hogy kritikai éleslátással tudja megkülönböz-
tetni a nemes indulatból fakadó akaraterő fű-
tötte ambíciót, a többrehivatottságot, az egyéni 
megélzésből kiviruló magasratörést a durva, 
nemtelen indulatokból táplálkozó sötétség kí-
sérte makacsságtól és dactól: a nemes ércet a 
salaktól, a virágot a dudvától. 

E nehéz lelki labirintusban segítségére van 
a „lélekidomámak" az a körülmény, hogy az 
önfejűség és makacsság gyakran két szélsősé-
get jellemez, amely éppúgy kísérője lehet a 
korlátoltságnak s jellemvonása a félkegyel-
műeknek s mialatt tébolydák lakóinak rögesz-
méit megalapozza — s föld sarához láncolja — 
addig lángelméket ragad szárnyon éteri magas-
ságokba. 

Igyekezzék tehát a nevelő tanító is figyelé-
seivel, ítéleteivel, pszichoanalitikus pedagógiai, 
valláserkölcsi, történelmi és kultúrhistóriai 
művek tanulmányozásával, de főleg magának 
a folyó életnek a megfigyelésével gyakorlatot 
szerezni, hogy el ne maradjon korától, de vele 
haladva, igazi mestere legyen a rábízott gyer-
mekléleknek. 
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A BHEVEIiKS HCVÉSÍETE. 
írta: MOSDÓSSY IMRE. 

— Visszhangok Rusztek Károly hasonló című 
cikére. — 

Rusztek Károly kartársamnak a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztató január lió 
16.-i számában megjelent cikke olyan magas 
szárnyalású gondolatokat sorol fel a nevelés 
művészetéről, hogy mikor a pedagógus olvassa, 
úgy véli, hogy ódát olvas a nevelés művésze-
téről, vagy imádkozik; hiszen a nevelésnek és 
az emberi léleknek kapcsolatát elejétől végig 
isteni eredetűnek bizonyítja és végül is az 
egész nevelés célját az Istenhez és az örök-
életbe való fölemelkedésben látja. 

Ez a szép cikk igazán elérte a célját: meg-
kap és gondolkodásra készt, gondolatokat éb-
reszt. Engem is felmelegített és bennem is meg-
értő gondolatokat keltett. 

A legnagyobb értéknek tartom a felkeltett 
gondolatok közt azt, hogyha igazán ilyen nagy, 
szép és felemelő értékű és célú művészet a ne-
velés, akkor valóban érdemes gondolkodni 
azon, hogy micsoda munkával és micsoda eljá-
rással lesz a nevelés ilyen művészetté és mik 
hát e művészetnek eszközei, kik hivatott és 
igazi művelői? 

Meg ne ijedjen olvasóm ezektől a kérdések-
től . . . világért sein akarok én ezekre a kérdé-
sekre a metodika és a didaktika szabályaival 
felelni, hanem egy élet tapasztalataiból merí-
tett gondolatokat óhajtok — a Szerkesztő Űr 
engedelmével — talán több cikk keretében is 
előadni, amelyek ezt a kérdést in concreto, 
vagyis magyarán mondva: kézzelfoghatólag 
megvilágítják és talán sok tekintetben tisztáz-
nak bizonyos dolgokat, sok tekintetben pedig 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanítók jelenté-
keny részében, akik nem érzik művész voltu-
kat, ezt a művészi öntudatot, mely a magyar 
nemzeti nevelésügyre olyan döntő, nagyértékű, 
felébresszék. 

Nagyon helyesen állapítja meg Rusztek Ká-
roly, hogy mint minden művészethez, — a ne-
velés művészetéhez is: anyag, tehetség és eszme 
szükséges. Én ehhez a nevelésre vonatkoztatva, 
de minden művészetre is lehet vonatkoztatni — 
hozzáteszek még egy szükségletet: a lélek ellen-
állhatatlan szükségérzetét az alkotáshoz, a 
munkához: ami minden nagy művészi alkotás-
nak az alaptényezője. 

Hogy teljesen tisztán lássunk és azt a gon-
dolatot: hogy a nevelés művészet, kiemeljük — 
a sablonossá váló és sokaktól lekicsinyelt, sőt 
letagadott gondolatok közül —, hasonlítsuk 
össze röviden a nevelő művészi ténykedését az 
alkotó művész ténykedésével, — de nem a 
Rusztek elvi alapjain, hanem konkrét alapokon. 

Az első és leglényegesebb megjegyzés, amely 
egyben ellentmondásnak is látszik, az, hogy a 
művész valamely anyagból alkotó tehetségével 
egy eszmét időbelileg és az anyag szempont-
jából úgy alkot meg (pl. egy festményt, szob-
rot), hogy az a maga mivoltában befejezett; — 

ugyanígy a tanító, a nevelő az előtte levő anya-
got: a lelket az eszmének megfelelően, tehetsé-
gével fejleszti, alakítja, — azonban az ő műve 
nem egység, dologilag nem befejezett, — nincs 
elzárva a további fejlődés elől, úgy mint az 
egyszer megalkotott kép és szobor, — hanem 
állandóan, örökké tovább fejleszthető, sőt to-
vább fejlesztendő. 

A másik különbség az, hogy a művész az esz-
mét tetszés szerint változtatja, más-más eszmét 
juttathat újabb és újabb művészi alkotásaiban 
kifejezésre, és ezekkel az eszmékkel fejlesztheti 
művészetét, a szépérzékét, — tehetsége más-más 
eszmék megnyilatkozásában kibontakozhatik: 
ellenben a tanítónál, a nevelőnél az eszme, sőt 
az eszmék is változatlanok, azok kifejezésére 
csak az egységes művészi anyagban, a lélek-
ben, — annak kifejlesztésében törekedhetik: a 
lelket kell neki az eszmék hordozójává, további 
képviselőivé tennie. 

A harmadik különbség az, hogy a művész 
célja általában az esztétikai gyönyörűség és 
gyönyörködtetés szolgálása: annak a nemze-
déknek a magasabb élvezések lehetőségeibe 
való felemelése, amelyiknek dolgozik. A tanító 
művészetének ennél sokkal magasabb és álta-
lánosabb céljai vannak: erkölcsi, értelmi, val-
lási, hazafias eszmények birtokosává és ez esz-
mék szerint élővé, cselekvővé, gondolkodóvá 
tenni a nemzedékeket. * 

A további különbség az, hogy a művész alko-
tása, mint műtárgy, mint műalkotás, egyéni-
leg, specifikusan reális, mindig kézzelfogható, 
érzékeinkkel felfogható dolog, amely minden-
kire nézve ugyanabban a formában jelenik 
meg, hogy viselje és mutassa az eszmét vagy 
nyújtsa azt az esztétikai élvezetet, amelyet a 
művész céloz, eltekintve attól, hogy a műalko-
tást létrehozó eszme és gondolat nem is min-
dig észlelhető: helyesebben, — amint a művé-
szek is állítják, — nem is mindig ju t kifeje-
zésre, sőt néha nem is céloztatik, és amennyiben 
igen, akkor is különböző felfogások, megérté-
sek, átérzések forrása lehet. 

A tanító művészi munkájának eredménye 
nem reális, specifikus tárgy, nem mindenki ál-
tal szemlélhető, nem közvetlenül érzékelhető 
dolog, műtárgy, — a tanító művészetének ered-
ményei: a lélek arculatán végzett szobrászati 
munka, a lélek megnyilatkozásainak tényezőit 
erősítő influenca, a lélek színeit kifejtő festé-
szeti eljárás, a lélek felvevőképességeit fej-
lesztő, építő, szerkesztő eljárás, — amelyeknek 
eredményeit tehát reálisan nem: csak kifelé 
való megnyilatkozásaiban lehet szemlélni, látni 
és azokban gyönyörködni. 

Minthogy pedig a megnevelt lélek megnyi-
latkozásai, amelyek a tanító művész munkáját 
kifejezésre juttatják, sem módjukban, sem cél-
jaikban, amelyekért megjelennek, sem időbeli-
leg nem egységesek, ezért a tanító művész mun-
káját és annak értékét csak közvetve, elvonás 
útján lehet — a tapasztalatok alapján végzett 
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induktív módszerrel — rövidebb időközökre 
nézve, nagyobb távlatokban pedig a társada-
lom arculatán megismerni. 

Hol van hát akkor a tanítói művészet, ha 
ilyen lényeges eltéréseket mutat az ú. n. mű-
vészetektől. Mi ez a művészet, ha az eredmény, 
mint a művészi munkát megtestesítő műtárgy 
által gyakorolt általános belehatolás a szemlélő 
lelkébe: nem állapítható meg. Talán nem is 
művészet? Vagy ha igen, miért az mégis? 

Ha a fennebb elsorolt különbségek után most 
megkíséreljük megállapítani azt, hogy mi álta-
lában a művészi munka: akkor hamar rá kell 
jönnünk, hogy a tanítás és nevelés éppen a mű-
vészet legősibb és örök érvényű forrásainál és 
•erejénél fogva, — melyet az idők folyamán 
néha megtagadtak, — de az egész emberiséggel 
szemben való céljainál és a művészien rejlő for-
rásainál fogva is szintén művészet. 

A művészet az ember ős ösztönéből fakadt: 
az utánzó, a kifejező és a saját gondolatainak, 
érzéseinek átadását parancsoló ösztönből. Ép-
pen így a nevelés és tanítás is az emberiség ős 
-ösztöne, — de a legnagyobb értékű ösztöne, 
amely az isteni bölcseségnél fogva egyenesen 
a r ra rendeltetett, hogy a fajfenntartás leghatal-
masabb, erkölcsi motívumokkal és erőkkel ható 
tényezője legyen. Ezen a téren az ősművészet 
és az ösnevelés a legszorosabban kapcsolódnak 
egymáshoz: mert a művészet létjogosultságát is 
csak addig lehet megállapítani, sőt megengedni, 
amíg az emberi lélek nevelésére szolgál. Az a 
képzőművészet, amely az emberi lélekre nem 
tud fejlesztő, felemelő, nemesítő, szóval nevelő 
hatást kifejteni, nemcsak isteni rendeltetését, 
de isteni eredetét is megtagadta. 

Ez a kapcsolódás azonban a művészet és a 
nevelés közt az őseredeti rokonságon, testvé-
riségen túl, a legmodernebb vonatkozásban ma 

is szétszakíthatatlanul megvan: csakhogy a 
munkamegosztás a kétféle művészet gyakorlóit 
az őskortól eltérőleg állapította meg és osztá-
lyozta . . . A képzőművészet, mint az emberiség 
oktatásának egyik ága, jóformán teljesen át-
vándorolt a művészek táborába, a nevelés mun-
kája azonban erősen megoszlott: egy része ma 
is a családé, más része a hivatásos nevelőé 
és tanítóé. 

A második érvelés a nevelés és oktatás mű-
vészi mivolta mellett az, hogy mind a kettőnek: 
a művésznek éppúgy, mint a nevelőnek — akár 
a családot és társadalmat, akár a hivatásos ne-
velőt tekintjük — munkájához a sa já t lelké-
nek eszmei tartalmát kell adni, a saját gondo-
latait, érzelmeit és tapasztalatait kell átvinnie. 
De míg a művész ezt a munkát csak egészen 
relatíve végzi el: mert nem lehet bizonyos ab-
ban, hogy alkotása az ő lelkének eszméjét ki-
fejezésre juttatja-e és azt úgy értik-e meg, mint 
ő, sőt sok esetben el is vonatkoztatja magát 
attól a kérdéstől, hogy meg fogják-e érteni; a 
nevelőnek az eszmét, a gondolatot, az érzelmet 
mindaddig kell munkálnia, alakítania a gyer-
mek lelkében, amíg a lélek ezeket tényleg át-
vette, sőt aktíve kifejezésre is tudja ju t ta tni 
és mint erőt, mint akarati, értelmi és érzelmi 
elemet, gyümölcsöztetni is tudja. 

A nevelő lelkének tehát át kell mennie tanít-
ványa lelkébe, és ha figyelembe vesszük, hogy 
ugyanazt az eszmét, gondolatot, érzelmet a ta-
nító nevelőnek nem egyöntetű anyaggal — nem 
egy darab vásznon, nem egy darab márvá-
nyon —, hanem különböző lelkeken kell elvé-
geznie, és a lélek erejének egész más eszközei-
vel kell dolgoznia — amiről még részletesen 
fogunk szólni —, szinte azt mondhatjuk, hogy 
a nevelés a képzőművészettel legalább is 
egyenlő rangfokozatú művészet. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Hazánk három részre szakad. 

— Történelem az V—VI. osztályban. — 
Irta: Kaposi Károly gyakorlóiskolai tanító. 

Ebben a tervezetben kartársunk a törté-
nelem tanításának módszeréből a következő 
gondolatokat alkalmazza: A gyermek már 
az iskolában is szerezzen önálló olvasás út-
ján történelmi ismereteket. Kartársunk ezt 
úgy végzi, hogy a tanítást megelőzőleg, az 
anyaggal kapcsolatos szemelvényeket olvas-
tat i f júsági könyvekből. Az olvasottakat 
tanítása keretében úgy értékesíti, hogy az 
elolvasott részleteket akkor mondatja el a 
gyermekekkel, mikor tanításában ahhoz a 
mozzanathoz ér, amelybe az olvasott rész 
beleillik. 

Mi ennek az értéke?... Egyrészt az, hogy 
az V—VI. osztályos gyermeket önálló olva-
sásra, olvasás útján való ismeretszerzésre 

és annak alkalmazására készteti, másrészt 
pedig az, hogy folyékony elbeszélésre szok-
tassa. (Ezzel annak a kívánalomnak tesz 
eleget, hogy a magyar nyelv tanítása va-
lamennyi tantárggyal kapcsolatban történ-
jék.) Ezzel példáját lá t juk annak is, hogy 
miként lehet a gyermeket olyan helyzet elé 
állítani, hogy lelkében megjelenjék a vágy 
arra, hogy ismereteiről beszámoljon s ez-
zel ő maga is hozzájáruljon az anyag fel-
építéséhez. Ez az önmunkásság értékesítése 
a történelem tanításában. Ezzel önbizalmát 
fokozzuk, tevékenységi vágyát fejlesztjük. 

Tanítás közben kartársunk következte-
tésre, ítéltetésre készteti a gyermekeket. Ezt 
úgy végzi, hogy az eseményeknek csak azo-
kat a mozzanatait közli, melyek a következ-
tetéshez, ítéltetéshez szükségesek. így az 
eseményeknek egy részét maguk a gyerme-
kek állapítják meg, még pedig az előzmé-
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nyek meg a maguk nemzeti érzése alapján. 
Ezzel kartársunk a nemzeti gondolkozást 
fejleszti, erősíti, mélyíti s tanításában az 
öntevékenység elvét értékesíti. 

Megengedi, hogy a gyermekek kérdezze-
nek s kifejezhessék azokat a hatásokat, me-
lyek lelkükben az események elgondolása 
közben keletkeztek. Ezzel fokozza a tanítás 
közvetlenségét, természetességét. 

A multat tartalmilag és érzelmileg kap-
csolatba hozza a jelennel, miközben a haza-
szeretetet ébresztgeti s vágyat, akaratot in-
dít a gyermekek lelkében arra, hogy ha 
kell, hazájáért áldozni is akarjon és tudjon. 

Drozdy Gyula. 

A tanítást megelőzőleg a gyermekekkel Jó-
kai: „A magyar nemzet története" II. köteté-
ből a „Kőszegi hősök" és „Hogyan lesz Buda 
a töröké?" című fejezetekből néhány rövid, 

I. Előkészítés. 
a) K a p c s o l ó i s m é t l é s . — Gondoljatok a. 

szörnyű mohácsi csatára! Rajzold fel a hadálláso-
kat és mondd el röviden a csata lefolyását! — 
Most mondjátok el ennek a borzalmas szeren-
csétlenségnek az okait! — A főurak és közne-
mesek nem engedelmeskedtek a király paran-
csának, nem siettek a király táborába. — A 
csata előtt nem várták be az útban levő csapa-
tokat és nem értettek egyet a csata elrendezé-
sében. — A főnemesek és köznemesek gyűlölték 
egymást. A jobbágyok pedig minden nemest 
gyűlöltek. — A király nem tudott parancsolni, 
nem tudta a nemzetet egyesíteni, gyenge aka-
ratú volt. — Az is baj volt, hogy a parasztláza-
dásban 60.000 magyar paraszt pusztult el, ke-
vés harcos volt. — Még az is oka volt, hogy az 
ország pénztára üres volt. — Soroljátok el, mi-
féle pusztítással jár t a mohácsi csata! — El-
pusztult 27.000 magyar harcos a csatatéren és 

II. Lajos holttestének föltalálása 
a mohácsi csata után. 

könnyen megérthető és elmesélhető epizódot ol-
vastattam el. Még pedig a következő részlete-
ket: 1. Hogyan készül Jurisich Kőszeg védel-
mére1? 2. Ostromrészlet az aknahareokról. 3. Epi-
zód az utolsó rohamból. Buda elfoglalásából: 
1. János Zsigmond a szultán sátorában és 2. a 
törökök csele. 

Ezeknek az epizódoknak a tanításba való be-
leszövése semmiféle nehézséget nem okozott. 
Sőt kiegészítették, élénkítették és elevenebbé 
tették azt. Az epizódok elolvasása már előkészí-
tette a gyermekek lelkét a tanításra, ismerős-
ként üdvözölték már Jurisich Miklóst és hőseit, 
azonban nagyon sok mindent óhajtottak még 
megtudni. Az a néhány rövid, könnyen érthető 
epizód fölkeltette tudásvágyukat, de nem elé-
gítette azt ki. Hozzászólásaik, kérdéseik termé-
szetesek, előre láthatók és várhatók voltak. így 
p tanítás aktivitásában sokat nyert. 

(Szerény véleményem szerint feltétlenül szük-
séges volna a történettanításhoz ilyen epizódo-
kat tartalmazó füzétecskéket arra való i f júsági 
írókkal megíratni és azokkal elsősorban az osz-
tatlan iskolákat ellátni.) 

több mint 100.000 embert vittek a törökök ma-
gukkal rabságba. — Elpusztult Buda, kirabol-
ták Mátyás gazdag palotáját, feldúlták a ma-
gyar városokat, falvakat. — A legnagyobb b a j 
volt, hogy II. Lajos, a király is odaveszett. — 
Ha Lajos élve maradt volna, még egyesíthette 
volna a magyar népet, felépítette volna az el-
pusztult városokat és falvakat — gondolja 
és mondja Gyurka. 

b) C é l k i t ű z é s . — Most királyt kellett a 
nemzetnek választania, -— szövi tovább egy fiú 
az okoskodást. — Tanító bácsi, akkor is pártos-
kodtak még? — Persze, hiszen olvastuk már 
Jókai könyvében — jegyzi meg Rózsi. — Erről 
fogunk ma tanulni. Okultak-e a vezetők a ször-
nyű eseten? 

II. Tárgyalás. 
a) K é t k i r á l y a z o r s z á g b a n . — Mit. 

is tudsz Jóska, erről a királyválasztásról? — Két 
királyt választottak, de nem tudom, hogyan 
történt. — Majd elmondom, de előbb okoskod-
junk! Most ti lesztek a nemesek! Mondjátok el 
véleményeteket, hogy milyen királyra lett 
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volna akkor az országnak szüksége. — Olyan 
király kellene, mint volt IV. Béla. Béla király 
egyesítette a megmaradt nemzetet, rendet te-
remtett, felépítette a városokat és falvakat. — 
Olyan király kellene, aki olyan jó hadvezér, 
mint Hunyadi János vagy Mátyás volt, mert 
a törököt ki kellene verni Európából. 

— Most hallgassátok meg, elmondom, hogy 

Zápolyai János. 

mit cselekedtek a magyar urak a királyválasz-
tás alkalmával. Két királyjelölt volt. Az egyik 
Ferdinánd osztrák herceg. Ez így kínálta ma-
gát: Én az elliúnyt II. Lajosnak sógora vagyok, 
rokonom a volt magyar király. Bátyám az a 
hatalmas császár, kinek birodalmában nem 
nyugszik le a nap. Bátyámmal kikergetjük a 
törököt, gazdagok vagyunk s nagy a hadsere-
günk. — De nem magyar ember volt. Nemzeti 
királyt kellene választani — okoskodik az 
egyik. — Várj csak türelmesen! A másik jelölt 
Szapolyai János volt. Szapolyai pártja, a nem-
zeti párt így okoskodott és így beszélt: Magyar 
urak! Minden nagy szerencsétlenségnek az ide-
gen király az oka. Mi már kimondtuk egyszer, 
hogy csak nemzeti királyt választunk. Itt egy 
pecsétes levél, az ország nemesei közül sokan 
Szapolyainak kínálták föl már a koronát. Jó 
hadvezér is, leverte a fellázadt parasztokat. 
Magyar nemzeti király. Ha vele tartunk és 
egyetértünk, megvédi szegény hazánkat a török-
től. — Mind a két párt jót akart, mert a törö-
köktől meg akarták védeni az országot —• ítél-
keznek a tanulók. — Kit választottak meg, ta-
nító bácsi? — türelmetlenkedik Rózsi. — A 
nemzeti párt Szapolyait választotta s meg is 
koronázta királyát. A német párt pedig Ferdi-
nándot választotta meg. Két király egy koro-
nával, egy országban! — Ez nem volt helyes.— 
A nemesek most is pártoskodtak. — Nem ta-
nultak a mohácsi csatán. — Ebből megint há-
ború lesz, — aggódnak a gyerekek. — 

b) Az e l l e n k i r á l y o k k ü z d e l m e . — 
Igazatok van. Pártoskodtak tovább is, megin-
dult a harc, kié legy7en a korona, az egész or-

szág. Magyar magyar ellen küzdött. A harc 
folyamán Ferdinánd kiszorította az országból 
Szapolyai seregét, aki Lengyelországba menekült. 
Az országból kiszorult Szapolyai, a megkoro-
názott magyar király, a megszégyenülésben 
szörnyű és végzetes terven törte a fejét. — Se-
gítséget kért a harcias török Szulejmántól — 
olvastuk Jókai könyvéből. — Meg is csinálta 
ezt? — Igen, megcselekedte. Szulejmán szultán 
serege egy-kettőre visszafoglalta Budát Ferdi-
nándtól s átadta ismét a magyar fővárost Sza-
polyainak. — Most Ferdinánd talán bátyjától, 
a hatalmas császártól kért segítséget — gon-
dolja Jóska. Ügy is lett. Szapolyai ismét kiszo-
rult az országból a császár seregei elől. Szulej-
mán szörnyű haragra lobbant s ezt izente Ká-
roly német császárnak: „Megtámadom az or-
szágod fővárosát, Bécset. Remélem, mint bátor 
férfiú, országod határán fogadsz. Mint Isten 
csak egy van az égben, úgy császár is csak egy 
van a földön!" — Milyen harcias és büszke! — 
Az a szultán, aki Nándorfehérvárt ostromolta, 
is ezt izente Hunyadinak. De Hunyadi megszé-
gyenítette, csúfosan megverte. — Ez a büszke 
Szulejmán is megszégyenült. Még Kőszeg vá-
rát sem tudta elfoglalni. — De hamissággal el-
foglalta Budát — vitatkoznak a gyermekek. Jó, 
jó fiúk, valamit olvastatok, de még sokat nem 
tudtok. Tartsunk csak rendet az események el-
képzelésében! A szultán nagy, hatalmas sereg-
gel vonult Bécs ellen. Mutasd csak az útját! — 
Dunántúlon. Kőszeg felé vonult. — It t Jurisich 
Miklós útját állta. Most beszéljétek el Jókai 
könyvéből, hogyan készült Jurisich a város vé-
delmére! — A török elől sok nép a környékről 
Kőszeg várába menekült. Ezekből 700 fegyver-
fogható embert válogatott ki Jurisich. Minden 

/. Ferdinánd. 

pénzén puskát vett. — Beszéljétek el az akna-
harcot! — A törökök 13 aknát fúrtak a vár alá, 
Föl akarták robbantani a várat. De a kőszegi 
hősök is aknát fúrtak és fölrohbantották a tö-
rök aknákat. — Csak egy akna robbant föl és 
robbantott rést a falakon. Egy álló napig har-
coltak itt, de a rést a törökök hullái betemet-
ték, nem tudtak betörni a várba. — Most be-
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széljétek el a városba történt betörést! — Az 
utolsó rohamnál elfoglalták a törökök a várost. 
Az asszonyok, gyermekek a templomba mene-
kültek. Már csak 300 hős élt. — Most Jurisich 
előhozatta a templomi zászlókat és a 300 hős ki-
rontott a városba betört törökökre. A törökök 
azt hitték, a keresztények szentjei szálltak alá 
az égből, úgy harcoltak a kőszegi hősök. A tö-
rökök megijedtek s visszarohantak a falakra, 
résekre. Az egész török sereg rendetlenül visz-
szafutott. Azt mondották, hogy az angyalok 

Fráter Györyy. 
(Martinuzzi) 

harcoltak lángkarddal a magyarokkal. — Juri-
sich is megsebesült több helyen. 

Mondjátok el még Ibrahim pasa és Jurisich 
tárgyalását! — Ibrahim vezér megkérte Juri-
sichot, hogy jöjjön le a táborába, kezesül be-
küld két basát. Jurisich bízott s lement a török 
táborba. A török vezér kezet nyújtott Jurisich-
nak, mert bátor hős volt. Aztán értesítette, hogy 
a szultán megkegyelmez neki s a várnak. A tö-
rök sereg elvonul. — A falakon török zászlók 
lengtek, de megtartották a szavukat, nem bán-
tották a várat. — Milyen csodát tett Jurisich 
a 700 hős katonájával! — Megmentette Bécset. 

c j A n a g y v á r a d i béke . — Gondoljátok 
el, 10 évig harcoltak az ellenkirályok. Mennyi 
magyar ember halt meg! A jóérzésű magyar 
urak megsokalták a polgárháborút, féltették az 
országot a törökök pusztításaitól. A két király 
kénytelen volt titokban békét kötni. Féltek a 
töröktől. Itt Nagyváradon meg is kötötték azt. 
(Térkép.) Ebben a békében Szapolyai élete vé-
géig megmarad magyar királynak, de csak az 
ország keleti része, az Alföld, Erdély az ő bir-
toka. Ferdinánd is megmarad magyar király-
nak. Az övé lett Dunántúl, Horvátország és a 
Felvidék. Ha Szapolyai meghal, az egész ország 
és a korona Ferdinándé lesz. — Most két részre 
szakadt az ország. — Még gyengébbek lettek a 
magyarok, nem tudják Magyarországot megvé-
deni a törököktől. — Most sem tanultak még a 
sok pártoskodás után — aggódnak a gyerekek. 

d) H o g y a n l e t t B u d a a t ö r ö k é ! — 
Sajnos, ez a beállott egyetértés, béke is csak 
rövid ideig tartott. A béke megkötése után Sza-
polyai feleségének kis fia született. Tudjátok, 

hogy az öreg emberek egyetlen fiúkat nagyon 
szeretik. Szapolyai már öreg ember volt és bál-
ványozásig szerette a kis fiát, János Zsigmon-
dot. — Szerette volna, hegy az ő fia legyen a 
király — vélekedik egy kis lány. — Ügy van. 
Alig született meg kis fia, örömében halálosan 
beteg lett Szapolyai, szélütés érte ós megbénult 
egész teste. Maga köré gyűjtötte barátjait, ta-
nácsadóit. — Tanító bácsi, itt van egy kép Jó-
kai könyvében. It t fekszik a beteg király. Ez 
pap, mert kereszt csüng a mellén és olyan ru-
hája van, mint a barátoknak. A kezében tart 
egy írást. — Talán a király végrendelete. — 
Arra kéri itt talán a magyar főurakat, hogy 
szerezzék meg fiának a magyar koronát. — Iga-
zad van, fiam. Kéthetes volt s már trónörökös 
lett a csecsemőből, mert Szapolyai meghalt. I t t 
hagyta a tehetetlen csecsemőt, az ellenkirályt, 
Ferdinándot is itt hagyta, a török szultánt, meg 
a nagyváradi békét, egy elégedetlen, sokat szen-
vedett országot. — Mennyi bajt hagyott maga 
után! — Nem volt jó király! — sóhajtoznak a 
gyermekek. 

— Gondoljatok a nagyváradi békére és Ferdi-
nánd követelésére! — Ferdinánd örült Szapo-
lyai halálának, mert most ő lesz egész Magyar-
ország királya. — De a Szapolyaihoz hű főurak 
nem adták át az országot, mert megígérték a 
királynak, hogy János Zsigmondnak szerzik 
meg az egész országot. — Talán megint háború 
indul meg — vitatkoznak a gyerekek. Sajnos, 
igen. A csecsemőkirály gyámja, itt ez a szerze-
tes (képen mutatom) Martinuzzi György, ki 
ekkor már érsek volt, a török császár védelmét 
kérte. A császár megesküdött, hogy János Zsig-
mond lesz a magyar király. 

— Ferdinánd haddal megtámadja Budát. A 
török császár erre a csecsemőkirály védelmére 
Buda alá siet. Hogy Buda alatt most mi tör-
tént, azt már Jókai könyvéből elolvastátok. 
Mondjátok el a szultán izenetét! — A szultán a 
táborából azt izente a királynénak, hogy sze-
retné a csecsemőkirályt látni. Küldje le hozzá 
a táborba, mert őneki a vallása megtiltja, hogy 
idegen asszony lakásába belépjen. Le is vitték 
a csecsemőkirályt. Sok főúr kísérte. Martinuzzi 
is. — A szultán szép sátorban fogadta őket. Kar-
jára vette a gyermeket, betakarta a szakállával 
és két kis fia — azok is ott voltak — megcsókol-
ták János Zsigmondot. — A magyar urakat la-
komával kínálta meg. — Ezalatt a táborból fel-
ment sok török katona Budára. Bámészkodtak, 
barátkoztak a magyarokkal s bementek a várba. 
Egyszer csak, mikor már ők voltak többen, mint 
a magyarok, azt mondta egy basa a városbíró-
nak, hogy Budavára ezentúl a szultáné lesz. Ki-
kergették a magyar katonákat, a polgároktól 
elvették a fegyvereket s kitűzték a török zász-
lót Budán. — így számolnak be Buda elestéről 
Jókai könyvéből. — De hamis volt a török szul-
tán! — Szoromúak lehettek a magyar főurak! 
— Ez lett a pártoskodás és polgárháború vége! 
— Az Isten megbüntette a pártoskodó magya-
rokat — ítélkeznek és szomorkodnak a gyer-
mekek. 

Ez a szomorú esemény 1541-ben történt. Jól 
jegyezzétek meg magatoknak ezt a számot. Et-
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tői a naptól fogva 150 évig a török volt az úr 
Budán. Mátyás szép templomából török mecset 
(templom) lett, büszke palotájában a török lett 
az úr. — Most már három részre szakadt az 
ország •— állapít ja meg Gyurka. — Hej, szegény 
Magyarország! Akkor is feldarabolták, mint 
most — sóhajtozik Jóska. Mutasd azt a három 

részt a térképen! — Ez a nyugati rész Ferdi-
nándé, Buda és itt a Duna-Tisza köze a töröké, 
Erdély és a Tisza vidéke meg János Zsigmondé. 

III. Összefoglalás. 
A táblára felírt vázlat alapján elmondatom 

az eseményeket. Majd jeleneteket rajzoltatok. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 7. számá-
ban Barabás András a fogalmazásról í r t tartal-
mas cikket. Kifejt i ebben, hogy a régi eljárás 
nagyon kevés, vagy semmi teret nem adott a 
tanuló egyéniségének, egyéni, alkotó munkájá-
nak. A tanító fogalmazott tulajdonképen, saját 
mondanivalóját kényszerítette a gyermekre. — 
A gyermek legtöbbször endékezetből leírta egy 
tanítási egység vázlatát, gondolatmenetét. Akár 
olvasmánytárgyalás, akár más tanítási egység, 
vagy fogalmazás előkészítésére tartott tanítás 
lett légyen az. Még rosszabb eset volt az, ami-
kor fogalmazásnak tartot ta a tanító azt az írás-
beli feladatot, melyben hiányzó alanyokhoz ál-
lítmányokat, vagy fordítva kellett keresnie a 
tanulónak, vagy Íratott tíz, jelzővel bővített 
mondatot stb. Sok tanmenetet bíráltam az ríj 
tanterv életbeléptének első évében, melyben 
ilyen és hasonló anyagból állt a fogalmazás. 
Csak itt-ott volt egy ilyen téma: a disznótor, a 
karácsonyi szünidő. Ha ezekben a témákban 
némileg is szabadjára engedtük a gyermekek 
gondolkozását, egyéni, üde kis fogalmazványo-
kat kaptunk, melyekben gyönyörködtünk. Ez a 
tapasztalat vezetett a szabad fogalmazáshoz. 

Meg szoktunk különböztetni közös vagy kö-
tött, továbbá az irányított és végül szabad fogal-
mazást. Az ú j tanterv az első kettőnek csak ke-
vés teret biztosít s a szabad fogalmazás általá-
nosítását kívánja, mert csak ennek keretében 
fejezheti ki a gyermek saját gondolatait, érzel-
meit. 

Az ú j tanterv készülő utasítása szerint: „Fo-
galmazni az tud, akinek gondolatai és érzelmei, 
kívánságai és céljai vannak s azokat helyesen 
ki tudja fejezni." Elbben a meghatározásban 
bentfoglaltatik úgy a szóbeli, mint az írásbeli 
fogalmazás. A legtöbb ember sokkal jobban tud 
beszélni, mint írni. Az iskolába lépő kisgyer-
mek szóbelileg már tud fogalmazni, van közlési 
készsége és van mondanivalója is, hisz van 
megfigyelése, tapasztalata, élménye. 

Kifejező készsége szóban is kezdetleges, logi-
kában és nyelvileg formátlan. írásbeli kifeje-
zési készségét pedig az iskolában kezdi csak 
megszerezni. És ez természetesen nehéz út. 
Mikor már írni tud és fogalmazni akar, nem-
csak gondolatait kell rendeznie, formába önte-
nie és egymással kapcsolatba hoznia, hanem 
technikai nehézségekkel is küzd. Betűket kell 
alakítania, a szavak helyes írására kell gon-
dolnia, Ezeket a nehézségeket csak sok gyakor-
lással szüntethetjük meg. Ez a gyakorlás azon-
ban nemcsak a fogalmazási órákon történjék, 

hanem minden órán, minden tantárggyal kap-
csolatban, amikor a gyermek megfigyel, gondol-
kodik, következtet, szerzett ismereteiről beszá-
mol. Az írástechnikai nehézségek leküzdéséhez 
hozzásegítenek az írási órák, nyelvi magyará-
zatok, tollbamondás, másolás, fogalmazványok 
letisztázása, A fogalmazásnál azonban a fogal-
mazásra magára koncentrálódjék a gyermek 
figyelme, erre r á kell szoktatnunk a gyermeket. 
Ha mi fogalmazunk, akkor mi is megzavaro-
dunk, ha arra gondolunk, hogyan is kell helye-
sen leírni ezt vagy azt a szót, vagy ha arra 
figyelünk, hogy szép legyen az írásunk. Aki 
többet szokott fogalmazni, az fogalmazás köz-
ben nem gondol ii helyesírásra, nem gondol a 
szépírásra. Ezt az elvet a gyermek fogalmazá-
sánál is vigyük keresztül. A fogalmazványnak 
helyesírás szempontjából való elbírálása külön-
álló dolog, éppúgy szépírás szempontjából 
való elbírálása. Ezek a szempontok alárendelt 
szerepet visznek a fogalmazásnál. Kihasznál-
hat juk a fogalmazványt helyesírás és szépírás 
szempontjából, de csak amikor mint fogalmaz-
ványt már megbeszéltük és közösen kijaví-
tottuk. 

A közös fogalmazásra kevés teret ad az ú j 
tanterv. Mert amit előír, az nem is fogalmazás, 
csak bevezetés a fogai mazsába. Er re a II. o.-ban 
elég 2—3 hónap, a többi osztályban 2—3 példa. 
Csak a szabad fogalmazás igazi fogalmazás. És 
ezt nem olyan nehéz tanítani, mint sokan gon-
dolják. A gyermeknek egyik legjellemzőbb vo-
nása az alkotásvágy: Azokat a tantárgyakat 
szereti a gyermek, amelyek alkotóvágyát kielé-
gítik. A régi sablonos beszéd- és értelemgya-
korlatokat a gyermek nem szerette, nem sze-
rette a közös fogalmazást sem, ellenben igen 
kedvelik a tanulók a szabad fogalmazást. 

A Nemzeti Közoktatás 2. számának a nevelés 
eszményeiről szóló szép vezércikkét dr. Mada-
rász István miniszter tanácsos írta. 

Dr. Sehmidl Sándor Kerschensteiner György-
nek néhány értékes nyilatkozatát közli inter-
view alakjában. 

A németek nagynevű pedagógusa a vallásos 
érzés ápolásának rendkívüli jelentőségéről a 
következőket mondotta: 

„.Amint a szellemi értékek lelkünkben életre 
kelnek, a szó szoros értelmében vallásosak le-
szünk. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a ne-
velőtanító lelkében a vallásos érzelem erős le-
gyen, mert ez az érzelem cselekedeteinek gyö-
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kere és tanítványainak erős életfeltétele. Nincs 
olyan tudomány és nincs annyi tudás, amely 
pótolhatná a tanító szívét. Vájjon nem érez-
zük-e mi tanítók, hogy képviselői, eszközei, 
végrehajtói vagyunk az örök-Igének?" 

A munkaiskoláról így nyilatkozott Kerschen-
steiner: 

„A munkaiskolának feltétlenül van jövője, de 
ez az intézmény még nem érte el fejlődésének 
tetőfokát. Még, sajnos, nem vitték mindenhol 
keresztül a rendelkezéseket, ami a jövő feladata 
lesz. A munkaiskola főjelentőségét abban lá-
tom, hogy nem passzív befogadáshoz szoktatja 
a gyermeket, hanem öntevékenységre nevel. 
Ezért fontos a munkán kívül az iskolai játék 
is. Ezt sok helyen ugyan túlozták, de most már 
kezdik jelentőségét helyes módon felismerni. A 
játéknak elsősorban a népiskolában van helye, 
mert a fejletlenebb gyermeknek még nehezére 
esik a merev figyelés. Később azonban ehhez 
is hozzá kell szoktatni. Fontos tehát, hogy meg-
találjuk a játéktól a munkához átvezető utat." 

Az ' állampolgári nevelésről a következőket 
mondotta a kiváló tudós: 

„Más az állampolgári eszme tanítása, mint 
az erre való nevelés. Az előbbi határozottan 
fellendült az utóbbi években, de ettől önmagá-
ban véve nem várhatunk eredményt. Az állam-
polgári nevelés eszméje —• mint olyan — külön-
ben nem új, csak az idők folyamán más és 
más jelleget öltött. A XVII I . század csak hű 
alattvalókat akart nevelni, a XIX. század 
monarchistákat, míg mpst a szuverén köztár-
saságra való nevelést tolják nálunk az elő-
térbe. De államonként is ni ás a helyzet, hiszen 
az orosz szovjet kommunistát, az olasz állam 
pedig fascistát akar nevelni. Nem szabad azon-
ban az állameszmét az államformával össze-
téveszteni. Az állampolgári nevelésnek ugyanis 
mindig az állam etikai fogalmából kell kiin-
dulnia. Az állam azonban szerintem sosem ön-
cél, hanem eszköz nagyobb közösségek erköl-
csösítésére. Az utolsó harminc évben e tekin-
tetben határozottan haladtunk. Az if júsági 
mozgalmaknak és cserkészetnek van e haladás-
ban fcntos részük. A hazaszeretetet óriási töme-
gekben gyújtották lángra, ami nem is túlsá-
gosan nehéz, de az igazságot cselekvési alap-
ként általánosságban elfogadtatni, — ami az 
állampolgári nevelés lényeges része — már 
sokkal nehezebb. Ezt pedig az iskola önmagá-
ban véve nem tudja megoldani." 

A mai helyzetről ezeket mondotta: 
„A mai helyzetbe természetesen nem nyugod-

hatunk bele, amint a magyaroknál sincs meg-
nyugvás. Magyarországon a nemzeti érzés még 
erősebb, mint a feldarabolt Németországban. 
Ezt külső erőszakkal nem lehet elfojtani, bár-
mennyire is szeretnék a mai európai áramla-
tok. Végeredményben véve a páneurópai moz-
galomnak is ez a célja, amely — ha más for-
mában is — de szintén a jelenlegi helyzetet kí-
vánja tartani. Ez azonban nem hozhat tartós 
békét. A tartós békének egy út ja van: a revizió. 
Az igazságtalanságok meggyökereztetése csak 
veszélyeztetheti a békét. Egyelőre még tartanak 
a küzdelmek, még az ellentétes világnézetek is 

küzdenek egymás ellen. Ilyen például a mate-
rializmus és idealizmus küzdelme is." 

Dr. Stolmár László egy természetrajzi óra 
anyagát ismerteti. 

Jovicza I. Sándor a folyóírás tanításáról ér-
tekezik. 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja 
folyó évi 3—4. számában dr. Schmidt Ferenc 
„A kísérleti lélektan és a pedagógia" címmel 
mély átgondolású tanulmányt közöl. 

Különösen hangoztatja az érdemes szerző, 
hogy a pedagógia semmiféle irányzat elől nem 
zárkózik el, nem utas í t ja vissza a nem hiva-
tásos pedagógusoknak a nevelés kérdéseibe 
való beleszólását, sőt örömmel vesz minden po-
zitív tanácsot és másirányú megvilágítást, 
mert egyrészt jól tudja, hogy a gyermek és i f jú 
életútra való indításánál nem vindikálhat ma-
gának kizárólagos jogot, mert hiszen évek 
múlva a nagy társadalom tagjává válik a fej-
lődő i f j ú s így nem csoda, ha a társadalom 
maga is követelőleg beleszól az irányítás kér-
désébe-, másrészt örömmel fogad minden, akár 
belülről, a pedagógusok köréből, akár a külső 
körökből jövő segítséget, mert érzi, hogy nehéz 
és felelősségteljes munkájához minden segít-
ségre szüksége van. 

Ugyanígy vagyunk a lélektannal is. A ter-
mészettudományok fejlődése szárnyakat adott 
a lélek megnyilatkozásának kutatására is. Lá-
zas sietséggel indult meg a lélektani kutatás 
és kialakult az exakt természettudományos 
módszereket felhasználó és ezek segítségével a 
lélek műhelyébe bepillantani kívánó experi-
mentális pszichológia. Ez az irányzat WundtnkX 
nyer legintenzívebb megindulást s az emberi-
ség kíváncsi türelmetlenséggel remélte, hogy 
végre bepillanthat a nagy misztériumba, a lé-
lekbe s felfedve annak törvényeit és oksági 
viszonyait, esetleg az egészet a természettudo-
mányok világába tolhatja át s így megfosztva 
a lelkiségtől, ezt is materializálhatja. 

A meginduló lélektani kísérletekre élénken 
felfigyel a pedagógia is, hiszen megtanulta 
Herbarttói, hogy a nevelésnek a lélektanon kell 
nyugodnia. Vár ja , lesi az eredményeket, mert 
néha túlzott reménykedéssel azt hiszi, hogy a 
lélektani kísérletek eredményei segítségével si-
kerülni fog minden nehéz nevelési és tanítási 
kérdésére megoldást találhatnia. 

A nagy várakozás és reménykedés — í r j a 
dr. Schmidt — meg is hozta a maga kétségte-
lenül nagyjelentőségű eredményeit, mert a kí-
sérleti lélektani kutatás bevilágított, ha nem 
is —• mint várták — magába a lélekbe, de a 
lélek megnyilatkozásának gépezetébe, az elmé-
nek különböző sajátosságaiba s sok olyan kér-
désre adott feleletet, melyek eddig vagy egy-
általában megoldatlanok voltak, vagy csak — 
a gyér tapasztalat miatt — sejtelmes bizonyta-
lanságban sínylődtek. 

A cikkíró szerint a kísérleti lélektannak 
Wundt által megindított pszichofizikai iránya 
az elemibb lelki jelenségek terén valóban nyuj-
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tott a pedagógia számára felhasználható ered-
ményeket. 

A kísérleti lélektani kutatás elsősorban ma-
gának a tudatvilágnak elemzéséből áll s így a 
kapott eredmények — dr. Schmidt Ferenc sze-
rint — esak részben nyújtottak a pedagógia 
számára hasznos elemeket. A lélektani kísérle-
letek megindulása és az eredményes kutatás 
-azonban csakhamar arra indította a pedagógia 
kérdéseivel foglalkozó szakembereket, hogy a 
kísérleteket úgy állapítsák meg, hogy azok a 
lelki élet fejlődését is visszatükrözzék. így ke-
letkezett a gyermekpszichológia, mely tudo-
mány kizárólag a gyermeki lélek életét teszi 
vizsgálata tárgyává. Az ily értelemben és cél-
zattal lefolytatott lélektani kísérletek a szel-
lemi életfejlődésnek ismerete mellett különösen 
az érdeklődés és szellemi fáradtság kérdéseibe 
engedtek betekintést. 

A kísérleti lélektannak ez iránya már erősen 
a pedagógia felé tendált s csak egy kis indítás 
kellett, hogy a munka iránya oda teljesen bele-
torkolva, kialakuljon a kísérleti pedagógia, A 
kísérleti pedagógia is tulajdonképen lélektani 
kísérleteket végez s a kettő csak a kitűzött cél 
szempontjából mutat eltérést. Weszely a különb-
séget így állapítja meg: „A pszichológia azt 
akarja megállapítani, hogyan megy végbe vala-
mely szellemi folyamat1? A pedagógia azt a 
kérdést állítja fel: hogyan lehet s hogyan kell 
bizonyos szellemi folyamatokat befolyásolni, ha 
valamely célt el akarunk érni?" A pedagógiai 
lélektani kísérletek célja tehát az, hogy a neve-
léstudománynak szolgáltasson alapot. 

A pedagógiai lélektani kísérletek számára 
csakhamar dolgozó intézetek, tudományos labo-
ratóriumok létesülnek. E laboratóriumi munka 
látszólag megint csak a kísérleti lélek-
tan útjain halad, mert hiszen módszere teljesen 
megegyezik vele, de itt a cél szigorúan pedagó-
giai s a megoldandó kérdések mind a pedagó-
gia legbensőbb területéről valók. 

A tanítóképzés szolgálatába elsőnek Nagy 
László állított fel 1908-ban a VI. ker. áll. tanító-
nőképzőintézetben pedagógiai lélektani labora-
tóriumot. 

A szorgos laboratóriumi munka által nyert 
eredmények s a gyermekpszichológiai kutatás 
kapcsán, velük úgyszólván karöltve, megindul 
a gyermektanulmány, mely tudomány magá-
ban foglalja a gyermek egész, úgy lelki, mint 
testi életének kutatását és fejlődésmenetének 
megállapítását. 

E szorgos kutatások lángralobbantották a 
pedagógia területét s kirobbant az új iskola jel-
szava. Üjat, gyermektanulmányi, gyermeklélek-
tani alapon állót a régi helyébe! 

Az új iskolák főelvei: a szabadság, az önte-
vékenység, a spontaneitás, az alkalomszerűség 
é s az életközösség. 

Az új pedagógia — mondja a cikkíró — nem 
vesz észre valamit, amire érdemes felfigyelni 
az újabb irány pedagógusának is. Nem veszi 
észre, hogy óriási szellemi csaták folynak a mo-
dern pedagógiai irányzat alapját szolgáló lé-
lektani tudomány területén. 

Az eredetileg spekulatív, filozófiai irányú lé-
lektan, a lélekről szóló tudomány, a maga nagy 
természettudományi lázában, mely törtetésben 
két kézzel dobott félre minden nem reálisat, 
nem racionálisát s spekulatívat, ma a termé-
szettudományoknak úgyszólván aranykorában, 
virágzásának teljében jött rá arra, hogy a lá-
zas munka, éjt nappallá tevő tevékeny kutatás, 
kísérlet mellett elvesztette azt, amit eredetileg 
kutatni kívánt, magát a pszichét, a lelket. Ta-
lált a kutatókísérlet elme-működéseket, talált 
tudatmezőt s benne értelmi, érzelmi és akarati 
világot. Látott bizonyos funkciófolyamatokat, 
de mindezen — bár kétségtelenül nagy — ered-
mény csak halvány tükörképe volt az igazi 
virulens lelki életnek. 

Ezzel aztán — mondja Schmidt — teljes a 
káosz s a sok vitából, harcból egy lesz mind-
inkább világossá, hogy van lélektanunk, fényes 
eredményeket mutathatunk fel, de elveszett 
maga a lélek. 

A cikkíró véleménye szerint, férfias erővel 
visszatérve a kiinduló elméleti alaphoz, azt 
kell mondania a mai pszichológusnak: igen, a 
lélektan a lélekről szóló tudomány. És feltéve 
a lelket a régi trónjára, kénytelen a XX. század 
kutatója Ranschburg szavaival élni: „Mert 
igenis úgy van, hogy akár a monizmus, akár a 
dualizmus a helyes, akár a spiritualizmus, akár a 
materializmus mond igazat, akár a meclianista, 
akár a vitalista felfcgás közelíti meg jobban 
a testi-szellemi élet megismerését, akár külön 
energiafajnak fogjuk fel a pszichés jelensége-
ket, egy bizonyos, mert szakadatlan és meg-
cáfolhatatlanul maradt tapasztalatnak a tárgya 
az, hogy a pszichés világ realitás". 

Hangsúlyozza a cikkíró, hogy kell az ú j pe-
dagógia, kell a gyermektanulmányi alap, de 
egy másik jelszót kell melléje tenni: vissza a 
lelket a pedagógiába is! Kell az életeszmény, 
kell a magasabb életsík, mert csak így talál a 
jövő élet számára alapot az iskolában az i f jú 
s csak így térhet vissza mindenkor alázattal, 
bizalommal, szeretettel a nevelőjéhez, aki neki 
még felnőtt korában is tanácsadója, támasza 
lesz az élet nagy viharaiban. 

Dr. Schmidt a következőkben foglalja össze 
és állapítja meg az érdekes tanulmányából le-
szűrődő eredményeket: A kísérleti lélektan rop-
pant fontos tényezője a pedagógiának. Ebből 
és a gyermekfejlődéstanból kell merítenie a 
pedagógusnak a tanítási eljárását. Ezért helyes 
az új iskolák törekvése, de az új módszer mel-
lett meg kell tartani a régi eszményt is. A 
régit,' mely — miként a cikkíró mondja — min-
den időben ú j marad, s amely az embert a 
földi sárból felfelé irányítja, mert csak ez úton 
érhető el legreálisabban az annyira áhított 
boldog, megelégedett élet. Élet-tűzzel telített 
nevelőket az új iskolákba, kik fel tudják gyúj-
tani a lelkekben az élet tüzét és ennek irányító 
világossága, lángoló, meleg szeretete vissza-
vonzza mindenkor a növendékek lelkét s így 
válik az iskola az élet minden viharában és 
helyzetében bölcs támasszá, igazi alma ma-
ter-vé. 
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Az Ifjúsági Vezető című népművelési és test-
nevelési folyóirat V. évfolyamának a 3. száma 
Novágh Gyula ós dr. Sárpy István szerkeszté-
sében gazdag tartalommal jelent meg. 

Dr. Gyomlay László „Leventepedagógia" című 
értekezésében megállapítja, hogy a mai magyar 
viszonyok között a nemzeti lélek egységes meg-
nyilatkozásának három toakadálya van: 1. 

egyesületekben" cím alatt kitűnő tanulmányt 
közöl. Az élettudomány — í r j a Váradi — ön-
magunk és mások tapasztalatainak ügyes fel-
használásából ered. Enélkül nem alakulhatunk 
ki teljes emberekké. Valóban gyakorlati alapon 
s az emberi élet igazi célja felé az élettudomány 
vezet bennünket. A személyiséggé nemesült em-
bernek nagyszerű képessége a tényeket szem. 

A születések és halálozások száma 
evenkent mill iókban 
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Az egesz világon másodpercenként 
A földön másodpercenként 
3 ember hal meg és 5 új élet 
születik, tehát az emberiség sza-
porodása músodpercenkint 
k e 11 ő. A képen a halál 

jele a gyászfátyol, a születés 
jele a pólyásbaba. 

(A VASARNAPI KÖNYV 
legutóbbi számában közölt 
„Az élet erősebb a halálnál" 
c. közleményből.) 

nincs elég nemzeti öntudatunk; 2. hiányzik be-
lőlünk a józan ítéletalkotás; 3. akaratunk a ki-
tartó munkára gyönge. Pedig a nemzeti fenn-
maradás és a jobb jövő megbízható záloga 
csakis az egészséges nemzeti lélek lehet. Olyan 
magyar emberekre van tehát szükségünk: 1. 
akik öntudatosak; 2. akik józanul mérlegelik 
az eseményeket; 3. akik kitartó akarattal dol-
gozni tudnak a közért. A magyar nevelőknek 
a magyar nemzet fiait azokhoz a források-
hoz kell vezetniök, amelyekből erőt merít-
hetnek, Nemzeti öntudatosságra nevel a nem-
zeti történelem és a nemzet irodalma. Min-
den magyarnak meg kell ismernie a nem-
zeti mult emlékeit, de ismernie kell ezt a drága 
földet is. A nemzeti öntudatra való nevelés le-
gyen igazán céltudatos. A magyar lelkiség je-
gyében a hármas, egymástól elválaszthatatlan 
lélekműködést: az érzést, gondolkodást és aka-
rást harmonikusan kell kifejlesztenünk. 

Váradi József „Jellenmevelés az i f júsági 

elől soha nem tévesztő valóságérzékből, vala-
mint a mindenkori szükségleteket kitapintó s-
minden lehetőséget józanul mérlegelő okosság-
ból ered. Az élettudomány valójában az ember 
életösztönének tudatossá válása és tökéletese-
dési vágyát teljesülésre segítő életprogrammja.. 
Ezért tudjuk általa megóvni lelkiismeretünk 
tisztaságát és jutunk elszakíthatatlan kapcso-
latba és folyton mélyülő összhangba az egész 
világgal és a Mindenség Atyjával. 

Dr. Horváth Károly Buda és Pest régi nép-
számlálásainak adatait ismerteti, Novágh Gyula 
pedig a fővárosi leventék emlékünnepéről ad 
eleven tollal megírt tudósítást. Dr. Sárpy István 
a leventeoktató jogait és kötelességeit sorolja 
fel. A folyóirat tar talmát több itt fel nem so-
rolt közlemény és rovat egészíti ki. 

A Pestvármegyei Népművelés f. évi 4. számá-
nak az értékes vezércikkét dr. Imre Sándor,. 
egyetemi tanár írta a mindennapi élet erkölcsi 
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követelményeiről. — Padányi Andor szfőv. kir. 
tanfelügyelő Kazinczy Ferenc önképzéséről írt 
rendkívül érdekes cikket. Hübner József a gaz-
dasági fellendülés elősegítését szolgáló iskolán-
kívüli népművelés problémájával foglalkozik. 

Kneisel Ferenc az osztályozásról szóló érteke-
zésében azt kívánja, hogy a tanító ne enged-
jen a felsőbb osztályba olyan tanulót, aki 
ott előreláthatóan nem fog boldogulni, de 
ne tartson vissza (ne buktasson meg) olyan 
gyengébb tanulót, aki osztályának anyagát nem 
sajátította el ugyan, de aki a következő osztály-
ban, habár nem is minden tárgyban kielégítően, 
de mégis haladni tud. Az osztályozás akkor 
lesz helyes: 1. ha ismeri a tanító a gyermeket s 
az év elejétől kezdve állandó és mindenoldalú 
figyelemmel kíséri; 2. ha az oktató ismeri a 
tárgyak természetét, minden egyes osztályban 
a haladás fokát s ha pontosan tudja, mennyi az 
a minimum, amit a gyermeknek feltétlenül tud-
nia kell, hogy a következő felsőbb osztályban 
haladhasson. Gondoljon az osztályozás alkalmá-
val minden tanító arra, hogy nemcsak tanítvá-
nyai, hanem a inaga munkáját is minősíti. 

Dr. Gyomlay László Tóth Kálmánról, dr. 
Horváth Károly pedig Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye hegyvidékének természeti szépségei-
ről készített népművelési előadás tartására ter-
vezetet. Szabó Antal, Földes Ferenc, Hasznosi 
Mihály és Holló Mihály tartalmas cikkei is mél-
tóan gazdagítják e nívós folyóiratot. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Az alkotó munka előmozdítása. 
Vizsgálódásunk tárgya, hogy minő legyen a 

viszony tanító és növendék között az alkotó 
munka előmozdítása érdekében. 

Ennek során szóvá kell tennünk azt az évek 
óta gyakran hangoztatott állítást is, amely sze-
rint a nevelésben a növendéké a cselekvő, a ta-
nítóé meg a szenvedő szerep. 

Szeretettel és bizalommal vagyunk azoknak 
irányában, akik elősegítik önönmagunk meg-
értését, akik ú j tapasztalatok szerzésére vezet-
nek el minket és ezenközben a csodálatnak és 
örömnek érzetét keltik bennünk. Igazi tanítás 
csakis e föltételek mellett folyhatik: a ragasz-
kodásnak ez a köteléke a legelső lépés ahhoz, 
hogy az alkotó munkára a kedvező helyzet 
meglegyen. 

Nézzünk a rajzterembe. A tanító a dobogón 
ül, teljes a csönd s az előkészített eszközök vár-
ják a tanulókat, akik besietnek, elfoglalják he-
lyüket ós rajzolni, festeni kezdenek. Első pillan-
tásra tényleg az a látszat, hogy a növendék ak-
tív és a tanító passzív; ámde valójában mégis 
ez utóbbi a cselekvő fél, mert folytonosan figyel 
és készen áll a fölmerülő nehézségekre, a szen-
vedő fél pedig a növendék, mert ő bizony nem 
ügyel és reakciói is ösztönszerűek. 

A gyermek duzzad az élettől, mozgékony, 
élénk, eszmélkedő, kaleidoszkópszerű. A tanító 
meg hódolattal szemléli az élet megnyilatkozá-
sát, telve van csodálattal a természetnek má-

gikus varázsa, merész képzelete és tetszetős al-
kotásai iránt: a szülő szeretete lángol benne, 
amely keresve-keresi, hogy mire is van szüksé-
gük az i f jú alkotóknak; művész módjára sóvá-
rog az igazi kifejezés, a tökéletes teljesítmény 
után; a tudós kutatószomjával igyekszik meg-
érteni az alkotás folyamatát, meglesni, miként 
indul meg, mely körülmények kedvezőek rá és 
mi módon lehet előmozdítani. Ez a három té-
nyező — szeretet, megértés, tudásszomj — ha-
talmas erőt képvisel s ha a tanító tudatában 
van ennek és a gyermek javára érvényesíti, ak-
kor meg is tette a magáét a gyümölcsöző lelki 
rokonság kiépítésére. 

Fejlődésének folyama alatt a gyermek pasz-
szív: az élet hatóerőinek a játszótere. Amint az-
tán hajt ja gyümölcsét a lelki rokonság, a gyer-
mek egyre tudatosabbá fejlődik, mind tevéke-
nyebb lesz, míg végtére fölmenti a tanítót cs 
önmaga szűri le tapasztalatait. 

Ekként a tanító legelső hozzájárulása a ro-
konérzés, mely az ifjúságnak, az eleven életnek 
szeretetéből fakad. Ez cselekvő erő, ez kelt bi-
zalmat iránta a gyermekekben. A kölcsönös sze-
retetnek és bizalomnak e légköréből származik 
aztán a béke, biztonság és egyensúly. 

A második hozzájárulás, amivel a tanító az 
alkotó munkát elősegíti, a megértés. Ennek két 
forrása van: az egyik, hogy a tanító maga is 
művész, aki szintén átélte az alkotásnak örö-
mét és fájdalmát, s minthogy gyakorta és tu-
datosan végezte azt, amit a rábízott gyermekek 
tudattalanul cselekszenek, jól ismeri az alkotás 
folyamatát. Ez csakis művésztől telik. A másik 
forrás a lélektan s az emberismeret. Minden 
emberi élet és alkotás hármas ténykedésből: az 
érzékelésből, érzésekből és gondolkodásból áll. 
A tanítónak figyelmesnek kell lennie és föliS-
mernie, ha e ténykedések egyike-másika gátolva 
van, és értenie a módját, hogy az akadályt el-
hárítsa; tudnia kell, hogy e tekintetben a há-
rom legnagyobb veszedelem a tétlenség, a fé-
lénkség s az önteltség, ezeken kell győzedelmes-
kednie, 

A harmadik hozzájárulás a tudásszomj, a la-
boratóriumi kíváncsiság. Csakis nyugalommal 
és tárgyilagossággal lehet annyi tényt össze-
szedni, amelyből következtetések vonhatók és 
elvek megállapíthatók. A tanítónak nem sza-
bad merev eszmékhez ragaszkodnia: ha úgy 
látja, hogy föltevéseit az élet meghazudtolja, 
készen kell lennie azoknak feladására. Folyvást 
tanulmányoznia kell a gyermekeket, kísérlete-
ket végeznie, nem szabad sikereket hajhásznia, 
hanem az élet szabad megnyilatkozását kell le-
hetővé tennie. 

Megfigyeléseink szerint az alkotó munkássá-
got a következő cselekmények hátráltatják: 
megszakítás, javítgatások, irányadások, pontos 
előírás. A figyelmesen dolgozgató gyermekről 
ugyanis föltehető, hogy alkot, még akkor is, 
ha munkájának eredménye nem is éri el a ki-
tűzött mértéket, mert a fődolog, hogy érdeklő-
dése ne lankadjon. Az alkotásnak legelső tör-
vénye, hogy bizonyos korrespondencia (egye-
zés) legyen az alkotó elméjében lebegő kép s a 
befejezett munkatermék között. Ha a tanító, 
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akár a legjobb szándéktól vezérelten is, meg-
szakítja a gyermek intenzív munkáját, ez rit-
kán folytatódik az elóbbeni bensőséggel, való-
színűleg azért, mert az eredeti képzet a beavat-
kozás folytán elhomályosult. Ugyanígy magya-
rázható a tanító javítgatásának, előírásának 
hátrányos következménye is: alkotás közben a 
gyermek pszichológiailag zárkózott, egyáltalá-
ban nem alkalmas újabb sugallatokra, tanu-
lásra; ha ellenben magára hagyva valamiben 
fönnakad és nem tud továbbjutni, akkor igenis 
receptív (fogékony) és lélektanilag alkalmas a 
tanulásra. De még ez esetben is Schrates mód-
jára kell őt tanítani: kérdéseket intézni, a sa-
ját tapasztalati köréből kiindulni, megfigyelé-
sére, emlékezetére, képzeletére támaszkodni s 
csak a legvégső esetben kerülhet a sor a tanító 
egyéni felfogásának kinyilvánítására. 

A tanító negyedik hozzájárulása a leleményes-
ség, a képzelőerő, amelynek segítségével min-
dig módot talál a fölmerülő nehézségek leküz-
désére. Egyszer például az egyik nyughatatlan 
tízéves gyermek sehogysem volt képes munká-
hoz fogni. „Várj csak, fiacskám — mondám —, 
hát rajzoltál-e valaha az ujjad hegyével?" S 
szénporba mártott u j ja l rajzolgatni kezdtem. 
Láttátok volna, milyen hamar felfogta a gye-
rek az ú j gondolatot: egy-kettőre eleven ala-
kokkal telt meg az eléje tett csomagolópapíros. 

Mint ötödik hozzájárulás, nagyon kívánatos 
a tanítónak egyensúlyozott magatartása, amely 
mellett az éppen szükséges mértékben osztja a 
dicséretet vagy gáncsot, buzdítást vagy mér-
séklést. 

A tanítónak ezenkívül számolnia kell a gyer-
meki szervezet tökéletlenségével és korlátoltsá-
gával is, figyelnie a ferde testtartásra s merev 
mozdulatokra, értenie kell ahhoz, hogy fölfe-
dezze s szabaddá tegye a gátolt érzéseket, föl-
élénkítse a betegesen lassú észjárást. De ho-
gyan készüljön fel minderre? Vájjon elég-e 
ehhez az intuíció? Határozottan nem! Ehhez az 
emberi testnek és léleknek alapos ismerete 
szükséges, mert csak így érhető el a kinesztéti-
kai (mezgásérző) újjánevelés, az izmok ellenőr-
zése, az elme s a test koordinációja. 

Ezek után leszűrhetjük a következtetést, hogy 
az alkotó munka előmozdításához tudatos: testi, 
érzelmi és szellemi tekintetben egyaránt kimű-
velt tanítóra van szükség; olyan tanítóra, aki-
nek hajlékony a teste, gyöngéd a szíve és vál-
lalkozó a szelleme. 

Florence Cane. 
Progressive Education (Washington), 
1931 márciusi szám. 

c) Francia lapokból. 

Gyermekek ju ta lmazása. 
Tapasztalati tény, hogy helytelen vagy rosz-

szul alkalmazott jtilalmakkal egészen eliont.juk 
a gyermekeket. De fölmerül az a kérdés is, hogy 
a mostani, szabadságon alapuló nevelési mód-
szerek mellett egyáltalában szükség van-e ju-
talmazásra s nem magában a tevékenységben 

leli-e föl a gyermek a maga természetes és 
egészséges elégtételét. 

Tény, hogy manapság igen nagy azoknak a 
gyermekeknek a száma, akik nem estek keresz-
tül a kezdetleges emberi fejlődésnek és neve-
lésnek ama fázisán, amelyet egyrészt a kedve-
zés és másfelől a nádpálca jelképez. 

De vájjon jól van-e ez így? Helyes-e, hogy 
minden jutalom szisztematikusan száműzetik 
gyermekeink életéből? Szó sincs róla. A jutal-
maknak megvan a maguk serkentő szerepe a 
nevelésben: fokozzák az örömet, táplálják a 
képzeletet, buzdítóan hatnak valamennyi képes-
ségre, — így tehát azokra égető szükség van. 

A fontos a dologban az, hogy e jutalmak he-
lyesen választassanak meg s valóban a gyer :  
me a i szív és szellem gazdagítására vezessenek. 
Ebből a szempontból tekintve, igazán mellőzni 
kell a jutalmazásnak üzletszerű módját („Tedd 
meg, gyermekem, ezt s akkor megkapod azt"), 
valamint azon alakjait, amelyek — sütemények 
vagy ruhák kilátásba helyezésével — csak a 
nyalánkságra vagy hivalkodásra késztetnek. 

A legjobb jutalmak azok, amelyek akkora 
örömet keltenek a gyermekben, hogy teljesen 
megfeledkezik magáról, érdekeiről. A méltó ju-
talom emeli a gyermek egész lényét, kiszélesíti 
érzelemvilágát, növeli rokonérzését minden lény 
iránt s neveli lelkiismeretét. 

Elősorolunk itt néhány jutalmat, amely ha-
tártalan örömére szolgál a 8—9 éves gyerme-
keknek: munkával töltött nap végeztével kihir-
detése annak, hogy most mesemondás követke-
zik, vagy hogy lefekvés előtt kis táncmulatság 
lesz. Meglepetésszerű kirándulás, amelyet az 
utolsó percben jelentünk be, hogy megkíméljük 
a gyermekeket a várakozás feszültségétől. A dél-
előtti munkájára büszke nyolcesztendős gyerek-
nek megengedjük, hogy maga vásároljon a bolt-
ban; a hasonlókorú leánykának pedig, hogy 
kedvére főzicskéljen a konyhában. Vetőmagvak 
kicsiny zsákokban valóságos kincsek. 

A jutalom nem az az édesség, amellyel lenye-
letjük a keserű pilulát. Annak úgy kell kipat-
tannia s megaranyozni a napot, mint ahogy a 
virág ékesíti a növényt. 

Mme Dumesnil-Huchet. 
L'Enseignement Public (Paris). 

d) Német tanügyi lapokból. 

Látogatás egy gyermekot thonban. 
— Egy német pedagógus elbeszélése. — 

A Montessori-módszer gyakorlati munkáját 
kívántam megismerni és ezért Berlin nyugati 
városrészében egy Montessori-elvek alapján 
vezetett intézetet figyeltem meg működése köz-
ben. Korán érkeztem az iskolába és láthattam 
az anyáik, testvéreik kíséretében jövő fiúkat és 
lányokat, akik a jól fűtött, tágas teremben kis 
székeken foglaltak helyet és éppoly kicsiny 
asztalkákon fogtak hozzá napi munkájukhoz. 
Valóban munka az, ha felületes szemléletre já-
téknak is látszik a felnőttek előtt, komoly, min-
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den figyelmet összpontosító munka a gyerme-
kek számára; csak a foglalkozásban elmélyedt 
kis arcokat kell látni, a céltudatosan dolgozó 
gyermeki kezeket, hogy erről meggyőződjünk. 
Mintha a környező világ teljesen eltűnne szá-
mukra, a kicsinyek úgy belemélyednek mun-
kájukba. Valóságos gyermekparadicsom ez, tele 
tarka, rendben tartott játékszerekkel. Montes-
sori Mária szellemes elgondolása volt az, hogy 
oly játékeszközöket teremtsen, amelyek a gyer-
mek játékösztönén keresztül keltik fel a cse-
lekvés vágyát, úgyhogy a gyermeki gondolko-
zás saját fejlődési törvényei szerint nagy idő-
és erőmegtakarítással alakul ki. 

Egy kis fiú azzal foglalkozik, hogy száz sza-
bályos mélyedéssel ellátott egyszeregytáblán, 
tarka üveggyöngyökkel, összeadási feladatokat 
oldjon meg. Egy leánykának gombráma van a 
kezében s azon még kissé ügyetlen ujjacskák-
kal a ki- és begombolást gyakorolja. Ha már 
kellő gyakorlatra tett szert e téren és gyors és 
biztos a műveletben, anyukájának nem kell 
többé az öltözésnél és vetkőzésnél ezzel is bíbe-
lődnie. Egy másik kislány apró fonószék előtt 
iil és saját fantáziája szerint igyekszik vala-"'' 
milyen szövési mintát elővarázsolni. Egyes 
gyermekek színes ceruzákkal expresszionista 
rajzokat készítenek. A kész rajzokat bemutat-
ják a tanítónőnek, azután rajzmappáikba he-
lyezik el azokat. A tanítónő éppen azzal foglal-
kozik, hogy egy gyermeknek különböző szövet-
darabokon tapintás ú t j á n mutatja meg a kü-
lönbséget bársony, selyem, vászon stb. között. 
Egy kis fiú kockákból tornyot épít, egy másik 
1-től 100-ig nehéz számtani feladatokat végez, 
egy kislány látható fáradtsággal a számírást 
gyakorolja; éppen egy 3-as számot ír le, ami 
egy pár kísérlet után sikerül is. A szomszéd 
asztalnál három gyermek közösen azzal foglal-
kozik, hogy tarkán egymásmellé helyezett szí-
nekből színskálát készítsen, ami még felnőttek 
számára sem volna csekély feladat. A gyerme-
kek látása e játék ú t j án egészen észrevétlenül 
olyan irányban fejlődik, hogy a hasonlót és az 
egymástól eltérőt gyorsan és biztosan rend-
szerbe tudják foglalni. 

Ám lassanként jelentkezik már az éhség a 
liliputiak e birodalmában. A gyermekek a de-
rékszögű és félköralakú asztalkákat közös asz-
tallá tolják össze, azután elfoglalják helyeiket, 
A reggeli idejét megelőzi azonban a tanítónő 
által észrevétlenül elrendelt ú. n. csendgyakor-
lat. Minden mozgás hirtelen megszűnik, a csa-
csogó kis ajkak elnémulnak. Az az érzésem, 
hogy ezt a nagy csendet imádság fogja követni. 
Nem ez történik azonban. A tanítónő suttogó 
hangját hallom, aki meleg szívélyességgel kö-
szönti az aznap felvett ú j gyermekeket és hogy 
az összes gyermekek a lehető leggyorsabban 
megismerkedjenek egymással, azt a jánl ja , hogy 
egyik gyermek mondja meg hangosan és értel-
mesen a nevét és kérdezze meg jobboldali szom-
szédja családi és keresztnevét. Ezután körbe 
megy a kérdés: — Hogy hívnak? amíg minden 
gyermek neve ismertté válik. E bemutatkozási 
aktus után két gyermek nagy kosarat hoz, tele 
nzsonatáskákkal és élelmiszerzacskókkal, má-

sok tányérokat osztanak ki és kezdődik a vi-
dám étkezés. Nem szabad említés nélkül hagy-
nom, hogy reggeli előtt minden gyermek kezét 
megmosta, saját törülközőjével szárította meg 
és hogy étkezés után a gyermekek mindent he-
lyére raktak vissza, sőt egyesek apró seprőkkel 
takarították fel a padlót, míg mások — még a 
reggeli előtt — á tanítónő segítségével a 
munkaeszközöket helyezték biztonságba. A 
szomszédos szobában néhány fiút különös játék 
közben leptem meg. Kis asztalokból és székek-
ből motorcsónakot készítettek és hárman he-
lyet foglaltak benne. Az elől ülő egy tamburint 
használt kormány rúdnak; a tanítónő megjegy-
zés nélkül tűrte a vidám és helyenként zajossá 
váló játékot. 

Később — még a délelőtt folyamán — a nagy 
zeneteremben krétával párhuzamos köröket raj-
zoltak a padlóra, A gyermekek az egyik sarok-
ban párnákon és szőnyegeken foglaltak helyet, 
egyesek pedig zongoraszó mellett tánc- és moz-
gási gyakorlatokat végeztek. Nagyon érdekes 
volt az egyensúlygyakorlat, ebben az összes 
gyermekek résztvettek. Kezükben csengőt tar-
tottak, melynek nem volt szabad megszólalnia, 
vagy tamburinokat hordtak fejükön és úgy 
lebegtek lábujjhegyen a körhen, a muzsika vál-
tozó ritmusára. A zenei tartalmat, a ritmust és 
a lendületet a gyermekek közvetlen mozdula-
tokban és mimikában fejezték ki. Szakszofónok, 
flóták, tarka zászlócskák, melyek a zene üteme 
szerint lengtek a kis kezekben, kölcsönöztek 
elevenséget a varázslatos képnek. A gyerme-
kek az induló vagy a tánczene hangjaira lép-
tek ki, mentek libasorban, ugráltak békamódra, 
vagy mint lovacskák trappoltak és táncoltak 
hármas ütemben. A zene hangjaira összehúzód-
tak vagy a földig hajoltak, vígan és győzelem-
ittasan egyenesedtek ki, röpülésre terjesztvén 
ki karjaikat . Azután az egész társaság az egyik 
gyermek vezénylete alatt énekelni kezdett. Gyö-
nyörű gyermekdalokat hallottam. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

A nemzetköz i Montessor i - tan fo lyam. 
A 16. nemzetközi Montessori-tanfolyam ez év 

januárjának 29. napján nyílt meg. A huszonkét 
nemzethez tartozó résztvevők száma megha-
ladta a százat. Több ország, mint Német- és 
Magyarország, Ilománia, Portugália és Chile, 
valamint Amsterdam városa hivatalosan is 
képviseltették magukat. 

Maga Montessori Mária hat előadást tartott 
tanfolyama első időszakábban. Hegy azok minő 
gondolatkörben mozogtak, az alábbiakban fog-
laljuk röviden össze. 

A- felnőttnek a. gyermekkel szemben le kell 
mondania arról, hogy ő az élet ura és az erők 
teremtője; ennélfogva neki először önmagát 
kell megnevelnie, főleg erkölcsi értelemben. 
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A gyermek küldetése az, hogy a felnőtt 
egyéniségét önmagában, még pedig önerejéből, 
kiépítse. 

A nevelés célja szükségképen az, hogy a fel-
nőtt ehhez az alapvető kiépítéshez segélykezet 
nyújtson. Ily értelemben a nevelés módszere 
egy társadalmi kérdés megoldásává válik. 

Az élettan azt bizonyítja, hogy az egyed ki-
alakulási állapotának korszaka gyakorta oly 
vonásokat mutat, amelyek ellentétesek a felnőtt 
egyedekben fellelhetőkkel. Ezért az egyedet két 
egymástól elütő óletkorszakában kell fontolóra 
venni, hogy e korszakokat egymáshoz tudhas-
suk viszonyítani. 

A rovarok élete különösképen muta t ja azt, 
hogy a kifejlődőitek munkája abban a segítség-
ben áll, amelyet azok a fejlődésben levő egye-
deknek nyújthatnak és hogy az a kicsinyek ki-
fejlődéséhez szükséges környezetnek aggályos 
előkészítésében merülhet ki. Egy másik jellemző 
vonás az, hogy míg a felnőtt példányok munká-
juk közben a hozzájuk hasonlók együttműködé-
sét keresik, ez soha meg nem történhetik a gyer-
mekkorukat élő egyedek közt. A gyermek ma-
gányos", mert a cél előtte világosan áll: ki-
alakítani önállóan az egyént. Minden nevelői 
bölcseség abban áll, hogy megadjuk a szüksé-
ges segítséget azért, hogy így a gyermeklény 
fejlődése tökéletesen megfeleljen, gátlás nélkül, 
a természet törvényeinek. Ez annyi, mint meg-
érteni a gyermek csodálatos küldetését, amely 
megszűnik, ha teljesült. Ilymódon minden fel-
nőtt a gyermeki munka eredményeként tekint-
hető. Ez a gyermeki munka a benne működő 
törvények értelmében megy végbe. Tehát van 
egy olyan fegyelem, amelyet a gyermek enge-
delmesen tisztel: ezt nevezzük ösztönnek. 

A kisgyermek az állatokhoz viszonyítva lát-
szólag alsóbbrendű lény. Mozdulatlannak, sőt 
még járásra és önki fej eződésre is képtelennek 
születik: ha nem sírna, hosszú ideig azt lehetne 
mondani, hogy nincsen hangja. Az ember 
csecsemőkora hosszabb és kevésbbé képes ki-
fejezésre, mint bármely állaté. Mindamellett 
abban világosan észlelhetjük a lelki élet elsőbb-
ségét a mozgással szemben. 

Ez az elsőbbség nyú j t az embernek lehetősé-
get arra, hogy valamely előre meghatározott 
dolog helyett számtalan mást tegyen. I t t van 
meg az emberi szabadakarat jele. 

A felnőtt egyént lassankint önmagában ki-
alakító gyermekről áll ja meg helyét az az elv: 
a mozgási tevékenységet a szellemi célokkal 
együtt egységbe kell foglalni. Ezért igen nagy 
tévedés a gyermeket út ján a felnőtt fogalmai 

szerint vezetni, mert az ő lelkét a belső törvé-
nyekkel való összhangos kifejlesztés és kialakí-
tás helyett ketté törjük a külső élettel. De ez a 
gondolat egészen mást mond, mint az a követel--
taény, hogy a gyermeket önmagára kell 
hagyni. Sőt éppen ellenkezőleg, őt segíteni kell. 
Két gondolat legyen irányítónk: készítsük elő 
azt, ami a gyermeknek szükséges; tartsuk föl-
tétlenül és szilárd akarattal tiszteletben önkén-
tes tevékenységét. 

Montessori öt első előadásában, amint látjuk, 
élettani szempontokból fejtette ki a felnőtt és 
a gyermeki egyén közt lévő különbséget. Ha-
todik előadásában áttért a felnőtt és a gyermek 
közt fennálló lélektani viszonyok tanulmányo-
zására. 

Minden előadását a hallgatóság a legnagyobb 
figyelemmel kísérte. Mély csodálattal adózott 
a nagy nevelő módszerének, át látva az abban 
rejlő gazdag emberi és szociális alapot. Oly 
nyilatkozatok hangzottak el szakavatott egyé-
nek szájából, hogy a megmagyarázott elvek 
megvalósítására irányuló törekvések biztos zá-
logai a jövendő jobb ember kialakításának. 

De az elméleti képzés mellett a tanfolyam 
résztvevői igen sok gyakorlati órán jelentek 
meg a „Giosué Oardueci-iskolá"-ban. 

G. Sorge. 
„Montessori" e. folyóirat. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Bárány Gerő: „Königsberg! töredék". (Szép-
halom Könyvtár 22. sz.) 

Bárány Gerő, a filozófus, ebben az érdekes 
tanulmányában teszi közkinccsé azokat az érté-
kes gondolatait, amelyeket neki Kant filozó-
fiája, Kant sírja, Kant városának, Königsberg-
nek „genius loci'-ja sugalmazott. 

A minden idők legnagyobb filozófusának há-
rom nagy kérdését: „mit lehet tudnom, mit kell 
tennem és mit szabad remélnem!" a filozófus 
elmélyedésével és fegyelmezettségével taglalja. 
Megállapítja, hogy ezekre a kérdésekre, ame-
lyeket pedig az emberek valamennyien állan-
dóan, szünet nélkül kérdeznek, a kész felelete-
ket sehol sem találhatjuk meg, ezekre a választ 
minden egyes embernek külön-külön kell meg-
adnia — tudatossága fényében lefolyó egész 
életével. 

Ennek a tudatosságnak fényében kell rájön-
nünk arra, hogy különösen akkor, amikor az 
abszolútummal kerülünk szembe, igazában telje-
sen magára hagyottan áll minden ember, meg 
kell éreznünk, hogy a végtelennel szemben 
ugyan semmik vagyunk, de azért a mi vilá-
gunkban, a tapasztalati világ'ban a világ leg-
nagyobb fényességének, az észnek mi vagyunk 
legelőkelőbb, mert legfejletteh hordozói. 
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Lényünk kettősségének szemszögéből kell vizs-
gálnunk az egyéniség ércnél szilárdabb kere-
tébe zárt „én"-t, az alanyt, amely mint tudat, 
világokat hordozó erő, mint fizikai lét azonban 
a nagyvilággal, a végtelen hatalommal szem-
ben csupán porszemszerű léttel és porszeniszerű 
hatalommal bírhat. Ezért kell figyelmeztetnünk 
az észt, a megismerést,'az alanyt, az „én"-t, hogy 
a világgal, a nem én-nel szemben voltaképen 
csak amolyan „quantité negligeable", elhanya-
golható mennyiség, de egyúttal meg is kell 
nyugtatnunk, hogy az „én" alkotásaival gazda-
gabbá teszi a létet, hozzá ad valamit a termé-
szethez, ami a létezők világában elvitázhatat-
lan pluszt jelent s az „én" éppen ezért semmi-
esetre sem tekinthető „qualité negligeable"-nak, 
minőségileg elhanyagolhatónak. 

A filozófus gondolkozásnak valahogy szembe 
kell állania az egész mindenséggel, de úgy ál-
lani szemben, hogy saját egyéniségében szilár-
dan megvesse a lábát. így megvetve a lábat, 
azt a kérdést is fel kell tennie, hogy én magam, 
az a valaki, aki szemben áll a mindenséggel, 
miképen állok szemben a mindenséggel s mi-
képen támaszkodhatom meg önmagamban. De 
a filozófusnak nem elég csak azt kérdezni, 
mi a világ és mi a világban a saját ma-
gam lényege, hanem azt is kérdezni kell, mi-
képen ismerhetem meg a világot, egyáltalában 
megismerhető-e a világi 

Itt felel a szerző Kantnak első nagy kérdé-
sére: mit leliet tudnom? A tapasztalat világá-
ban, amely világ nekiink megjelenik, otthon 
vagyunk, itt tudásunk előrehaladhat a végte-
lenségig. De a transzcendens világba, abba a 
világba, amelynek dolgai számomra semmiféle 
tapasztalatban sincsenek adva, a megismerés 
egy lépést sem tehet előre. És minden dolognak 
jelenséggé nem váló belső lényege, tehát ön-
magunknak lényege is ilyen előlünk, megisme-
résünk elől örökre elzárt transzcendens valóság. 

Kant második kérdésére: mit kell tennem1?, 
megnyugvással válaszolja a szerző: kötelessé-
günket kell teljesítenünk, ami egyszersmind 
azt is jelenti, hogy ezáltal a legfőbb értékeket 
valósítjuk meg életünkkel, amely élet a legma-
gasztosabb ideálok vezérlete alatt Istennek 
tetsző élet lesz. 

Remélnünk pedig azt szabad, hogy életünk-
kel, amely kötelességteljesítésben telik el és 
amelynek tartalmát az ideáloknak megvalósítá-
sát célzó törekvés teszi, kezére járunk a lét 
alapját, igazi lényegét tevő hatalomnak s ilyen-
képen nem hiábavaló életünk, hanem olyan, 
amely az Istentől az Istenhez vezet bennünket. 

Bárány Gerő végül Kantnak a königsbergi 
vár falára vésett halhatatlan sorait idézi: „Két 
dolog tölti el az elmét mindig ú j és növekvő 
csodálattal és tisztelettel, minél gyakrabban és 
tartósabban foglalkozik velük a gondolkozás: a 
csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény ben-
nem" és azt mondja: „Kant sír ja előtt állva, 
mintha azt venném észre, hogy a csillagos ég 
felettem elhalványodott — hogy annál hatalma-
sabb fényben ragyogjon az erkölcsi törvény 
bennem." 

Jancsó Benedek-Emlékkönyv. (Szerkesztette: dr. 
Asztalon Miklós. Kiadja: a Jancsó Benedek-
Társaság. Budapest, 1931. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda. 415 lap. Ára fűzve lü P, kötve 15 P.) 

Két évtizeddel ezelőtt, aki megfordult a köz-
oktatásügyi minisztérium épületében, gyakran 
találkozhatott egy hófehérhajú és szakállú, ró-
zsaszínarcú, szemüveges úrral, amint sietve ha-
ladt végig a zeg-zugos folyosókon. Jancsó Be-
nedek volt, a szabadoktatási ügyek központi 
előadója és a Néptanítók Lapja rovatvezetője. 
Már akkor a nemzetiségi, főleg román kérdés-
nek rég elismert szakértőjét tisztelte benne min-
denki, mint aki tudományos munkákban, publi-
cisztikai írásokban, felolvasások út ján hirdette 
azt a fenyegető veszedelmet, amely nemzetiségi 
politikánk lanyhaságában de meg alkalmazásá-
ban rejlett. Hirdette azt a veszedelmet, amely 
nemzetét rövidesen elérte: nemzetiségeink egy 
részének hűtlen elpártolását és ellenünk fordu-
lását. A nemzetiségi kérdés kutatója és bírálója 
volt, aki éles szemmel, széles látókörrel és nagy 
felkészültséggel igyekezett a magyar közvéle-
ményt a fenyegető román veszedelemmel szem-
ben letargiájából felrázni s a (ettek útjára ve-
zetni, megmutatva az utat, amelyet erre, tanul-
mányai során helyesnek ismert fel. A nemze-
tiségi kérdésben rejlő nemzetpolitikai veszedel-
met világosan és teljes nagyságában meglátta, 
tudományos munkával feltárta és széles kör-
ben igyekezett megismertetni. Levont tanulsá-
gai azonban nem találtak hívőkre, legalább is 
nem ott és azoknál, ahol kereste s ahol az in-
tézkedésre hivatottak voltak. Nagyon kevesen 
értették meg a mélységes veszedelmeket, ame-
lyeket a nemzetiségi kérdés magában rejtett s 
még kevesebben hitték el, hogy mily súlyos és 
végzetes idők előtt állunk. Megállapításait pe-
dig túlzott aggodalmaskodásnak tartották, ame-
lyeken a hatalmasnak vélt monarchia könnyen 
tud győzedelmeskedni. Pedig akkor — sajnos, 
ma ezt .jól tudjuk már — rajtunk kívül-széles e 
világon mindenfelé a monarchia bomlásáról be-
széltek. Túlon-túl bekövetkezett azután, 1918 vé-
gén a legszomorúbb valóságra válása mind-
azoknak az eseményeknek, amiket Jancsó előre 
bejósolt, de oly mértékben, amint ezt azelőtt ő 
maga sem hitte volna el. Sokan ekkor bizony-
nyal — sértődötten vagy lemondással— félreál-
lottak volna, mert hiába emelték fel figyelmez-
tető szavukat. Jancsó Benedek azonban nem 
ilyen fából volt faragva. Ö nem állott félre, 
nem is korholta a mult tétlenségét vagy hibáit, 
hanem előre irányította tekintetét. Erős lé-
lekkel, mélységes hittel a magyarság hivatá-
sában és igazában, felsorakozott abba a tá-
borba, mely a csüggedők bátorítását, az önbi-
zalom életrekelését s a mult romjain és tanul-
ságain a jövő előkészítését tűzte maga elé. — 
A nemzetét ezeréves alapjaiban megrendítő 
csapás felfokozta erejét s tettvágyát. U j mun-
kába fogott, hogy segítsen megmutatni az utat, 
melyet a nemzetnek a nagy sorsfordulás után 
követnie kellett. Ezeket írta 1927-ben: „ . . . D e 
a hazát a hegyek, völgyek, a síkságok mellett 
emberek is alkotják, akik benne laknak. Ha a 
magyarság az idegen uralom elnyomása követ-
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keztében e területeken részben vagy egészben 
elvész, akkor el fogjuk veszíteni a területhez 
való legerősebb jogcímünket is." Megjelölte te-
hát a teendőt is abban, hogy a csonka magyar-
ságnak a kulturális integritás alapjára kell he-
lyezkednie s ebből kifolyólag az elcsatolt ma-
gyarságot a legteljesebb mértékben támogatnia 
kell. Munkája ez alkalommal már nem volt 
meddő, mert lelkes és elveit követő hívekre ta-
lált, akik utolsó percéig — hisz tollal a kezé-
ben halt meg — mellette állottak. 

Mint címzetes egyetemi tanár és a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja hányta le sze-
meit 1930-ban. Ekkor munkatársainak és hívei-
nek csapata vette kezébe a lehullott fegyvert 
azzal az eltökélt akarattal, hogy a Jancsó által 
hirdetett elvek alapján folytatja a megkezdett 
munkát. 

Az ekként megalakult Jancsó Benedek-Társa-
ság első életjelét azzal adja, hogy most megje-
lent hatalmas munkájában az egész magyarság 
kulturális integritásának, lelki egységének esz-
méjét hirdeti s bizonyságot tesz arról, hogy non 
omnia moriar, Jancsó eszméi, elvei nem haltak 
meg, hanem folytatják s Isten segítségével be 
is fejezik a megkezdett utat. 

A „Jancsó Benedei -Emlékkönyv" huszonnégy 
szakembernek ugyanannyi kiváló értekezését 
hozza, amelyek a nemzetiségi, kisebbségi és 
ezekkel kapcsolatos legidőszerűbb kérdésekből 
merítik témájukat. A munka három részre osz-
lik: az első a Jancsó Benedekről való megemlé-
kezést szolgálja, a másodikban történelmi kér-
dések tárgyalását találjuk, míg a harmadik 
rész aktuális cikkekből áll. 

A Jancsó szellemében és irányelvei alapján 
nagy felkészültséggel, gonddal és ügyszeretet-
tel megírt cikkek közül a megemlékezések azok. 
amelyek a legközvetlenebbül szolgálják a könyv 
címét, mert közel hozzák az olvasót Jancsó 
egyéniségéhez és eszméihez. 

A munkái felsorolását tartalmazó cikket itt 
egy adattal kell kiegészítenünk, amennyiben a 
Defensio Nationis Hungaricae-nnk francia ki-
adása (Budapest, 1920. Területvédő Liga ki-
adása, Hornyánszky nyomása) nem szerepel 
abban. Ennek felemlítése itt azért is érdemes, 
mert oly sikert ért el, hogy már évek hosszú 
sora óta nem kapható a könyvpiacon. Ez a tény 
a külföldnek éppen a nemzetiségi kérdésben 
oly nagyon szükséges tárgyilagos tájékoztatása 
terén, igen érezhető ür t jelent. A Jancsó Bene-
dek-Társaságnak egyik igen érdemes és hálára 
lekötelező ténykedése lenne, ha némi bővítéssel 
és átdolgozással e munka idegennyelvű kiadá-
sával folytatná Jancsóról való megemlékezését. 
Maga Jancsó is fontosnak — mint e sorok író-
jával többízben folytatott megbeszéléseiben em-
lítette — tartotta ezt, amit legjobban igazol 
az a tény, hogy még nem sokkal halála előtt is 
tárgyalt e munkájának idegennyelvű kiadásáról. 

Ugyancsak idegen, főleg francia nyelvre való 
lefordításra különösen érdemes lenne Buday 
Árpád egyetemi ny. r. tanárnak tanulmánya, 
amelyben Ghibu Onisifor kolozsvári román 
egyetemi tanárnak Dacia superiore egyeteme 
című és a magyar uralom egyetemi ügyeinek 

erdélyi intézését lebecsmérlő megállapításait 
alapos indokokkal és érdekfeszítő előadásban 
cáfolja. 

Nem ismertethetjük itt az egytől-egyig érté-
kes és érdekes cikkeket; meg kell azonban álla-
pítanunk, hogy a könyvet nemcsak Jancsó nagy-
számú tisztelőinek, nemcsak a nemzetiségi kér-
déssel tudományosan vagy hivatásuknál fogva 
foglalkozóknak, hanem mindazoknak ismerniök 
kell, akik a magyar jövő problémái iránt ér^ 
deklődnek. Dr. 0. F. 

Fellner Frigyes: „Csonka-Magyarország nem-
zeti jövedelme." (A gróf Vigyázó Sándor és Fe-
renc-vagyon jövedelmének felhasználásával ki-
adja a Magyar Tudományos Akadémia.) 

A Magyar Tudományos Akadémia valóban 
közszükségletet elégített ki, amikor a tudós 
szerzőnek nemcsak a közgazdasági körök, de a 
nemzet minden rétegének érdeklődésére számot 
tartó értékes és érdekes tanulmányát közrebo-
csátotta. 

A szerző mindenekelőtt tudományos alapon 
meghatározza a nemzeti jövedelem fogalmát, 
lényegét és ismerteti kiszámításának módsze-
reit. Megállapítja, hogy a nemzeti jövedelem 
valamely államilag szervezett nép által éven-
kint újonnan előállított gazdasági javaknak és 
értékeknek a közgazdasági értelemben vett ter-
melési költségek levonása után mutatkozó ösz-
szesége, hozzáadva az országba kamat, járadék, 
vagy egyéb visszteher nélküli címen befolyó 
összegeket, az ugyanezen címeken évenkint az 
országból kifolyó összegek levonásával. 

Eldönti azt a sokat vitatott tételt, hegy a sze-
mélyes szolgálatokból származó jövedelem, an-
nak ellenére, hogy az ilyen jövedelmet élvezők 
hasznos, sőt nélkülözhetetlen tevékenységet fej-
tenek ki, szolgálataik nemcsak előmozdítják a 
termelést, de annak előfeltételei is, nem alkotó-
része a nemzeti jövedelemnek, mert a személyes 
szolgálatból élők a termelésben nem működnek 
közre, tehát nem hoznak létre semmi olyan ú j 
javat és értéket, amely szaporítaná a nemzeti 
jövedelmet. 

Ismerteti a szerző a nemzeti jövedelem becs-
lésénél lényegileg alkalmazható két módszert, 
az alanyi és tárgyi módszert, Az alanyi mód-
szer az egyes személyek jövedelméből indul ki 
s valamely államalkotó néphez tartozó minden 
egyes gazdasági alany jövedelmének összesí-
tése útján törekszik az összjövedelem kipuhato-
lására. Ennek a módszernek hátránya, hogy al-
kalmazása csak a megadóztatott, nem pedig a 
nemzeti összjövedelmet fogja eredményezni. — 
A nemzeti jövedelem kipuhatolására alkalma-
sabb a tárgyi módszer, amely az évenkint újon-
nan termelt javak és értékek közvetlen, szám-
szerű megállapítását célozza. Ezt a módszert 
azonban csak ott lehet alkalmazni, ahol gondo-
san készült, megbízható termelési statisztika 
áll rendelkezésre, amely a nemzet összes ter-
melőtevékenységét felöleli. 

Ezután a tárgyi módszer alkalmazásával az 
1928. év végéig terjedő utolsó három év átlaga 
alapján megállapítja a szerző Csonka-Magyar-
ország évi nemzeti jövedelmét. Ezekből a rend-
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kívül érdekes számadatokból megtudjuk, hogy 
csonka országunk évi nemzeti jövedelme az em-
lített három év átlagában kerek számokban és 
pengőkben a következő volt: földmívelés és ál-
lattenyésztés: 1974 millió, szőlő- és bortermelés: 
84-7 millió, gyümölcstermelés és konyhakerté-
szet: 53-5 millió, erdészet: 197 millió, vadászat 
és halászat: 11-5 millió, bánya- és kohótermelés: 
122-7 millió, őstermelésből tehát összesen: 2'26(> 
millió; gyáripar: T314 millió, kézműipar: 388 
millió, kereskedelem: 351 millió, szállítás: 194 
millió. Külföldi követeléseink fejében 71 fi mil-
liót kaptunk, míg a külfölddel szemben fenn-
álló tartozásaink fejében 201 milliót fizettünk. 
A külföldi tartozásainkra fizetett összeg levo-
nása után évi tiszta nemzeti jövedelmünk át-
laga kereken 4-383 millió volt. 

Nemzeti jövedelmünkben az őstermelés 49-43, 
az ipar 3712, a kereskedelem és szállítás 11-89, 
a külfölddel szemben fennálló követeléseink 
1-56%-kal vannak képviselve. 

Mint említettük, ez a számítás az 1926—28. évi 
nemzeti jövedelmünk átlagát tünteti fel, meg-
kell azonban jegyeznünk, hogy ma ez a jövede-
lem — különösen a mezőgazdasági termékek 
árának időközben bekövetkezett, katasztrofális-
nak mondható csökkenése s az ipar, kereskede-
lem pangása miatt — ennél mindenesetre jóval 
kisebb. Arra, hogy a nemzeti jövedelemnek ez 
a csökkenése számokban mit jelent, Fellner Fri-
gyes nagyértékű tanulmánya természetszerűleg 
nem adhat választ. 

Emős álma. Színmű három felvonásban. Ir ta: 
Marczell Ágoston. Budapest, 1931. A szerző 
kiadása. 

A szerzőnek ,Magyar Sors" című műve a 
honfoglalás korától a szabadságharcig terjedő 
időkből ragad ki jellemző képeket. Űj drámai 
munkája pedig őstörténetünk homályos száza-
dait világítja meg. A Lebédiában küzdő ma-
gyarokat a bessenyők szorongatják, de belső 
viszálykodás is nehezíti boldogulásukat. Előd és 
Szabolcs testvéri versengése kétségkívül ma-
gában hordja a drámai kifejlés csíráit. A 
szerző történeti tanulmányai alapján el tudja 
képzeltetni annak a kornak nagyjait s jellemző 
világát. Fá jó szívvel érezzük, hogy már ezek-
nek az időknek harcaiban is megnyilvánul a 
magyar sors: idegenek alattomossága szítja a 
testvérek között az elébb csak lappangó ellentá-
let. A szerző ügyesen bogózza a szálakat, úgyhogy 
a kifejlés eseményei megrázó, de egyszersmind 
felemelő hatással vannak ránk. A szorongatott 
magyarság Emős (Emese) álmának értelmezése 
után úgy érzi: „Kelet csak vészt jelent szá-
munkra már, Nyugat lehet reményünk még." 
Az író az eseményeket ódon nyelven, ritmikus 
prózában adja elő s ezzel is elősegíti hogy a 
cselekményt még inkább elképzelhessük. Igaz, 
hogy az archaikus nyelv megértése egy-egy 
helyen nehézséget is okoz. A darabnak műve-
lődéstörténeti jelentősége is kétségtelen, jel-
lemző képei az ősmagyarok mindennapi életét, 
otthonát is elénk vetítik. 

A vakok Braille-rends.íerű írásának ismerte-
tése (teljes és rövidített írásban) és a könyvtár 
jegyzéke. Közli: Hcro.iek Károly igazgató. Ára 
1.— pengő. A Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetének kiadása. Budapest, VII, Ajtósi 
Dürer-sor 39. sz. 1931. 

Több mint egy évszázada teljesíti emberba-
rát i hivatását a Vakok József Nádor Kir. Or-
szágos Intézete. Az iskola kiváló igazgatójának 
fenti művét őszinte meghatódással, érdeklődés-
sel lapoztuk át. A szerzőnek ugyanis nemes cél 
adta kezébe a tollat. Azért ismerteti a Braille-
féle (olv. Brajj) írást, h< gy az ép látószervűek 
közül is minél többen megtanulják és ezzel a 
szegény világtalanok erkölcsi jótevőinek tábora 
minél hatalmasabb legyen. Az érdekes füzet el-
mondja, hegy a vakok részére készült könyve-
ket elébb latin dcmbcíú betűkkel nyomták. 
Egy kiváló fiancia világtalan tanár — Braille 
Lajos — azonban 1825-ben, a vakok természetének 
sokkal inkább megfelelő iij rendszert talált fel. 
Az egyes betűk képe hat kitapogatható pont 
segítségével alakul ki. Mégpedig három pont 
akkép helyezkedik el egymás fölött, hogy mind-
egyik mellett oldalt is van egy-egy pent. Ezek 
a pontok üresek vagy telítettek. A különböző 
betűk a telített és üres pontok váltakozásából 
állanak elő. Az a pl. olyképen, hogy a hat pont 
közül a baloldali legfelső telített, a többi öt 
pedig üres: 

• O 
O O 
O O 

Van aztán rövidített Braille-írás is, amelyet a 
magyar viszonyokhoz is alkalmaztak és amely 
jelentékeny munka- és térbeli megtakarítással 
jár. A szerző nagy szakavatottsággal s alapos-
sággal ismerteti a rendszernek mindkét alakját 
s igazolja, hogy kevés fáradsággal mindenki 
nagyon könnyen elsajátíthatja. S aki megta-
nulta, nagy szolgálatot tehet a világtalanok 
ügyének. Az Országos Intézetnek ugyanis 
6332 kötetes, Braille-írással készült könyveket 
tartalmazó, gazdag könyvtára van. A nagy 
könyvtárban található könyvek jegyzékét a 
mű harmadik része közli. Látjuk ebből, hogy a 
vakok számára igen sek hazai és külföldi mű-
vet írtak át Braille-írással, még pedig tudomá-
nyos és szépirodalmi terméket egyaránt. Azért 
óhajtaná a. szerző a Braille-írást minél jobban 
népszerűsíteni hogy így mind több jóakaratú 
ember vállalkozzék értékes munkáknak ilymó-
don való átírására. A szerző mélységes hálával 
hangsúlyozza, hogy sok nemeslelkű úrhölgy 
vesz részt a másolás nagy munkájában s fára-
dozásuk egyre több szegény világtalan szo-
morú napjaiba viszi be a derűt. A könyveket 
ugyanis az intézet vidékre is elküldi kölcsön-
használatra. (Ezt pedig könnyű szerrel teheti, 
minthogy a posta a vakok nagyterjedelmű 
könyveit 4—5 filléres portóköltségért szállítja.) 
S minél több a könyv, annál több kívánságot 
lehet kielégíteni s annál nagyobb emberbaráti 
hivatást teljesít a könyvtár. A könyvgyűjte-
mény egyébként igen sokoldalú s igen alkalmas 
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arra, hogy a világtalanok meglehetősen széles-
körű olvasottságra tegyenek szert. Hazai ki-
vóló íróink, mint Arany János, Petőfi Sándor, 
Jókai Mór, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, 
Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Rákosi Viktor, 
Benedek Elek, Bérezik Árpád, sőt az újabbak 
közül már pl. Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond 
is megfelelően képviselve vannak. Megtaláljuk 
még a jegyzékben Shakespeare, Meliere, Dante, 
Dickens, Goethe, Schiller és más idegen klasz-
szikusok nevét. A népszerű tudományos és val-
lásos művek közül hasonlóképen sok bekerült 
már a könyvtárba. De emellett azt sem hall-
gathatjuk el s a szerzőnek a nagy közönséghez 
intézett kérését az teszi megokolttá, hogy 
még sok olyan mű hiányzik, amely a vakok 
céljának kiválóképen megfelelne. Nézetünk sze-
rint pl. igen fontos, hogy minél több, rövid 
rajzokat s elbeszéléseket tartalmazó mű álljon 
rendelkezésre. Elengedhetetlen továbbá, hogy a 
derűs életnézetet valló állatmeseírók is kép-
viselve legyenek. Épp ezért csodálkozunk pl., 
hogy a nemeslelkű Fáy András meséi vagy 
Phaedrus és Aesopus hasonló művei még nin-
csenek Braille-írással átírva s így a könyv-
tárban elhelyezve. Ezenkívül még kiváló hazai 
történetre, földrajzra vagy egészségtanra is 
nagy szükség volna. Épp ezért Herodek Károly 
művét a legmelegebben ajánljuk olvasóink 
figyelmébe s hisszük, hogy a szerző kérésének 
a mi közönségünkből is lesznek támogatói. 
Egyébként a Braille-könyvtár vezetősége kész-
séggel ad meg a másolásra vonatkozó minden 
szükséges útbaigazítást. 

Helyesírási Szótár. A magyar szókincs. A hasz-
nálatos idegen szók. Az orvosi műszók. Példák 
ezek írásmódiának gyakorlására. Az Akadémia 
ú j helyesírása alapján szerkesztette: Horváth 
Endre. Nyomatott a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda 350 éves jubiláris esztendejében. Buda-
pest, 1927. Ára 3 pengő. 

A munkát a Néptanítók Lapja már ismer-
tette pár évvel ezelőtti folyamában. A szerző 
újabban használható útmutatást készített mű-
véhez, amellyel növelte gyakorlati értékét. A 
tartalmas kis könyvnek első része, a Magyar 
szók tára, közli mindazokat a szavakat, ame-
lyek helyesírására vonatkozóan bárkiben is a 
legkisebb kétség támadhat. Mint tudjuk, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia helyesírási sza-
bályaiban is találhatunk befejezésül ilyen ösz-
szeállítást, Szó- és tárgymutató címen. A szerző 
azonban az Akadémiánál jóval több címszót 
szedett össze. A füzetet tanítás közben is igen 
alkalmas módon lehet használni. Különösen 
fontos a mi szempontunkból, a helyesírás köny-
nyebb elsajátítása végett közölt példák gyűjte-
ménye. Az ú j népiskolai .tanterv célkitűzései 
alapján ugyanis az a kötelességünk, hogy 
nyelvtani szabályok tanítása helyett ügyeltes-
sük a nyelv jelenségeit s az így szerzett tapasz-
talatok alapján világítsuk meg a nyelvben 
rejlő szabályszerűségeket. S ezeket a megálla-
pításokat főképen a helyesírásbeli érzék erősí-
tése érdekében kell felhasználnunk. Aki ezt a 
füzetet óráira való készültekor forgatja, az 

egyes nyelvi jelenségek szemléltetésére bő anya-
got találhat. Már mint ilyen anyaggyüjtemény 
is jó szolgálatot tehet a munka. A nyelvész 
ugyan egy-egy helyen vitába szállhatna a szer-
zővel, de ez nem változtat a mű használhatósá-
gáról kialakult véleményünkön. Az idegen szók 
és orvosi műszók tára pl. akkor volna igazán 
használható, ha a szavak magyar jelentését is 
tartalmazná. Inkább kisebb terjedelmű is le-
hetne ebben a részében. A munkát szívesen 
ajánljuk olvasóink ügyeimébe. Ára 3 P; taná-
roknak és tanítóknak azonban, ha közvetlenül a 
szerzőtől rendelik meg (Kispest, Hunyadi-utca 
126), 1 P 50 f. 
A „Falu" című falufejlesztési havi szemle legújabb 
száma a napokban jelent meg Weis István szerkesztésé-
ben. A változatos és ta r ta lmas számból megemlítésre 
méltóak a következő cikkek: Gcsztelyi Nagy László: 
A kisbirtokos hitele; Kerék Mihály: Az eszmei község; 
Siegescu Miklós: A magyar búza ú t j a ; Radnóti István: 
Falu telepítés Németországban; Kremnitzky Ferenc: Ká-
polnásnyék monográfiája; Tóth Lajos: Balatoni fürdő-
községek; Páldeák Károly: A moldvai csángó magyarok. 
A Figyelő rovat a magyar és külföldi falufejlosztési moz-
galom eseményeit regisztrálja. A képes mellékleten igen 
érdekes eredeti fényképfelvételeket találunk a német-
országi telepes falvakról, a moldvai csángó magyarok éle-
téről. „A Falu" folyóiratnak, amely a Faluszövetség ki-
adásában jelenik meg, évi előfizetési á ra 8 pengő. Mutat-
ványszámot készséggel küld a kiadóhivatal : Budapest, 
V, Báthory-utca 24. 

Károlyi Árpád: Néhány történelmi tanulmány. 
Budapest, 1930. A M. Tud. Akadémia kiadása. 
517 lap. 

Alig van még egy élő historikusunk, akiben 
a fáradhatatlan történetkutató oly szerencsé-
sen párosulva az előadóművésszel, mint ezt 
Károlyi Árpádnál láthatjuk. És mégis szinte 
csak a céhbeli történészek ismerik. Pedig e ki-
váló tudósunk már félszázad óta munkálkodik 
a bécsi titkos levéltárban s e nevezetes intéz-
mény kutatómunkájának irányítása mellett ér-
tékes tanulmányainak egész sorát bocsátotta 
közre. Üj eredmények, vitás kérdések alapos 
eldöntése tette publikációit történelmi irodal-
munk eseményeivé, de dolgozatainak formás, 
könnyed, világos előadása, stílusának szépsége, 
kedves melegsége szélesebbkörű olvasótábor 
számára is élvezetes olvasmánnyá tette volna 
Károlyi tanulmányait, ha azok nem valamely 
szakközlöny, vagy kevéssé elterjedt folyóirat 
lapjain, hanem önálló kötetben látnak napvilá-
got. Szerencsés gondolat volt tehát az Akadé-
miától, hogy ha későn is, de összegyűjtötte 
végre az agg tudós néhány, ma is szinte telje-
sen friss, sőt a történelmi megítélések revízió-
jának mai korszakában nem egy esetben meg-
lepően időszerű tanulmányát s ezzel közkinccsé 
tette hetvennyolcadik évében járó kiváló tudó-
sunk e munkáit. 

A harminckét ívet is meghaladó kötet túl-
nyomó részben a XVI. és XVII . század ma-
gyar históriájának problémakörében mozog. E 
két századnak volt Károlyi Árpád ernyedetlen 
kutatója és páratlan tájékozottságú ismerője. 
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Az Árpád-kor társadalomtörténetének egy finom 
fejezete után egy kis dolgozat a magyar huszá-
rok németországi szerepléséről számol be a 
XVI. század közepéről, majd — s ez a kötet 
egyetlen, nem magyar tárgyú darabja — Don 
Carlosról, a hatalmas II . Fülöp spanyol király 
rejtélyes életű és halálú fiáról kapunk regénybe 
illő érdekes életrajzot. A magyar tárgyú dol-
gozatok közt Balassa Bálint életének két feje-
zetét írta ineg a szerző eleven korrajzban. A 
kötet legnagyobb része a XVII. század három 
első évtizedéről ad képet, a Bccskay-féle felke-
lés előzményeiről, Bocskay jelleméről, az ellen-
reformáció kibontakozásáról, végül Betblen 
Gáborról, amint leveleiből megismerhető és 
megrajzolható lelkének igazi, emberi, hű arc-
képe. Két dolgozat van még a kötetben. Egyik 
Thököly védelme egy magyargyűlölő bécsi his-
torikus ferdítéseivel szemben s végül az 1925. 
évi gr. Klebelsberg-Emlékkönyvben megjelent 
kitűnő tanulmány a felelős parlamenti kor-
mányt megalkotó 1848. évi ITT. t.-c. létrejöttének 
történetéről. 

Károlyi munkáin nem érzik, hogy az író 
Bécsben élte le élete túlnyomó nagy részét. 
Gondolkozásán, felfogásán semmi nyoma a 
bécsi légkör hatásának s minden lapon érezzük 
a szerző magyar szíve dobogását. Okos, józan 
és mindenekfelett igazságszerető lélek, mely 
túlzástól mentes, de meleg szeretettel őrzi az 
ideális értékeket s innen van, hogy történet-
írása a valóság liű feltárása mellett is lélek-
emelő és nevelő hatású. 

Rákosi Viktor: Hobby és Csiba. Két kutya tör-
ténete. Zddor István rajzaival. Második kiadás. 
Révai Testvérek irodalmi intézet r.-t. Budapest. 

A kiváló humorista komoly történetet mond 
el az elkényeztetett fővárosi ölbeli kutyáról, 
Bcbbyról és az okos falusi kuvaszról, Csibá-
ról. Á gyermekolvasó nagy izgalommal követi 
a kalandos utazásokat, a felnőtt pedig gyö-
nyörködik az író derűs életbölcseletében. A 
kedves regény lapjain meglehetős sok szatíra, 
gúny ömlik el. Az író pajkos derűvel többször 
is céloz az állatvilág egy-egy hibájára s csípő-
sen mutat rá, hogy olykor mintha csak az em-
ber szolgáltatná a mintát. Sokszor pedig egye-
nesen az állatok javára esik az összehasonlí-
tás. A bájos regényben rokonszenves emberek-
kel, érdekes alakokkal ismerkedünk meg. Ha 
a szereplőket szigorúan bíráljuk, talán olyan 
is akad, akinek nem mindén cselekedete vall 
következetes jellemre. De aki hibázik, gyerme-
kies igyekvéssel törekszik nemcsak lelkiisme-
retét megnyugtatni, hanem egyszersmind hi-
báját is jóvátenni. Úgyhogy az egész mű neve-
lői szempontból is kiváló alkotás. A könyv ér-
tékét Zádor István művészi illusztrációi és a 
csinos kiállítás is növelik. A gyermekek a ku-
tyák iránt amúgyis nagy szeretettel vannak, 
ez az érdekes könyv még erősíti bennük ezt az 
érzelmet. A művészies, egyszerű, nemes nyelv 
is jó hatást tesz az ifjúságra. A mű ára fél-
vászon kiadásban 3 P 80 f, díszesebb kivitel-
ben 7 P 80 f. 

Mayne Iíeid: „A fiatal utazók." Ktirthy Emil 
átdolgozásában, Jeges Ernő rajzaival. Kiadja 
a Révai R.-T. 

A gazdagon illusztrált, szép kiállítású könyv 
négy életrevaló kanadai i f jú kalandos vizi- és 
szárazföldi utazását í r j a le Kanada déli részei-
ről az óriási birodalom legészakibb vidékeire. 
Az útleírás tulajdonképen a serdültebb if júság 
számára készült, de azt. a felnőttek is érdeklő-
déssel olvashatják. 

Rendkívül érdekes és élvezetes formában be-
széli el a szerző, hogyan tud négy alig felser-
dült, de a természetet ismerő, a viszontagsá-
gokkal szemben niegedzett i f jú lélekjelenléttel, 
találékonysággal és kitartással a legnehezebb 
megpróbáltatásokkal megküzdeni, a legvárat-
lanabb akadályokat mosollyal ajakán legyőzni. 
Az útleírás nemcsak értékes földrajzi ismere-
tekkel bővíti az olvasó tudását, hanem az iz-
galmas vadászkalandok során részletesen meg-
ismerteti Kanada változatos faunáját , flórájál 
és megtanít arra, hegy a természetet még leg-
mostohább és legszegényebb megjelenéseiben 
is lehet, sőt kell szeretnünk. Az állatvilág 
létért folytatott, - lépten-nyomon megismétlődő 
küzdelmének színes, lüktető leírása, elbeszélése 
pedig egyenesen drámai erővel hat az olvasóra. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Recueil pédagogiquc (Pedagógiai Szemle) Genf, 
1931 jan. 131 lap. 

A Nemzetek Szövetségének (N. Sz.) titkár-
sága tavaly óta egy félévenként vaskos füzei-
ben megjelenő tanügyi folyóiratot ad ki fran-
cia nyelven. A N. Sz.-nek ez a pedagógiai tevé-
kenysége első tekintetre távol esik ugyan ere-
deti rendeltetésétől és főfeladatától, de nyom-
ban érthetővé lesz, mihelyt ráeszmélünk a 
N. Sz.-nek nagy buzgósággal és a rendelkezésére 
álló bő anyagi és erkölcsi eszközökkel folyta-
tott pacifista propagandájára, amelynek egyik 
legerősebb pillére a pedagógiai paci/izmus. 
Hiszen már .jóval a világháború előtt a nem-
zetközi békemozgalom (nálunk is)1 arra töre-
kedett, hog-y az iskolán belül és kívül a nevelés 
és oktatás hatalmas ós hatékony eszközével 
tegye fogékonnyá a serdülő nemzedéket a béke 
számára. Ez a mozgalom, amelyhez a háború 
után az utódállamok is készséggel csatlakoztak, 
akkoriban az entente-országokban volt legerő-
sebb. Erről a pedagógiai pacifizmusról legala-
posabb ismerője2 t. k. így nyilatkozik: „A 

1 L. Kemény Ferenc: A bóko-probléma megoldásának 
egyik módja (1888-ból való francia pályamű, megj. ma-
gyarul 1900, 91 lap). 

• L. Komis Gyula bevezetését „A magyarság és a 
pedagógiai pacifizrmis", Az elszakítot t magyarság köz 
oktatásügye c. műben (1927, 2. és 12. lap). 
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pedagógiai paciflzmus veszedelme abban rej-
lik, hogy az európai győző és jóllakott hatal-
mak, szomszédaink is, kapva-kapnak rajta, 
mert ezzel az általános humanizmus erkölcsi 
tekintélyének pajzsa mögé rejthetik a nemzeti 
kisebbségeket elnyomó törekvésüket s az „örök 
béke" jól hangzó címén állandósíthatják a 
világháborút követő elhamarkodott békeszerző-
dések rendelkezéseit." Majd pedig: „Mi is ízig-
vérig pedagógiai pacifisták leszünk: de vegyék 
előbb revízió alá a világbéke apostolai azt a 
békét, amely az igazi békét, a nemzetközi jó-
akaratot, már csirájában megfojtotta. Ha ez 
bekövetkezik, a mi iskoláink is évenkint szíve-
sen tartanaki Good will Day-t (Jóakarat napot)." 

E bevezetés és visszapillantás után, amelyet 
éppen nem hangulatkeltés, hanem a tények meg-
lögzítése érdekében írtunk le, térjünk rá az 
előttünk fekvő füzet tartalmi ismertetésésre. 
Ennek alaphangját már az első bevezető cikk-
ből (Intreduction) megismerjük, amelyben a 
N. Sz.-ről szóló tanításnak fontosságát hang-
súlyozzák, módszereit kifejtik, eszközeit fel-
sorolják: „Gyakran ismételték, hogy a N. Sz.-
nek sikere a neveléstől, oktatástól, a szellemek 
képzésétől f ü g g . . . Két módszer kínálkozik: az 
egyik közvetlenül az ifjúsághoz fordul, amásik 
a pedagógusok gondolkodását igyekszik célirá-
nyosan fejleszteni . . . Fontos valamennyi té-
nyező együttműködése, aminek szervezése a 
szellemi együttműködés bizottságára és párizsi 
intézetére h á r u l . . . Mindenirányú nemzetközi 
kapcsolatokat kell létesíteni a hivatalos ténye-
zők, egyesületek stb. között." Ezt követi a tar-
talomnak csoportosítása 3 főrészben. Az első-
ben (11—76 1) a következő cikkek foglaltatnak, 
()-ben a szerzők nevei: A gyermek szolidaritás-
szelleme és a nemzetközi közreműködés (Piaget— 
Genf). A gyermekek önkormányzata mint 
pedagógiai rendszer (Carrillo—Madrid). A paci-
lista nevelésnek lélektani problémái (Bracken— 
Braunschweig). A Nagy Társadalom: elmél-
kedések a nevelésről (Airey—Űjzéland). Az 
i f júság utazásai, összejövetelei, tanulócsere 
(Lebrun—Párizs). Az i f júság szerepe a nem-
zetközi kapcsolatokban (Warner—angol; a cser-
készintézménnyel foglalkozik). A 2. rész (79—91. 
lap) Lettország, Luxemburg és Jugoszlávia 
egy-egy képviselőjének jelentését közli arról, 
hogy nálunk hogyan ismertetik a N. Sz.-ét s 
hogyan fejlesztik a nemzetközi együttműködés 
szellemét. A 3. rész (P5—131. 1.) ugyancsak az 
említett főtémára vonatkozó hivatalos közlemé-
nyeket tartalmaz. 

Már ez az ismertetés is bizonyítja, hogy mi 
nem zárkózunk el mereven a N. Sz.-től és kiad-
ványaitól, hanem ellenkezőleg éber figyelemmel 
kísérjük és nemzetünk jogos érdekeinek szem-
pontjából mérlegeljük azokat. 

Végül legyen szabad már csak a történeti hű-
ség kedvéért is, két hazánkat is közelebbről 
érdeklő tényt leszögezni. Az egyik az, amelyre 
már fent utaltunk, lugy t. i. a békemozgalóm-
nak a nevelés és oktatás ú t ján való előmozdí-
tását már több mint 40 év előtt egy magyar 
pedagógus hangoztatta. A másik a Sz. 
részéről most kiadott folyóiratra, a Recueil 

pédagogique-re vonatkozik, amelyet egyoldalú 
állásfoglalásánál és egyetlen propagandisztikus 
célkitűzésénél fogva a jó és magas értelemben 
vett „pedagógiai" jelző jogosan aligha illet 
meg. Felmerülhet tehát méltán az a kérdés, 
vájjon a N. Sz., ha már lendíteni óhajt a 
nevelés- és oktatásügyön, erre a célra egye-
temes szempontból nem adhatna-e ki egy a 
tényleges szükségletnek a mostaninál jóval 
megfelelőbb folyóiratot? Erre a kérdésre 
ugyancsak magyar részről3 már egy negyed-
század előtt elhangzott a felelet ama indítvány 
alakjában, amely egy három (angol, francia, 
német) nyelven megjelenő és a különböző álla-
mok közoktatásügyi minisztériumainak hiva-
talos és egyéb közérdekű közleményeit tartal-
mazó időszaki folyóirat kiadását javasolta és 
főbb részleteiben kidolgozta. 

Erwin Rude: Staatsbürgerkunde nach grossen 
Gesichtspunkten (Az állampolgári nevelés tana 
nagy szempontokból tekintve). 1931, 217 lap. 

A német tanférfiak újabban elismerést ér-
demlő buzgósággal fáradoznak azon, hogy a 
különböző tantál metodikáját az „új is-
kola" követelményeinek megfelelően át- és ki-
dolgozzák. A világháború óta főleg a történe-
lem tanítására, mint az iigynevezett „nemzeti'' 
tantárgyak tengelyére vetnek különös súlyt. 
Ez a könyv is egy „Preparációk a történelem 
tanításához" című sorozat 4. befejező kötete-
ként szerepel, míg a három előző rész a néme-
tek történetét a germán őskortól a legújabb 
időkig tárgyalja. 

Állampolgári nevelésen még ma is sokan 
merőben az állam életére: szervezetére, köz-
igazgatására, intézményeire vonatkozó ismere-
tek összeségét értik, ami azonban egymagában 
nem felel meg az állampolgári nevelés mai fo-
galmának, nem biztosítja a hozzáfűzött maga-
sabb célnak megvalósítását. Az említett s mint-
egy anyagi tartalom mellett ugyanis ma 
homloktérbe került az etikai cél: az élmény, a 
ráeszmél ós arra, hegy mit jelent az állam, minő 
értéket képvisel az egyénre ós a közösségre 
egyaránt, milyen nevelői értékjelleg illeti meg 
egységes szempontból. E tekintetben tárgyunk-
nak két legilletékesebb német ismerője csak-
nem megegyező magyarázattal szolgál. Ker-
schensteiner szerint „az állampolgári nevelés.. 
azonos a Staatsgesinnung-gal,1 ez pedig egy 
neme a közösségi Gesinnung-nak, amely a nép-
közösségen közvetlenül vagy közvetve annak 
érdekében működik közre, hogy azt minél er-
kölcsösebbé avassa." Spranger pedig: „Az 
állam számára való nevelés egy egésznek szol 
gálatában álló nevelést je len t . . . a StaatsBe-
sinnung minden formájában az egyénfeletti 
szellemiség jelenléte az egyén öntudatában. 

3 L. Francois Kemény: Ins t i tu t International Péda-
gogique. Bulletin International et Officiol de l'Enseigno-
ment. (Berne, 1905, a Bureau Int. de la Paix kiadása, 
7. lap). 

1 Az „érzület, gondolkodásmód" csak részben fedi ezt 
a sa já tos német kifejezést, amelyben már a cselekvésre 
való haj landóság is bennfoglaltatik. 
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Amennyiben az állani bennünk él, több va-
gyunk egyedeknél, több csoport- és érdekkép-
viselőknél, párt- ós osztályembereknél." Szer-
zőnk szerint a fődolog tehát az, liogy az if jú-
ságot a birodalmi alkotmány szellemébe be-
vezessük, hogy ennek alapján felismerje az 
abban rejlő nagy gondolatokat. A népiskolában 
az állampolgári nevelés csak propedeutikus le-
het és később a hivatásokra előkészítő iskolák-
ban (Berufsschule) szélesedik és mélyül. Hogy 
a gyakorlatban hogyan illeszthető be a törté-
nelem tanításába, azt időrendben és táblázat-
ban a 13—38. lapen szemlélteti részletesen. A 
könyv címében is említett „nagy szemponto-
kat", amelyek nem pusztán Németországra, ha-
nem minden demokratikus államra érvényesek, 
a következő négy állandó értékfogalom kép-
viseli: szabadság, egyenlőség (a jogokban), 
testvériség (a kötelességekben) és egység. 

A rendkívül gazdag anyag áttekinthető tár-
gyi csoportokban nyer feldolgozást. Az alap-
vető rész után következik a gyakorlati tanítás-
beli, m. ]).: 1. Az iskolai élet közösségi alaku-
latai, 2. Közigazgatásxan, 3. A német biroda-
lom alkotmánya. Külön elismerés illeti a be-
fejező irodalmi részt (210—17. 1.), amely nem 
éri be puszta címekkel, hanem mind a szak-
szerűen csoportosított munkákat, mind pedig 
az állampolgári nevelés szolgálatában álló 
szemléltetőeszközöket (képek, diapozitívek, gra-
fikonok stb.) a bibliographic raisonnée módjára 
rövid kritikai ismertetésekkel kíséri. Egyéb-
ként az egész munkán eleven és éltető hazafias 
szellem vonul végig. k'f. 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Jugoszlávia. 
Szabadkáról a következő érdekes tanügyi hí-

reket kaptuk. A polgári iskolában egy termet 
utaltak ki a sznboticai egyetemi hallgatókból 
alakult csoport számára, amely ingyenes állam-
nyelvi tanfolyamot nyitott. A közoktatásügyi 
minisztérium jóváhagyta az orosz elemi iskola 
megalakulását, az iskolaszék pedig tankönyve-
ket és iskolai felszereléseket adományozott az 
iskolának. A tanfelügyelő és egy iskolaigaz-
gató résztvett a Belgrádban a németek által 
rendezett háromnapos központi pedagógiai tan-
folyamon. Szabadkán az utóbbi években any-
nyira megnövekedett az elemi iskolai tanulók 
száma, hogy a rendelkezésre álló épületekben 
már semmiképen sem lehet őket elhelyezni. 
Vannak osztályok, ahol 80—90 tanuló szorong 
egy teremben egy tanító mellett, ami egészség-
ügyi és pedagógiai tekintetben egyaránt káros. 
E súlyos bajnak orvoslása érdekében sürgős 
felterjesztést intéztek a felső hatósághoz. 

A jugoszláv pénzügyminiszter most terjesz-
tette be az 1931—32. évi költségvetési előirány-
zatot, amely a tavalyihoz képest csaknem 140 
millió dinár (14,000.000 P) csökkenést mutat. 
Ennek ellenében a közoktatásügyi tárca csak-

nem 37 millió dinár emelkedést mutat és 895 
millióra rúg. Ebből a szokolegyesületek 8 mil-
lió dinár segélyben részesülnek, az egyetemek 
és a középiskolák kerek 6—6 millió többkölt-
séggel szerepelnek, mert a minisztérium 50 ú j 
tanárt és 100 tanárjelöltet kíván a középisko-
lákban alkalmazni, míg az elemi iskolákhoz 
1200 új tanítót és 200 hi t tanár t óhajtanak ki-
nevezni. Iskolák építésére a szegényebb ország-
részekben 3 millió dinárt irányoztak elő. 

Az „Opera Montessori" új elnöke. 
Ez év február hó 16 án az „Opera Montessori" egyesü-

let Gentile lemondása miatt ú j elnököt választot t Emilio 
Bodrero, a Ház alelnökének személyében. Az egyesület 
legközelebbi munkatervét az ú j elnök fogja megállapítani. 

Montessori és Ázsia. 
A pánázsiai neveléstani kongresszus folyamán az egyik 

ülést kizárólag a Montessori módszer megvitatásának szen-
telték. Az ülés főelőadója volt P . Subramaian, a benaresi 
tanárképző-intézet professzora. Pejtogetésoit „Montessori 
szózata Indiához" cím a la t t foglal ta össze és a d t a ki. 
A hozzászólók közül kivált két Montessori- tanítvány: 
Jean McConachio, angol tanítónő, aki jelenleg az egyik 
bombayi leánynevelő igazgatónője és Malati Kelkar. a 
benaresi hindu egyetem hindu tanárnője, aki az egyetem 
neveléstani tanszéke mellett működő Montessori iskola nö-
vendékeinek gyakor la ta i t is bemuta t t a felszólalásának bi-
zonyítására. ' 

Egy érdekes beszámoló. 
A „National Education Association", az Egye-

sült-Államok nagy tanítószövetsége legutóbbi 
teljes ülésén alábbi beszámoló hangzott el. mely 
jelentős fényt vet az amerikai művelődésügy 
szellemére. 

Tudjuk, hogy oly nemzedékkel van dolgunk, 
amely csak úgy váltható meg, ha megtanulja 
hogyan kell képességeit produktív módon érté-
kesíteni, szabad óráinak helyes felhasználásával 
az életbe mély bepillantást nyer, érzelmi életét 
elmélyíti és tiszta, magas célok felé törekszik. 
50—100.000 lakosú városainknak kb. Vs-a tart 
fenn népiskolai szervezete ú t ján ú. n. kutató-
osztályokat. E tanévben az iskolaügy minden 
területén végzendő kutatások céljára egymillió 
dollárt fognak fordítani, mely 1/«-od százaléka 
az egész költségvetésnek. Ma az otthon és az is-
kola száz és száz községben egy nagy demokra-
tikus szervezetben: a „Szülők és Tanítók Nem-
zeti Szövetségében" egyesült, melyet 33 éve ala-
pítottak. A szövetségnek jelenleg lK millió tagja 
van ós lelkiismeretesen követi eredeti célját: 
előmozdítani a gyermek javát otthonház iskolá-
ban, a községben. Ez a szövetség a szülők hatal-
mas iskolájává fejlődött, akik már erőteljesen 
fáradoznak azon, hogy a szociális viszonyokat 
javítsák és megoldják a problémákat, melyek 
gyermekeik előretörését és boldogulását bizto-
sítják. Egy újságról gondolkozunk, melyet nem 
éppen az if júság számára szerkesztenénk, amely 
azonban alkalmas minden korabeli i f jú haszná-
latára, amit be lehetne vinni minden iskolába, 
hogy — mint a jelenkor története — az oktatá' 
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segéd&szközévé váljon, mely a multat beleszövi 
a jelenbe és a jelennek felismerni segít, hogy ;t 
jövő hová vezet"? 

Az Egyesült-Államok iskoláiban olyan élénk-
ség tapasztalható, mely már a legközelebbi jövő-
ben hatalmas átalakulásokhoz vezethet. Az 
iskolavezetők nagy hivatásbebli cselekvő készsé-
get árulnak el. Az elemi iskolák igazgatói és 
igazgatónői szervezetet létesítettek saját peda-
gógiai és egyéni problémák megoldására, ami 
rendkívüli befolyással lehet a nevelésügy fejlő-
désére. Az iekolafelügyeletet a szakemberek 
külön tanulmányi területnek ismerik el. Az isko-
lák emberi problémákkal foglalkoznak és ez min-
den más tananyagnál fontosabb. A gyermeknek, 
aki nehezen illeszkedik bele az iskolai és társa-
dalmi rendbe, különösen képzelt tanítók állanak 
rendelkezésére, akik őt otthonukig követik. A 
társadalom nem tűri löbbé, hogy az iskolák 
balsikereiket olyképpen takargassák, hogy a 
nehezen nevelhető gyermeket eltávolítják az 
iskolából. A gyermeknek a társadalomba való 
eredményes illesztése az iskolának, otthonnak, 
egyháznak és a szociáljóléti intézményeknek leg-
nemesebb kötelességévé vált. 

Meggyőződésünk, hogy a legközelebbi évek-
ben az üzleti világ, mely eddig különös fontos-
ságot tulajdonított a magas iskolai képzettségre, 
a jövőben arra a fiatalságra fogja figyelmét 
fordítani, amelynek bizonyos okból nem volt 
alkalma a főiskolákat látogatni. 

A zenét is behatóan kell oktatni, mert az is 
olyan nyelv, mint a nemzetek élő nyelve, kife-
jezi érzéseinket, a gyermek érzéseit, a boldog-
ság, gond, öröm, szomorúság, vágy, istenfélelem, 
hazaszeretet érzéseit, mindazon érzelmeket, me-
lyek belső világunkat eltöltik. 

Az ifjúságot manapság nemcsak önmagáért 
látják el tudással és műveltséggel, hanem az 
emberiség fejlődéséért. Az iskolának, mely nem 
gépszerű folyamat, hanem állandóan vándorló 
erők változata, ú j emberek, ú j gondolatok áram-
lása, nem szabad megmerevednie, mert külön-
ben a demokratikus nevelés és a haladó tudo-
mány közötti harmónia megy veszendőbe! 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyarországi Tanítóegyesületek 
Orsz. Szövetségének húsvéti gyűlése. 

A Magyai országi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége március 31-én tartotta meg lnísvéti 
igazgatósági gyűlését Bál,os István kir. taná-
csos elnöklésével. A gyűlésen nagy számmal je-
lentek meg a tanítóság kiküldöttei az ország 
minden részéből, Rákos István elnöki megnyi-
tójában bejelentette, hogy az Országos Tanító-
szövetség vezetősége már hosszabb idő óta küzd 
a tantók terményjárandóságának rendezéséért. 
A sok fáradozásnak az az eddigi eredménye — 
mondotta —, hogy a lapokból vett híradás sze-
rint a kormány körülbelül 1,000.000 pengőt vett 
föl ennek a kérdésnek a rendezésére a költség-

vetésbe. Egymillió pengő — szerinte — nem 
elegendő a tanítóság terményfizetésének teljes 
rendezésére. Ezért a Szövetség elnöksége meg-
kereste Pesthy Páli, az egységes párt elnökét, 
aki megígérte, hogy a tanítóság küldöttségét 
személyesen elvezeti a kultuszminiszterhez. Meg-
oldáshoz kívánja segíteni az elnökség az elemi 
iskolai igazgatók igazgatói pótlékának, a tanyai 
tanítók fuvardíjátalányának ügyeit, a/, igény-
jogosult tanítók teljes létszámának a besegíté-
sét a VII. fizetési osztályba és az óvónők elő-
léptetését a VIII. fizetési osztályba. 

Ezután Wanitsek Rezső terjesztette elő főtit-
kári jelentését az elmúlt három hónap munká-
járól. Hangsúlyozta, hogy a tanítóság az utóbbi 
időben bizonyos mértékben közömbös a tanító-
egyesületi élettel szem Wen. Ennek nemcsak a 
rossz gazdasági helyzet az oka, hanem a szer-
vezetlenség is. Csak akkor számíthat érté-
kesebb eredményekre a Szövetség, ha annak 
minden magyar tanító tagja lesz és az üsz-
szesség érdekeiért lelkesen dolgozik. — Mari-
kovszky Gyula pénztárosi jelentése után Bo-
zsik) Béla szerkesztő javasolta, hogy a Szövet-
ség ismételten küldjön írásbeli felterjesztést a 
kormányhoz a főiskolai tanítóképzés elrendelé-
séért, a nyolcosztályú népiskola törvénybeikta-
tásáért, a népiskolai felügyelet szakszerűsíté-
séért, továbbá kérje a tanyai tanítók megfelelő 
fuvardíjátalányának kiutalását és az óvónők 
előléptetését a VIII. fizetési osztályba. A ja-
vaslathoz Csontea Győző, Grieszhaber Endre, 
Rákosi Károly, Tőrös Károly, Ormós Lajos, 
C'sicskár József és Cscrnay Mátyás szólottak 
hozzá és ajánlották, hogy a tanítóság "a három-
éves fizetésbeli visszavetésének az orvoslását 
is kérje a kormánytól, úgyszintén a segédtaní-
tói állás megszüntetését is. A termény járantló-
ságos tanítók ügyével kapcsolatban pedig ne 
esak azt kérjék, hogy a kormány a termény-
fizetéses tanítók értékegység-összegét szállítsa 
lejjebb a búza mai piaci áráig, hanem azt is, 
hogy az iskolafenntartókat kényszerítse a ter-
ményjárandóságok kiszolgáltatására, mert sok 
helyen nem fizetik ki az iskolafenntartók az 
érdekelt tanítóknak még a lecsökkent ér-
tékű helyi járandóságokat sem, úgyhogy ezek 
a tanítók úgyszólván csak a csekély államse-
gélyükből élnek. A gyűlés a beterjesztett javas-
latot a hozzászólók módosításával kiegészítve 
elfogadta. 

Végül az elnökség bejelentette, hogy kérni 
fogja a kormánytól annak az elrendelését, hogy 
a vármegyei általános tanítóegyesületnek min-
den államsegélyes tanító kötelezett tagja le-
gyen. Felhatalmazást kért az elnökség arra, 
hogy a IX. egyetemes tanítógyulés megtartását 
elhalaszthassa s ehelyett a nyári szövetség-ta-
nácsi gyűlést szervezze meg nagyobb szabásúvá. 
Azután arra is felhatalmazást kért, hogy a 
nemzetközi tanítóegyesületnek járó tagdíjat a 
Szövetség pénztárából teljes egészében kifizet-
hesse abban az esetben, ha az országos tanító-
egyesületek a vállalt tagdíj lefizetésével nem 
járulnának tovább hozzá a külföldi kapcsolat-
nak a fenntartásához. A gyűlés a kért felhatal-
mazást megadta. Az elnökség a költségvetés 
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tárgyalása előtt még egyszer körlevelet fog in-
tézni az országgyűlési képviselőkhöz a termény-
járandóságos tanítók ügyének kedvező elinté-
zése érdekében. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapjának 
választmánya folyó évi március hó 30-án a T<i-
nífók Ferenc József Házában ülést tartott, me-
lyen úgy a fővárosi, mint pedig a vidéki ta-
gok nagy számmal vettek részt. Rákos István 
kir. tan., elnök nyitotta meg az ülést, ki meleg 
szavakkal emlékezett meg Osztie Béláról, a 
Tanítók Ferenc József Háza igazgatójáról, kit 
súlyos betegsége tar t távol a mai ülésről. A 
jelenlévők egyértelmű óhaját fejezte ki akkor, 
amikor azt kívánta, hogy a tanítói közösség e 
derék, önzetlen és fáradhatatlan munkását a jó 
Isten mielőbb gyógyultan vezérelje vissza 
munkakörébe. — Majd beszámolt az elnök 
arról, licgy az Eötvös-alap vezetősége küldött-
ségileg tisztelgett Klebelsberg Kuno gróf val-
lás- és közoktatásügyi miniszternél, mely 
alkalcmmal az egyesület intézményeinek hat-
hatósabb támogatását kérte. A miniszter úr a 
jövő alakulásától tette függővé elhatározását. 

Végül Dobó Sándornak, a Ref. Tanítók Orsz. 
Egyesülete elhúnyt elnökének, a tanítóság ki-
váló vezéralakjának érdemeit méltatta. 

Húros Antal főtitkár az Eötvös-alap esemé-
nyeiről számolt be, majd pedig a Tanítók Fe-
renc József Háza, a Péterfy Sándor Leányott-
hon és a keszthelyi Rákos István-fiú internátus 
és üdülőház életéről adtak jelentést az illeté-
kesek. Gergely István számtartó az egyesület 
vagyoni helyzetéről tájékoztatta a választ-
mányt. A választmányi iilés foglalkozott még a 
heszthelyi internátus köztartási díjának és az 
iidülők ellátási díjának kérdésével s ezek mér-
sékeltebb leszállítása mellett határozott. 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyző 
Egyesülete a napokban t a r t o t t a LVÍII . évi közgyűlé-
sét. Kindlovits Pál igazgató elnöki megnyitójában meg-
emlékezett arról, hogy az egyesület leghumánusabb célt 
szolgáló alapja, a „Temetkezési alap", kerek 50 évvel ez-
előtt létesült. Ennek az alapnak köszönheti az egyesület, 
hogy politikailag, társadalmilag és anyagilag egyaránt 
olyan vészes időkben, mint a világháború és az az t kö-
vető forradalmak — meg nem szűnt, hanem egyre erősödik. 
Az elnöki megnyitó után Ferenczy József t i tkár és Geréb 
Nándor ellenőr t e t t e meg évi jelentését. Majd Petik Kál-
mán főpénztáros t e t t előterjesztést, a iemetkezési segé-
lyek 500 P-re leendő fökmelé-c és az 50 éves tagoknak 
a tagsági díj fizetése alóli mentesítésére. Ezután 21 tan í tó -
tanár árváinak osztot tak ki 50—100 pengős ösztöndíjat . 
Végül megejtették a részleges t isz túj í tás t . Megválasztot-
ták alelnökké: Fertnczy Józsefet, t i tkárnak: Geréb Nán-
dort és ellenőrnek: Szitás Ágostont. 

A kispesti tanítói járáskör gyűlése. Március 18-án 
t a r t o t t a a kispesti tanítói járáskor pedagógiai szeminá-
riummal kapcsolatos közgyűlését Marikoiszky Gyula el-
nök vezetésével. Tárgysorozaton szerepeltek ez alkalom 
mai a művészeti tárgyak, melyeket Kehrer Károly kir. 
tanfelügyelő i rányí tot t . Előadást t a r t o t t a rajztaní tásról 
Bálint Lajos igazgató, melyet Kneiszl Ferenc áll. taní tó 

gyakorlati t an í tása követett . Az énektanítás elméleti részét 
Vidor József áll. taní tó , gyakorlati részét pedig Ujiáry 
Béla áll. taní tó m u t a t t a be. Foglalkozot t ez alkalommal 
a közgyűlés az egyesületi élet fejlesztésével, a magasabb-
rendű tanítóképzéssel, a szakfelügyelettel és a hároméves 
segédtanítói intézménnyel. 

A Református Tanítók Egyesületének választ-
mányi ülése. Az Országos Református Tanító-
egyesület vezető tagjai március 31-én választ-
mányi gyűlésre jöttek össze a Tanítók Ferenc 
József Házában. Mintegy hatvan választmányi 
tag volt jelen, akik felállva hallgatták Ormós 
Lajos ügyvezető elnök megemlékezését az ORTE 
nemrég elhúnyt kiváló elnökének, Dobó Sán-
dornak haláláról. Az elnökség javaslatára ala-
pot létesítenek a néhai elnök emlékének meg-
örökítésére. Nagy József debreceni tanító a tit-
kári jelentést terjesztette elő és panaszosan 
hangoztatta, hogy a tanítók helyzetének gyöke-
res megjavítása még mindig késik. A választ-
mányi ülésen szóbakerült egyebek között, hogy 
a legutóbb nyilvánosságra hozott állami költ-
ségvetési tervezetben a tanítók részére is be-
állított a pénzügyminiszter bizonyos összege-
ket. Ugyanekkor azonban aggodalommal lát-
ják, hogy a megadott keretek után igen korlá-
tozott lehetőségeket nyújtanak az anyagi ki-
bontakozás felé. Ormós Lajos elnök javaslatára 
kimondották, hogy az egyesület ezidei közgyű-
lésén, amelyet Budapesten fognak megtartani, 
ünnepélyesén is megemlékeznek Dobó Sándor 
néhai elnökről. Dr. Nagy Lajost kérték fel az 
emlékbeszéd megtartására. 

A Jász-Nagykun-Szoliiokvármegyei Általános 
Tanítóegyesület t iszai alsó járásköre március 5-én, 
Kunszentmártonban t a r t o t t a meg ezévi rendes közgyűlé-
sét. A közgyűlést megelőzőleg pedagógiai szeminárium 
volt, amelyen Hoffmann Mária, Blickling Antal és Geisz-
ler Péter állami taní tók gyakorlati t a n í t á s t muta t tak 
be a számolás-mérésből és a földrajzból. A pedagógiai 
szemináriumot Gombkötő Antal kir. tanfelügyelő vezette. 
A gyakorlat i tan í tás és annak bírálata igen szép me-
derben folyt le. A bírá la tban a kör tagja i közül tizen 
vettek részt. Elnöklő kir. tanfelügyelő megelégedését fe-
jezte ki a tanítások és a tárgyilagos bírálatok felett. 

A pedagógiai szeminárium befejeztével Soós József 
tiszaföldvári állami iskolaigazgató, járásköri elnök a 
járáköri gyűlést nyi tot ta meg. Beszédében megemlékezett 
a vármegyei tanítóegyesület 50 éves jubileumáról. „Az 
Eötvös-alap és a Tanítók H á z a " címen Szabó József áll. 
taní tó értekezést olvasott fel. Sólyom János, az Eötvö.-i-
alap alelnöke tartalmas beszédben ismertette az alap cél-
ját , nemes feladatát,. 

Keszthelyi István vármegyei tanítóegyesületi elnök bo-
széde u tán a gyűlés a Szózat hangjaival ér t véget. 

A l'écsi Állami Tanítók Ének- és Zeneegyesü-
lctének első szereplése. A pécsi Katholikus-Kör ez-
idei eis« nagyböjti estje egyben Pécs városa zenei életé-
nek eseménye is volt. Ugyanis a Pécsi Állami Tanítók 
Ének- és Zeneegyesülete ekkor szerepelt először nyilvá-
nosan Griesbacher „Stella Maris" című nagyszabású zenés-
miséjének Kvrie, Credo, Benedictus és Agnus Dei-jével. 
A ha ta lmas együttes produkciója minden tekintetben ki-
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fogástalan volt. Az énekkar úgy tagjainak számát , mint 
hanganyagát és felkészültségét illetőleg ma egyike a leg-
erősebb és legértékesebb művészi alakulatainknak s ugyan-
ezt mondhat juk a zenekarról is, mely szintés hivatása 
magaslatán áll. A siker elsősorban Sperl Lajos karnagy 
érdeme. A pécsi tanítók szép sikere nagyban hozzájárul 
a taní tói állás megbecsüléséhez. 

Kolumbia közoktatásügye. A Magyar Külügyi 
Társaság tudományos szakosztálya és a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság együttes rendezésé-
ben Nieto Caballero kolumbiai népszövetségi 
delegátus március 28-án a Magyar Külügyi 
Társaság tanácstermében nL' Education nouvelle 
et ses -progrés en Colombie" (Az ú j nevelés és 
előhaladása Kolumbiában) címmel francia 
nyelven előadást tar to t t nagyszámú előkelő 
hallgatóság jelenlétében, amelynek soraiban 
helyetfoglalt dr. Petri Pál kultuszminiszteri 
államtitkár is. Az előadót a Külügyi Társaság 
nevében dr. Lukács György ny. miniszter, a 
Pedagógiai Társaság részéről pedig dr. Kornis 
Gyula államtitkár, elnök akadályoztatása miatt 
dr. Weszely Ödön i>écsi egyetemi tanár üdvö-
zölte francia nyelven. 

Az előadó csevegésszerű és szellemes szabad 
előadásban mindenekelőtt hazájának, a délame-
rikai Kolumbia köztársaságnak földrajzát, 
történelmét és társadálmát ismertette főbb vo-
násokban. Ez az ország, mely nyolcszor akkora, 
mint Csonka-Magyarország, de ugyanazzal a nép-
sűrűséggel rendelkezik, a szélsőségek, a költők, 
a szónokok hazája és régi spanyol kultúrával 
rendelkezik. Nagy előnye a (spanyol) nyelvegy-
ség, a szinte egyedül elismert államvallás a 
róm. kath. Ezután tanulságos visszapillantást 
vet az országnak 30 év előtti és mai állapotára. 

A régibb szónokló ós gondatlan világot egy 
tettrevágyó és tetterős nemzedék váltotta fel, 
ami főleg áz oktatásügy terén érlelt értékes 
eredményeket. A külföldről hazatért fiatalem-
berek megismertették ott szerzett tapasztala-
taikat, lelkes és hivatott egyének közös mun-
kájaként először vidéken alapítottak egy 
koedukációs magánintézetet az ú j nevelés elvei 
szerint. Ez az iskola csakhamar virágzásnak 
indult s min tá já ra számas nyilvános iskola 
keletkezett, amelyeknek tanerőiről külön kép-
zők gondoskodtak. Ez iskolák tanulói kisebb-
nagyobb kirándulások s utazások révén meg-
ismerik az egész országot, a külföldiekkel pe-
dig a nemzetközi diáklevelezés ú t ján érintkez-
nek. Kolumbiában kizárólag nem esküsznek 
egy módszerre, egy tekintélyre sem, hanem 
mindenben a tanulók egyéniségét tar t ják szem-
előtt s őket a való életre és cselekvésre igye-
keznek nevelni. A kormány, amely négy-négy 
liberális és konzervatív miniszterből áll, ma-
gáévá tette az ú j nevelési rendszert ós azt tel-
jes erővel támogatja. Az ország kultúrérzéket 
és magas közművelődési színtáját az egyete-
mek nagy száma is bizonyítja: Bogotában, az 
ország fővárosában (250.000 lakos) két egyetem 
van, minden nagyobb vidéki városban pedig 
egy-egy. 

Az előadót, aki bevezetőleg és végül igen 
rokonszenvesen emlekezett meg a vendéglátó 
és kultúrált Magyarországról, lelkesen meg-
tapsolták. A két rendező Társaság nevében pe-
dig dr. Lukács György fejezte ki meleg elis-
merését s egyben felhívta a vendégelőadó 
figyelmét hazánk szomorú sorsára, amelynek 
feltámadását a külföld barátainak támogatása 
mellett a haladó civilizációtól reméli. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A budapesti tanítók pedagógiai szemináriuma. 
A budapesti tanítók április havi pedagógiai 
szemináriumán Stelly Géza főv. gyak. isk. ta-
nító a IV. osztály beszéd- és értelemgyakorla-
tainak köréből az oldást ismertette. Tanításá-
ban a gyakorlati életben előforduló oldatok is-
mertetéséből indult ki s cselekvő szemlélet és 
közvetlen beszélgetéssel kapcsolatban muta-
tott rá az oldatok készítésének módjára. A 
megértetés érdekében a cselekvő szemléltetés 
mellett, az ízlés, a szaglás és a tapintás érzék-
szervét is foglalkoztatta. A nagy pedagógiai ér-
zékkel felépített tanítást élénk hozzászólások 
követték. Ezeket Padányi Andor kir. tanfel-
ügyelő úgy vezette, hogy a tanításánál köve-
tendő szempontok minél inkább előtérben áll-
janak. A megbeszéléshez hozzászólt a jelen-
levő fővárosi szakfelügyelő igazgatókon kívül 
több fővárosi tanító is. Kedves meglepetés volt, 
hogy a megbeszélések keretében felszólalt s a 
módszerre vonatkozólag értékes gondolatokat 
nyújtott Takács Béla ügyosztályfőnök, a peda-
gógiai szemináriumok megalkotója, irányítója is. 

A pécsi tanítóság március havi pedagógiai sze-
mináriuma. A szokottnál is gazdagabb tárgysorozat-
ta l t a r t o t t a meg a pécsi tanítóság március 28 án rendes 
havi szemináriumi eőadásait. Berze Nagy János dr. el-
nöklő kir. tanfelügyelő bevezető szavaiban meggyőzően 
fejtegette a jövőbeli szemináriumok további munkatervét. 
R á m u t a t o t t a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
e tárgyban megjelent legújabb rendeletére, vázolta ennek 
hármas célkitűzését és kérte e nemzeti szempontból olyan 
nagy horderejű kérdés megoldásához a tanerők alapos fel-
készültségű, készséges közreműködését. Majd Kokas Ilona. 
h. igazgatónő szépen felépített, gondosan megszerkesztett 
előadásban szólott a női kézimunka jelentőségéről. Neve-
lési és gyakorlati szempontból, ismertette történetét , mód-
szerét, anyagát . Az elméletet a növendékek ál tal készí-
t e t t szép kézimunkák bemutatásával egészítette ki. Saray 
Lajosné áll. t an í tónő pedig éppoly rátermettséggel, mint 
felkészültséggel színes, eleven, vidám gyakorlati taní-
tásban i l lusztrál ta a kézimunkaóra nevelői értékét. A nép-
iskola egy másik fontos tárgyköréről, a fogalmazás ta-
nításáról szólot t Walter Gyula igazgató-tanító. Valósá-
gos tanulmányt jelentő elmélyedéssel j á r t a végig az t az 
u t a t , mely hosszú pedagógiai küzdelmek során a ma már 
uralkodó szabad fogalmazáshoz vezetett s nagy körül-
tekintéssel jellemezte ennek kritériumait. A gyakorlati 
demonstráció fáradságos munkájá t i t t Kuhn Béla állami 
tanító vállal ta, aki szép példáját m u t a t t a annak, mint 
lehet igaz taní tói invencióval megindítani, öntevékeny-
ségre késztetni a gyermek képzeletét s elemi iskolai ta-
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nulóval is nemcsak értelmes, hanem egyszersmind élveze 
tes formát öltő fogalmazást Íratni. Az előadások s az 
azokat követő hozzászólások tanulságossá tet ték a na-
pot a taní tók számára. A legközelebbi előadás április 
végén lesz. 

Pedagógiai szeminárium Csongrádon. A csong-
rádi tanítóság március hó 28-án pedagógiai 
szemináriumot tartott. Ezen, a tanítóság kíván-
ságára Drozdy Gyula a III—IV. osztály beszéd-
es értelemgyakorlatainak és a természetrajz 
tanításának módszerét ismertette s elméleti 
fejtegetéseiben kifejtett elveket két mintataní-
tás keretében demonstrálta. A beszéd- és érte-
lemgyakorlatból a „Mohács" című képet tár-
gyalta, a természetrajz kőiéből pedig a nyulat 
ismertette. Elméleti fejtegetéseit és mintataní-
tásait a helybeli és a távolabbi vidékről össze-
gyűlt tanítóság három órán át a legnagyobb 
figyelemmel hallgatta. A szemináriumon ineg-
jelent Kiss Károly kormánytanácsos, szegedi 
vezető kir. tanfelügyelő, Eördög fíéla kir. tan-
felügyelő, Csongrád országgyűlési képviselője, 
Szedlacsek István pusztaszeri c. apát, a csong-
rádi áll. iskolák gondnoksági elnöke, a helybeli 
gimnázium és a polg. iskola tanári kara és a 
város előkelőségeiből többen, akiket fíoér Antal 
igazgató üdvözölt. A szeminárium keretében 
Kiss Károly kir. tanfelügyelő elismerő és buz-
dító szavak kíséretében adta át fíoér Antalnak 
a miniszter elismerő okiratát. A kitüntetettet 
kartársai melegen ünnepelték. 

SZOCIÁLPEDAGÓGI A. 

A Nemzeti Gyermekhétről. 
I r t a : Gyulai Aladár. 

Az a szűkebbkörű bizottság, amely a gyer-
mekhét szervezésének alapvető munkálatait sok 
tanácskozás után tető alá hozta, már számot 
adott munkásságáról. Ezt a szűkebb szervező-
bizottságot a meggyőződés ós hit ereje vitte 
előre a szervezés első stádiumának minden ne-
hézségén keresztül, hogy arra a gyermekhétre, 
amely a magyar gyermek kultuszában hatósá-
got, társadalmat ós minden tisztességes embert 
egyesít, amely a jó szív és a tiszta ész hábo-
rúja a rosszakarat, a tudatlanság és a nemtörő-
dömség ellen, arra a gyerniekhétre magyar ha-
zánknak nagyobb szüksége vau, mint az ameri-
kai Uniónak, Angliának, Németországnak, Olasz-
országnak vagy Svájcnak. 

A magyar gyermekhét nem más, mint bele-
illeszkedés az általános kultúrmozgalomba, 
amely az egész művelt világon az ifjúság vé-
delme érdekében mind nagyobb méretet ölt. 
Hangsúlyozzuk, hogy a gyermekhét célja nem 
disszocializálás, hanem ellenkezőleg az intézmé-
nyek közti együttműködés előmozdítása. A tár-
sadalom nevelése, a felelősségtudat felébresz-
tése évenkint egy-egy hétig tartó társadalmi 
tanfolyam keretében a gyermek és annak intéz-
ményei iránt: a végső cél. 

Ezek után az előkészítő munkálatok után arra 
a kérdésre, milyen lesz a gyermekhét, ma mái-
általános ismertetést adhatunk, míg a részletes 
Programm kidolgozása a szakbizottságok ügye. 
Ennek a munkának elve mindent egybevetni, 
ami a gyermekkultusz társadalmi propagandá-
jának értékét szolgálja és mindent mellőzni, 
ami anyagi teherrel jár és a takarékosság je-
gyében álló napjainkba nem volna okszerűen 
beleilleszthető. 

A gyermekhét gerincét azok az előadások fog-
ják alkotni, melyeket 1. általános, 2. speciális 
nevelésügyi, gyermekvédelmi és gyermekegész-
ségügy! problémákról az illetékes szakosztályok 
rendezni fognak. 

Ezeknek a problémáknak legnagyobb része az 
ifjúság élet- és egészségvédelme körül csopor-
tosul. Az ifjúság védelmének feladata a csa-
ládnak ós az iskolának támogatása által min-
den gyermeket a testi, lelki és társadalmi töké-
letességnek ahhoz a fokához hozzásegíteni, ame-
lyet a benne szunnyadó tehetségek kifejlesztése 
által elérhet. A legfontosabb és legsürgetőbb 
feladatok egyikének tekintjük a gyermekhét 
alkalmából napirendre tűzni a gyermek hatá-
lyosabb védelmének kiépítését, az összes védő-
szerveknek és védőberendezéseknek megfelelő 
együttműködéséről, az ifjúság megsegítésének 
céltudatos és általános keresztülviteléről, a gyer-
meknek a családhoz, iskolához és társadalom-
hoz való jogviszonyának, a gyermekvédelem 
mai állásából folyó újabb szabályozásáról és 
annak a tanítóképzés keretében való tanításáról 
gondoskodni. A gyermekhét alkalmából rá fo-
gunk mutatni, hogy a tanítónak a gyermekvé-
delem minden területén otthonosnak kell lenni, 
mert soha a pedagógusnak nagyobb missziója 
nem volt, mint a mai erkölcsi és gazdasági ve-
szedelmek között, amikor az iskola úgyszólván 
a gyermekek otthona, a szülőnek támasza lett. 

Az általános gyermekvédelem minden gyer-
mekre kiterjed, tehát éppúgy a palotában élő 
kisgyermekekre, mint a társadalom minden más 
rétegére. A speciális gyermekvédelem sokféle 
elágazása magában foglalja a szegény gyermek 
védelmén kívül a csecsemővédelmet, a törvény-
telen gyermek védelmét, a testileg vagy szelle-
mileg fogyatékos gyermekek, a tüdőbetegek, a 
bántalmazott, erkölcsileg veszélyeztetett gyer-
mekek védelmét és a védelemmel foglalkozók 
kiképzését. 

A gyermekhét céljai között foglal helyet, hogy 
a törvény szigorát a gyermek élet- és egészség-
védelmében fokozzuk. A gyermekhét a társada-
lom tanfolyama, az ifjúság gondosan mérlegelt 
szereplésével. • Az ifjúság részvétele azonban 
nem lesz túlméretezett. A tanulók felvonulásai, 
az ifjúság részére a szabadban tartandó isten-
tisztelet, szabadtéri előadások, a szokásos év-
végi torna-, dal- és tehetségversenyek, az anyák 
napjának ünnepélyei ,a cserkészcsapatok tábo-
rozásai, a tanulók iskolai munkáinak, iskolai 
életének, ifjúsági intézményeinek eleven bemu-
tatása, egységes irányítás mellett, sokban hozzá-
járulhat majd az ifjúság iránti érdeklődés fel-
ébresztéséhez, magának az iskolának megbecsü-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 3 2 (64. ÉVFOLYAM 8. SZÁM.) 

léséhez és teljesítőképességének elismerése mel-
lett a nevelőmünka iránti áldozatkészebb köz-
szellem felépítéséhez. 

A propaganda gyermekfényképkiállítást mu-
tat be amatőr és hivatásos fényképészek mun-
káiból, míg a képzőművészek ugyanakkor gyer-
mekeket ábrázoló alkotásaikból x-endeznek ki-
állítást az egészség és szépség kultusza érde-
kében. 

Az irodalmi társulatokat megkeressük, hogy 
„A gyermek az irodalomban" címen mutassák 
be azokat a gyermekábrázolásokat, gyermek-
sorsokat, melyekből kitűnik, mint vélekednek 
nagy írók a gyermekről és a nevelésről. 

Nemcsak a gyermekekről szóló munkákat fog-
juk összeállítani, hanem a gyermekművészek 
alkotásait, a gyermeki genie megnyilvánulá-
sait is. 

Felszólítjuk már most mindazokat az egye-
sületeket, amelyek a gyermekkel valamely vo-
natkozásban állanak, hogy tanácskozásaikat, évi 
közgyűléseiket a gyermekhét keretébe illesszék 
be, éppúgy íii iskolák szokásos óvvégi szülői 
értekezleteiket. 

A gyermekhét befejezésével a tanácskozások 
alapján egy deklarációban foglaltatnak össze 
mindazok a megállapítások, kívánalmak, ame-
lyek a hatóságok, a társadalom, a nevelés és 
jótékonyság szerveihez felterjesztendők. 

A gyermekhét ismertetésének el kell ágazni a 
fővárosnak és az országnak minden részébe, 
ami csak akkor lehet, ha a sajtóban, az iskolá-
ban, az egyházi életben, karitatív intézmé-
nyeinkben minden pártkülönbség nélkül meg-
értéssel foglalkoznak vele. 

Meggyőződésünk, hogy mindezeknek keresz-
tülvitele lényegében nem pénzkérdésen, hanem 
idealizmuson múlik. A körvonalak olyanok, 
bogy azoknak beépítése elé anyagi nehézségek 
nem tornyosulhatnak, mert minden vagy tisz-
tán etikai jellegű, vagy olyan intern természetű, 
hogy elrendezése külső segélyforrásokat nem 
igényel. Az erkölcsi siker érdekében ki kell 
emelni, hogy a legtávolabbról sincs szó a tár-
sadalmi jótékonyság nyolcnapos megrohamozá-
sáról. A gyermekhét lényegében nevelésügyi 
hét. Ami áldozatkészség, alapítvány akár az 
első gyermekhét alkalmából, akár a következő 
évek során meg fog nyilvánulni, az közvetlenül 
a puerikulturális intézményekhez jut, vagy ilye-
nek létesítését teszi lehetővé. 

Az ismertetés helyenkint mozaikszerű volt. 
— E mozaikok egésszé való formálása és csiszo-

lása azoknak az egységeknek feladatául tétetett, 
amelyek munkájukat Isten segítségével a ma-
gyar ifjúság jövőjének védelmére a legjobb 
igyekezettel fogják megoldani. A sok gond és 
megpróbáltatás között, amely magyar hazánkat 
immár közel két évtizede sújtja, legyen a Nem-
zeti Gyermekhét az összekötő kapocs, legyen a 
nemzeti egység napja azok között, akik az i f jú-
ság jövőjén szeretettel csüggnek, akik az i f jú-
ságtól várják a boldogabb Magyarország meg-
teremtését. 

GYAKORLATI TANÍTÁS 

Mi l l enn ium i em lékművek ismertetése. 
(V—VI. osztály részére.) 

í r t a : Körösi Pál Benedek dr. 

A minap véletlenül megfigyeltem, amint többen 
szemlélték a budapesti Andrássy-út végén felállí-
tott emlékműveket, mivel azonban a szobrok 
alatt ismertetés nincsen, többnyire helytelenül 
értelmezték azok jelentőségét. A jelenlevők na-
gyobbrészt úri osztály tagjai lehettek iskolás-
gyermekeikkel együtt, mikor megdöbbenéssel 
hallottam, amint egyik szülő 285 esztendőt téved-
ve a ta tár járás relifjéről hozzátartozójának a mo-
hácsi vészt magyarázta. Ez a mozzanat vezetett 
a r ra a gondolatra, liogy a népiskolák magsabb 
osztályai történelmi vonatkozású anyagának fel-
dolgozásánál talán szerény tanítási tervezete-
met is fel lehetne használni. 

Feltételezett előzmény: A gyermekeket egy 
alkalommal elvezettem a millenniumi emlékmű-
vekhez. Útközben megtekintettük a névtelen 
hősök sírját, ahol néhány percig levett kalap-
pal állottunk, majd pedig a hét vezér lovas-
szobrát. A lényeget azonban a királyszobrok 
ismertetésére helyeztem. 

A szemléletnek a tanteremben történő meg-
beszéléséhez festményeket, rajzokat, esetleg az 
eredeti után készült modelleket használok. 

TANÍTÁS. 
Előkészítés. 

a) A kirándulás anyagának megbeszélése. 
Kiránduláson voltunk a Városligetben. Meg-

tekintettük a névtelen hősök sírját, a hét ve-
zér lovasszobrát, meg a királyszobrokat. Mit is 
láttunk, mit is beszélgettünk? (A gyermekek 
elmondják tapasztalataikat, illetve beszámolnak 
mindarról, amit a kiránduláson önálló szemlé-
lődéssel vagy irányításomra észrevettek:)—Én 
azt figyeltem meg, hogy a sír kövön nincsen 
név. — Nekem legjobban az a vezér tetszett, 
amelyik legelői van. — Én azt láttam, hogy 
két király feje körül karika van. — Erős em-
ber lehetett az a harcos, amelyik a kun vitéz-
től visszavette az elrablott leányt. — Vitéz em-
ber lehetett az a vezér, aki legyőzte a törököt. 
— Bátor lehetett az is, aki a vár fokáról egy 
törökkel együtt leugrott. •— Annak a leánynak 
is bátor szíve lehetett, amelyik egy karddal a 
kezében védte a várat. 

b) Gélkitűzés. 
Tanulságosak ezek az emlékművek. Beszél-

gessünk róluk. 

Tárgyalás. 
a) Névtelen hősök sírja. (Lechner Jenő.) Fel-

irat: 1000 éves határokért — 1914—1918. — Jan i 
azt figyelte meg, hogy a nagy sírkövön nin-
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csen név. Ez így is van. De hiszen azért is ne-
vezik névtelen hősök sírjának, mert sokan meg-
haltak a világháborúban olyanok, akiket a 
harctéren nem tudtak vagy nem lehetett úgy 
eltemetni, amint a hősöket megillette volna. A 
magyar nemzet ezért kegyeletből állította fel 
ezt a sírkövet. Ez minden hősé. Valamennyié. 

b) Hét vezér lovasszobra, (Zala György.) 
— Bandinak az a vezér tetszett, amelyiknek 
legelői áll a szobra. Vájjon kit ábrázol ez a 
szobor kelevézzel a kezében? — Árpádot, — fe-

lelik. — Helyes! És miért áll a szobra legelői? 
— Mert ő volt a fővezér, — felelik. — Igen ám, 
de van ott a szobortalapzaton más vezér szobra 
is. Soroljátok elő őket egymásután. (Próbál-
koznak.) — Nos, hát én felsorolom: Előd, Kun, 
Ond, Tass, Huba és Töhötöm. Árpáddal együtt 
hét. 

c) Királyszobrok. A tanításnak ennél a moz-
zanatánál részint közléssel, részint okkereső 
párbeszéd-alakban a következőkre hívom fel a 
gyermekek figyelmét: — Sanyi jól figyelte 
meg, hogy két királynak a fején kar ika van. 
Melyik az a két király? — István és László, — 
felelik. — Igen! De meg tudnátok-e azt is mon-
dani, hogy miért van karika a fejükön? (Hozzá-
szólnak.) — Azért — felelem —, mert ezt a két 
magyar királyt szentté avatták. A szentek fe-
jeit pedig fénylő karika, helyesebben dicsfény, 
glória övezi. Ezért illetik őket a szent jelzővel. 
És mit vettetek még észre ennél és a többi szob-
roknál? — Hogy alul is vannak kicsi szobrok! — 
Igen, a szobrok alatt levő kisebb szobrokat dom-
borműnek nevezik. Mindegyik szobor alatt van 
valamilyen dombormű. (Megmagyarázom azt 
is, hogy mi az a dombormű.) A szobrász azért 
faragta ki és öntötte ércbe ezeket a dombor-
műveket is, hogy kifejezésre juttassa az egyes 
uralkodók életének vagy pedig a magyar nem-
zet történetének valamelyik kimagasló mozza-
natát. (Valamennyi dombormű Zala György 
vésője alól került ki, aki 30 esztendeig dolgo-
zott az emlékműveken.) Hanem gyerünk sor-
jába! 

1. Szent István. (Sennyey Károly.) — Mond-
játok el, mi mindent láttatok az első szobornál? 

— Korona van a fején, — feleli az egyik, 
— Igen! A glórián kívül a magyar szent ko-
rona van a fején. És megfigyeltétek-e, hogy te-
tején a kereszt még egyenesen áll? Miért? (El-
mondom.) — Én megfigyeltem, hogy valamit 
tar t a kezében, — mondja az egyik. — Tar t ! 
Még pedig az apostoli kettős keresztet t a r t j a . 
Hát a dombormű mit ábrázol? (Felelnek vala-
mit.) — Azt a jelenetet, amikor II . Szilveszter 
pápa nevében Ásztrik apát párnán aranykoro-
nát nyúj t át Is tván királynak. Az apát mel-

lett két szerzetes látható. Az egyik t a r t j a az 
apostoli kettős keresztet, másik a püspöki pász-
torbotot. Ezek a jelvények azt magyarázzák, 
hogy Szent Is tván volt az első király, aki a 
keresztény vallást hazánkban meghonosította. 

2. Szent László. (Teles Ede.) — Beszéljünk a 
másik szoborról! —• A szobron páncél látható, — 
mondják a gyermekek. — Az alak kezében ha-
talmas bárdot markol. — A fejet a szent koro-
nán kívül szintén glória veszi körül. — Alul 
a domborművön mit láttatok? -— Egy lovas elől 
vágtat és egy f ia ta l nőt tart nyergében; egy 
másik pedig bárddal kezében üldözi. — Igent 
Az elől vágtató alak egy kun vitéz, aki ma-
gyar leányt akar elrabolni. A másik a magyar 
lovagiasságot megszemélyesítő Szent László ki-
rály, aki észreveszi, utána vágtat, bárdjával 
agyonsújt ja a kun vitézt és megmenti a leányt. 
Ilyen vitéz és bátor ember volt László király. 
Öt szintén szentté avatták, mert a keresztény 
vallás terjesztésében fáradhatatlan volt. 

3. Könyves Kálmán. (Füredi Richárd.) — A 
negyedik szobor egy könyveire támaszkodó 
uralkodót mutat. Lent Horvátországon kívüi 
Dalmáciát is Magyarországhoz csatolja az ural-
kodó. Ki ez a király? — Könyves Kálmán, 
— Igen! Külsejétől eltérően a legnemesebb és-
legkiválóbb belső tulajdonságokkal rendelke-
zik. Bölcs, tudós, bátor király volt, a legna-
gyobbak egyike. 

4. II. Endre. (Sennyey Károly.) A király ke-
zében pecsétes iratot tart. Lent egy pátriarcha, 
a keresztet megcsókoló alak és a mellette álló 
vitézek felé áldásra nyúj t ja kezeit. Mit áb-
rázol ez a szobor? (Nem tudják.) — A királyi 

Millenniumi emlékmű. 
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alak II. Endre. Kezében levő irat az arany-
bulla, mely a magyar alkotmány alapkövét tar-
talmazza. Lent a király keresztesvitézeivel lát-
ható, amint a Szentföldön levő Acccn nevű vá-
rosban megcsókolja Krisztus Urunk keresztjét. 

5. IV. Béla. (Köllő Miklós.) Az ötödik szobor 
gondolkodó, valamiért aggódó királyt ábrázol. 
Lent temetetlen hullák hevernek, felettük kese-
lyűk lakmároznak. Erdő szélén kíséretével lát-
ható a király, amint összevont karokkal, gond-
terhelt arccal mélyen megindulva tűnődik va-
lamin. — Melyik ez a király? — IV. Béla — 
felelik. — Igen! Vájjon miért aggódik, mi fe-
lett tűnődik? (Felelnek valamit.) — Aggódik 
azért, hogy mi sors vár még az elárvult hazára 
és tűnődik afelett, hogyan lehetne az elpusztult 
országot ú j ra felépíteni? Ki tudja, miért? — 
Mert a tatár járás után tönkrement az ország 
— felelik. — Tönkrement! De IV. Béla újra-
alkotta az országot, ezért nevezik őt második 
honalapítónak. 

6. Róbert Károly. (Kiss György.) A hatodik 
szobor koronás, páncélos uralkodót mutat. Egyik 
kezével kardra, másik kezével pajzsára támasz-
kodik .Lent a stillfriedi osata folyik, de már a 
végét jár ja . Habsburgi Rudolf ugyanis segít-
séget kért IV. (Kun) László magyar királytól 
Ottokár cseh király ellen. Egyesült erővel le 
is győzték Ottokárt, aki a harctéren elesett. Az 
uralkodó koronáján és pajzsán az Anjou-k lilio-
mos jelvényei láthatók. 

7. Nagy Lajos. (Zala György.) A hetedik szo-
bor szintén Anjou-házi uralkodót mutat. Ott is 
láthatók a liliomos jelvények. Lent a király 
idegen országbeli nők hódolatát fogadja, akik 
virágkoszorúkkal kedveskednek előtte. Ez a ki-
rály Nagy Lajos. A jelenet pedig a király ná-
polyi bosszúhadjáratát mutatja, melyet azért 
indított, mert Endre nevű öccsét hűtlen fele-
sége Johanna megölette. Nagynak azért nevez-
ték, mivel tíz nemzet népe hódolt előtte. 

8. Hunyadi János. (Margó Ede.) A nyolcadik 
szobor páncélos férfit ábrázol, karddal a kezé-
ben. Lent várostrom látható. Az ellenség már-
már elfoglalja a várat, az egyik török a győ-
zelem jeléül lófarkas lobogót akar a vár fokára 
kitűzni, de a várat védő egyik magyar vitéz 
halálos tusát vív vele. Látszik, amint az ellen-
fél haragjában a magyar vitéz nyakán az ere-
ket át akarja harapni, de az átfogva ellen-
fele derekát, saját magával együtt a mély-
ségbe ránt ja le. Hátul egy szerzetes a kettős-
keresztet tar t ja magasan. — Ki az a rettenhe-
tetlen bátorságú férfi, aki nem volt király és 
a nemzeti kegyelet mégis a királyok közé állí-
totta? — Hunyadi János! — mondják. — Igen! 
A törökverő Hunyadi János, aki 6 évig volt 
Magyarország első kormányzója. (Ennél a moz-
zanatnál elmagyarázom, hogy kívüle még rö-
videbb ideig kormányzók voltak: Szilágyi Mi-
hály és Kossuth Lajos is. Végül megmelítem, 
hogy jelenleg a negyedik kormányzója van Ma-
gyarországnak: nagybányai vitéz dr. Horthy 
Miklós Ö Főméltósága személyében, aki több 
mint 10 esztendeje kormányozza az országot.) — 
Alanti ostrom mit mutat? (Találgatják.) —Nán-

dorfehérvár (Belgrád) ostromát. Hátul a szerze-
tes Kapisztrán János. A törökkel küzdő alak 
Dugovics Titusz. — Ki nyerte meg a csatát? — 
Hunyadi! — kiáltják. — Ennek a győzelemnek 
emlékére rendelte el az akkori római pápa a déli 
harangszót, mégpedig nemcsak Magyarországra, 
hanem az egész világ keresztény államaira is. 

9. Mátyás király. (Zala György.) — Ki tudná 
megmondani, kit ábrázol a kilencedik szobor? 
— Mátyás királyt! — kiáltják örömmel. — Ügy 
van! Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyer-
mekét, aki köznemesből lett Magyarország 
egyik legnagyobb királya. Lent a király tudó-
sai és művészei társaságában látható, amint a 
Mátyás-templom felépítését tárgyalja. 

10. 1. Ferdinánd. (Margó Ede.) A tizedik szo-
bor I. Ferdinánd. Lent Eger várának hősi vé-
delmét láthatjuk, ahonnan a törökök véres fej-
jel távoztak. A hazáját karddal védő honleány 
Dobó Katica, a vára t védő hős kapitány, Dobó 
István leánya. 

11. III. Károly. (Teles Ede.) A tizenegyedik 
szobor pecsétes iratot tart kezében. Lent bátor 
lóhátas vezéri alak elől takarodik az ellenség. 
A király, III. Károly a pragmatica sanctiót 
t a r t j a kezében, azt a törvényt, amely a Habs-
burg-ház uralmát a leányágra is kiterjeszti. 
Lent: A Zentai csata. (Szavojai Jenő végleg 
kiűzi a törököt az országból.) 

12. Mária Terézia. (Zala György.) A tizenket-
tedik szobor női alakot mutat. Lent magyar 
vitéz urak láthatók. A dombormű jelentősége 
az, hogy a királynő a magyarok segítségét kéri 
és azok a -segítséget meg is ígérik. (Ígéretüket 
meg is tartották és hősiességükkel ezáltal má-
sodszor mentették meg a Habsburg-ház ural-
mát.) 

13. 11. Lipót. (Füredy Richárd.) A tizenhar-
madik szobor II . Lipótot mutat ja . Lent a ma-
gyar nép örömére hazahozzák Bécsből a ma-
gyar szent koronát. Jelentősége a dombormű-
nek, hogy a király a magyar nemzetet szabad 
és független országnak ismerte el. 

14. Ferenc József. (Zala György.) A tizen-
negyedik szobor I. Ferenc Józsefet ábrázolja. 
A dombormű a koronázást muta t ja be. Az ülő 
női alak Erzsébet királyné. 

Jelképek: a) A hét vezér szobra felett levő 
oszlop tetején arkangyal látható. Ugyanis a le-
genda szerint I I . Szilveszter pápának megje-
lent Gábor arkangyal és arany koronát nyúj-
tott át azzal, hogy annak a királynak ajándé-
kozza, akinek küldöttsége legközelebb elébe já-
rul. Vajk küldöttsége volt ez, és a pápa ezért 
küldte részére a későbbi Is tván királynak az 
arany korcnát, mely a magyar koronának a 
felső része. 

b) A királyszobrok tetőzetén levő szobrok je-
lentősége (Szent Istvántól nézve): 1. Munkát 
kíséri a jólét. 2. Háború. 3. Béke. 4. Tudás és 
dicsőség. 

Begyakorlás. 
Összefoglalásul a gyermekek a festmények, 

rajzok, esetleg modellek alapján felelnek. 
Lemásoltatom a magyarázó rajzokat. 
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H Í R E K 

Klebe lsberg Kuno gróf 
a taní tók helyzetének javí tásáró l . 
— Az Országos Tanítószövetség küldöttsége a 
kultuszminiszternél. — 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének nagy küldöttsége járt f. hó 8-án 
a kultuszminiszternél, hogy a tanítók termény-
járandóságának rendezését kérje. A Tanítószö-
vetség ugyanis nem tar t ja kielégítőnek a költ-
ségvetésbe felvett egymillió pengőt, mert ebből 
a tanítók terményjárandóságát teljesen rendezni 
nem lehet. A küldöttséget Pesthy Pál dr., az 
egységes párt elnöke vezette a miniszter elé, 
hangsúlyozva, hogy az egységespárt főfontos-
ságú kérdésnek ta r t ja a nemzet jövőjének a 
megalapozása érdekében, hogy az i f j ú nemze-
dék felnevelői ne legyenek kénytelenek a meg-
élhetés emésztő gondjaival küzködni. A termé-
nyekkel fizetett tanítók ma csak egy részét él-
vezik tanítói fizetésüknek, ezért a párt a leg-
nagyobb mértékben szükségesnek látja, hogy 
ez a kérdés rendeztessék és az illetők végre 
törvényes járandóságaikhoz juthassanak. Kéri 
.a kultuszminisztert az egységespárt nevében 
is, hogy ennek az igazságos ügynek a megoldá-
sát a legmesszebbmenő jóindulattal vegye 
pártfogásába. A küldöttségből Rákos István 
kir. tanácsos, szövetségi elnök tájékoztatta a 
minisztert a terményjárandóságos tanítóság 
rendkívül nehéz helyzetéről. Kérte, hogy az or-
szág nehéz gazdasági helyzete mellett is tegyen 
meg minden lehetőt a tanítók terményjárandó-
ságának közmegnyugvást keltő rendezésére. 
Megemlítette a miniszternek a kántortanítók 
javadalmazására vonatkozó ígéretét s kérte az 
•elemi iskolai igazgatói díjak méltányos rende-
zését is. 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter Rá-
kos István elnök szavaira válaszolva hangoz-
tat ta , hogy az említett tanítói sérelmek a kul-
tuszminisztérium cselekvési körének tengelyébe 
kerültek. Ebben a tekintetben kereste a kap-
csolatot az egységes párttal és a pártnak is az 
volt az egyik főkívánsága hegy a terményjá-
randóságos tanítók megfelelő kárpótlásban ré-
szesüljenek. Ennek a belátásnak volt a követ-
kezménye, hogy erre a célra egymillió pengőt 
sikerült költségvetésileg biztosítani, amikor az 
egész kultusztárca kiadási tételei csökkentek. 
A háború alatt a terményjarandóságcs tanítók 
voltak előnyös helyzetben, most azonban a ter-
ményárak romlása miatt a készpénzfizetések a 
jebbak. Ezen a helyzeten az állam nem tud 
azonnal segíteni, mert a pénzügyi problémák 
<3sak nehezen tudnak lépést tartani a változó 
viszonyokkal. Kétségtelen, hegy a mostani 
helyzet a terményjárandóságos tanítóság szá-
mára nagyon kedvezőtlen, azonban a rendezés-
nél nem veheti figyelembe az egész terményjá-
Tandóság értékét, mert hiszen a termények egy 
xészét a tanítócsaládok kiőrlik s abból élnek és 

csak abból a részből van károsodás, amit a ta-
nító értékesít. Ezt a károsodást egyrészt ebből 
az egymillió pengőből, másrészt a terményárak 
remélhető áremelkedésével óhaj t ja rendezni, 
ígéri, hogy ha az ország pénzügyi helyzete ja-
vulni fog, akkor nem zárkózik el sem ő, sem a 
pénzügyminiszter attól, hogy ezt a kérdést köz-
megelégedésre rendezze. A kántortanítók és az 
igazgatók ügyre az említett okok miatt csak 
másodsorban nyerhet megoldást, mert először 
a létminimumot kell biztosítani. Biztosítja a 
tanítóságot legnagyobb jóindulatáról és ígéri, 
hogy a kultuszminisztérium más feladatok meg-
valósításához nem kezd, míg ez a három kér-
dés el nem intéződött. Különben az egységes-
párt érdemes elnökének jelenléte szintén bizto-
sítéka annak, hogy ez a kérdés a legelső ked-
vező alkalommal méltányos megoldást nyer. 

A küldöttség ezután megköszönte Pesthy Pál 
dr.-nak, az egységespárt elnökének támogatá-
sát, aki a továbbiakra nézve készséges közre-
működését ígérte. 

Huszár Károly pápai kitüntetése. XI. Pius 
pápa Huszár Károly volt miniszterelnök-
nek, az OTI elnökének, a Szent Imre .jubi-
leumi év rendezése körül szerzett érdemei-
nek elismeréséül a Nagy Szent Gergely-rend 
nagykeresztjét adományozta. 
Egy igazgató-tanító pápai kitüntetése. XI. Pius 
pápa, Fetser Antal győri megyéspüspök előterjesztésére, 
Berger Ferenc győr-sövényházi római katholikus igazgató-
t an í tó t negyvenéves működése után tö r t én t nyugalomba-
vonulása alkalmával a Pro Ecclesia e t Pontifice arany 
érdemkereszttel tün te t t e ki. A megyéspüspök nevében 
Csizmadia Vilmos plébános, a volt taní tványok részéről 
pedig Véghelyi Zoltán budapesti cisztercita t aná r mé l t a t t a 
a k i tünte te t t érdemeit. 

A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság legutóbb 
t a r t o t t felolvasó estéjén Simon Lajos elnök hosszabb be-
szédben foglalkozott a magyar nemzeti irodalom jelentő-
ségével. Kijelentette, hogy a Gárdonyi Irodalmi Tásaság 
mindig annak a magyar nemzeti irodalomnak szolgálatá-
ban fog állani, melyet Gárdonyi Géza írásaiban és mű-
veiben követendő célul minden igaz magyar író számára 
megjelölt. Maróthy Jenő dr. novellával szerepelt. Elő-
adása komoly, mély totszést vál tot t ki. Páloczi Edgár 
Petőfi első lengyel fordí tója címen érdekes és értékes t a -
nulmányt adott . Báró Wlassics Tibor borongó, mély zen-
gésű háborús l í r á j á t szépen, nagy átérzéssel ismertette 
Gy. Czikle Valéria. Törőné Korpássy Mária (Debrecenből) 
hazafias és más verseit ad ta elő. Farczády N. Gizella 
borongó hangulatú költeményei nagy h a t á s t keltettek. 
Horváth Margit mélytónusú, meleg asszonyi verseinek lel-
kesen tapsolt az egybegyűlt igen szépszámú nagyközönség. 
Mühlbeck Károly, a kiváló rajzolóművész Gárdonyi Gézá-
ról szóló emlékezését olvasta fel, mellyel nagy tetszést 
a r a to t t . Földes Géza egy bájos elbeszélését olvasta föl. 
Kovách Ferenc költeményeiből adott elő. Móra László fő-
t i tkár Varga Jenő és ölbey Irén verseiből olvasott föl 
néhányat. Vághy Panni színésznő Gárdonyi Géza és Móra 
László verseiből szavalt el kiváló előadásban néhányat. 
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A svábhegyi erdei iskola megnyitása. A fővá-
ros már a mul t esztendő elején elkezdte a svábhegyi erdei 
iskola építését, amely az úgynevezett Léderer-telep át-
alakításával és ú j pavillonokkal való kibővítésével léte-
sült száz tüdőbetegségre haj lamos, gyenge szervezetű gyer-
mek részére. A fővárosnak ez a mintaszerűen berende-
zett legújabb szociálpedagógiai intézete elkészült és az 
ú j erdei iskolát f. hó 9 én délelőtt adták á t rendelte-
tésének. Az üdülésre szoruló iskolásgyermekek kiváloga-
tása az iskolaorvosok és a tisztifőorvosi hivatal ú t j án 
előzőleg már megtörtént és a gyermekek délután már 
be is költöztök az intézetbe. A megnyitás minden ünnepi 
aktus nélkül, a legnagyobb csendben tör tént meg. A fő-
város nevében Lieber Endre alpolgármester n y i t o t t a meg az 
erdei iskolát. 

A „Newyork Times" a magyar nyelvről és is-
kolaügyről. A Newyork Times egyik márciusi 
számában kis ismertető közleményt hoz a ma-
gyar nyelvről. Megemlíti, hogy a magyar nyelv 
turáni eredetű, grammatikája és szókincse tel-
jesen elüt az indogermán nyelvekétől, úgyhogy 
a magyarokat nyelvük úgyszólván teljesen el-
szigeteli más nemzetektől. Az iskolaügyre át-
térve, említést tesz a lap arról, hogy a magyar 
iskolaügy némileg hasonlít ugyran a német is-
koláztatáshoz, sok tekintetben azonban jobb an-
nál, az egészen apró gyermekekről való gon-
doskodás, a kisdedóvás tekintetében pedig jó-
val megelőzi a világ legtöbb más országát. Er-
ről a körülményről az Egyesült Államok okta-
tásügyi hivatalának jelentése is beszámol. 
A „Magyar Hét" Győr vármegyében. A győri 
tankerület iskoláiban a magyar hét fontossá-
gáról és céljáról írásbeli dolgozatot ír tak a ta-
nulók. Győrött és Magyaróváron a helybeliek 
és a vidékről önként bejött tamilok számára 
voltak a magyar ipar és kereskedelem párto-
lását célzó előadások, melyeket filmvetítések 
tettek változatossá. 

A mozgóképszínházban megtartott előadások 
után a különféle gyárakat, nyomdákat és üze-
meket, valamint a forgalmasabb rendezett 
utcák szebb kirakatait nézték meg- a tanulók. 
A Magyaróvárra kiránduló tanulók az előadá-
sok után elmentek a mosoni Kiihne-gyárba, 
ahol a vasöntést és a vas feldolgozását a való-
ságban is látták. Sok kereskedőnek az volt a 
véleménye, hogy állandósítani kellene az em-
lített kiránduló'napokat. A falut így közelebb 
lehetne hozni a városhöz, mert az előadáson 
vegyesen voltak falusi és városi gyerekek. 

A győri kereskedelmi és iparkamara vezető-
sége még a magyar hét rendezése előtt kilá-
tásba helyezte a magyar hétről ír t sikerültebb 
írásbeli dolgozatok jutalmazását. Er re 34 is-
kola beküldött 339 dolgozatot. A jutalmazásra 
az iparkamara 200 pengőt és 221 darab dicsérő 
iratot bocsátott a kir. tanfelügyelőség rendel-
kezésére, azzal a kikötéssel, hogy a 200 pengőért 
helybeli kereskedőknél magyar gyártmányú is-
kolai szerek vásároltassanak és osztassanak szét 
a tanulók jutalmazására. Ezenkívül 220 tanuló 
még dícsérőiratot is kapott. 

A „Pestvármegyei ó v ó n ő i Kör" folyó évi május hó 
4-én, d. e. Vili órai kezdettel rendes évi közgyűlést t a r t 
Kispesten, a Kossuth-téri állami elemi iskola nagy torna-
termében. A tárgysorozat rendjén gyakorlat i foglalkozá-
sokat mutatnak be: Zloch Józsefné, Zékányné Vajda 
Mária és Wéber Mária kispesti állami óvónők. Felolvas r 
Pósch Erzsébet rákosligeti állami óvónő. Előadást t a r -
t a n a k : dr. Imre Sándor egyetemi tanár és Szekeres Fe-
renc. székesfővárosi szemináriumi zenetanár. A közgyű-
lésre már most felhívja a tagok és érdeklődő tanügyi b a -
rá tok figyelmét az Elnökség. 

Felvétel az Esztergom-Vízi városi Irgalmas Nő-
vérek leánygimnáziumába és internátusába. 
Az Irgalmas Nővérek vezetése a la t t álló esztergomi érseki 
leánygimnázium I. és I I . osztályába felvétetni óha j tók 
már most jelentkezhetnek. Bővebb felvilágosítással kész-
séggel szolgál: Leánygimnázium Igazgatósága. 

Irodalmi pályázat. A „Somogyi Helikon" szerkesztő-
sége szépirodalmi pá lyáza to t hirdet a nép ajkán élő ere-
deti, valamint kö l tö t t (Kupa-, Koppány-) regékre, mon-
dákra és legendákra. — Az írógépen készült vagy idegen 
kézzel olvashatóan í ro t t , jeligével és leragasztot t jeligés, 
névjeggyel ellátott pályamunkák 1931. június hó l éig 
Hortobágyi Ágost ny. kir. tanfelügyelő címére (Kapos-
vár, Hársfa-u. 7. sz.) küldendők be. 

A beérkezett pá lyamunkákat vissza nem adják, a meg-
felelőket a Somogyi Helikon egyik kötetében leközlik. 

Pályadíjak: I díj olajfestmény, mely balatoni részle-
te t , I I . díj kisebb olajfestmény, mely egy régi magyar 
várromot ábrázol, I I I . díj relifkép, IV—V. díj a So-
mogyi Helikon egy-egy kötete. 

A pesthidegkúti népművelési tanfolyam kiállí-
tása. A pesthidegkúti iskolánkíviili népműve-
lési tanfolyam március 22-én rendezte záróki-
állítását. A kiállításon megjelent gróf Klebels-
berg Kunoné elismerését fejezte ki a tanfolyam 
vezetőjének, Regényi Paulának, valamint a 
szervezőknek, Mészáros Károly igazgatónak, 
Reichardt András plébánosnak és Zimmermann 
Béla főjegyzőnek. A kiállításon különösen az 
iparművészeti játékok keltettek feltűnést, ame-
lyek a tanulóknak jelentékeny kenyérkeresetet 
is jelentettek. 

Pályázat a kalocsai érseki tanítóképző-intézetbe. 
A kalocsai érseki tanítóképző-intézetbe s ezzel kapcso-
la tos internátusba való felvételért folyó évi. április 30-ig; 
nyú j tha tók be kérvények. A felvételi feltételek azonosak 
az állami tanítóképző intézetek részére meghirdetett fel-
tételekkel. Igazgatóság. 

Yak gyermekek felvétele. A lovag Wechselmann 
Ignác és neje Neuschloss Zsófia vakok tanintézetébe fel-
vételért folyamodhatnak mindkét nembeli, egészséges, jó l 
fej let t , 6 évnél idősebb vak, vagy csökkentlátású gyer-
mekek, kik o t t teljes ellátásban és oktatásban részesül-
nek. A kérvényhez csatolandó a gyermek születési, himlő-
oltási és orvosi bizonyítványa, ingyenes felvételért folya-
modók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek. Bővebb 
felvilágosítást nyújt az intézet igazgatósága, Budapestr 

VII., Mexikói-út 60. A pályázati határidő május hő 
15-én jár le. 
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Hajdú megye és az analfabéták. Debrecenből jelen-
t ik : Hajdú vármegye törvényhatósági bizot tsága szabály-
rendeletet hozott, amelyben az írni-olvasni nem tudó egyé-
nek részére büntetés terhe a l a t t kötelezővé tette a vár-
megye területén megnyitandó analfabéta-tanfolyamok lá-
toga tásá t . A belügyminiszter Hajdú vármegye közönségé-
nek leiratilag elismerését fejezte ki, azonban közölte, hogy 
a szabályrendeletet nem hagyha t j a jóvá, mert az analfabé-
ták kötelező okta tásá t csak törvényhozási úton lehet ki-
mondani. 

Népművelés Letenyén. Zala vármegyében, a határ-
menti Letenye községben, 1930—31-ben 12 ismeretter-
jesztő előadást t a r t o t t a k felnőttek részére. Az előadók 
közt szerepelt a letenyei kerület országgyűlési képviselője, 
dr. Pozsogár Rezső is. 

Az analfabéták részére egy női analfabéta-tanfolyam 
i s szerveztetett. A tanfolyam hallgatói közt öt cigány-
asszony is volt. 

A tanfolyam záróvizsgáján dr. Czigány János főszolga-
bíró elnökölt. 

Állástalan tanítók és tanítónők. Poroszország-
ban még 21.000 i f j ú tanító és tanítónő van ál-
lás nélkül. Ehhez já ru l az a szomorú körül-
mény, hogy már előre jelzik számos segédta-
nító elbocsátását. A helyzetet bonyolítja, hogy 
az akadémiailag képzett néptanítók száma év-
ről-évre növekszik. Az ú j akadémiai tanítók 
számát 1932-ben 900-ra és 1933-ban 1250-re be-
csülik. Ez az oka, hogy a tanítók ellenzik ú j 
pedagógiai akadémiák felállítását. 
25 éves találkozó. Felkérem az osztálytársaimat, kik-
kel az esztergomi érseki róm. kath. tanítóképző-intézetben 
1905—06. tanévben képesítőztem, hogy a 25 éves talál-
kozónk előkészítése végett, címeiket velem közölni szíves-
kedjenek. Dr. Tesléry Károly kir. tanfelügyelő, Nyíregy-
háza. 

A diáksegélyeket leszállították Németországban. 
A német kultusztárca költségvetésében a diákok gazda-
sági segélyét 4,200.000 márkáról 2,700.000 márkára szál-
l í to t t ák le. Ez sok tehetséges diáknak teszi lehetetlenné 
pá lyá ja folyta tását . 

Halálozás. Kintzler Árpád, az iglói ág. h. ev. elemi is-
kola ny. igazgatója 63 éves korában, folyó évi március 
15.-én, több mint egy évtized óta t a r tó szenvedés után el-
hányt . A megboldogult Nagy-Magyarország egyik legki-
válóbb taní tó ja volt. Évekig viselte a nagyhírű Szepesi 
Tanítóegyesület elnöki t i sz t jé t és tevékeny részt vett az 
országos taní tói szervezetek tanácskozásain is. Hosszú 
ideig szerkesztője volt a Szepesi Tanítóegyesület Évköny-
vének. Barátai , ismerősei, valamint a szülők tisztelték és 
szerették őt, kis taní tványai pedig ra jongtak kedves igaz-
g a t ó bácsijukért. Nagy népszerűsége és tekintélye volt 
Iglón és a vármegyében. Kintzler Árpád tudásával, lelki 
nemességével, magyar érzésével, hivatásszeretetével, fárad-
ha ta t lan munkásságával és őszinte kollegiállításával esz-
ményi példaképe volt a lelkes szepesi taní tónak. Az össze-
omlás idején hazájának a sorsa oly megrendítő hatás-
sal volt a kiváló férfiúra, hogy súlyos beteg let t és testi-
leg részben megbénulva munkaképtelenné vált . Teme-
tése az iglói iskolák növendékeinek és nagyszámú gyá-
szoló közönségnek a jelenlétében ment végbe. A meg-
ható gyászbeszédet dr. Walser Gyula iglói ág. h. ev. lel-
kész mondotta, míg a sírnál a Tanítóegyesület nevében 
Pádisz Árpád igazgató és mások búcsúztat ták a ha lo t ta t , 

méltatva kiváló érdemeit s a közért önfeláldozóan végzett 
értékes munkásságát . Felesége, született Scholtz Inéz 
írónő és polg. leányiskolái igazgató, valamint testvérei: 
Béla és Gyula s i ra t j ák elhúnytát. Áldott logyen emléke! 
— Díváid Kornél, a Nemzeti Múzeum történeti osztályá-
nak igazgatóőre, hírneves művészettörténeti író folyó évi 
március hó 24 én meghalt. — Probszt Jukab nyugalma-
zot t hosszúhetényi igazgatótanító életének 65 ik évében 
április hó 1.-én Pécsváradon elhúnyt. — Erődi János ny. 
kir. tanfelügyelő neje, szül. bolonyai Török Frida 64 éves 
korában folyó évi április hó 3-án várat lanul meghalt . 
Nagy részvét mellett temették el folyó hó 5-én a kerepesi-
úti temető halot tasházából az ágostai hitvallású evangé-
likus egyház szer tar tása szerint. , 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A modern, okszerű gyümö lcs favéde lem 
közel 1 0 0 % - b a n egészséges, expor tképes 
gyümö lcsö t szolgál tat . 

Nemcsak Európának, de talán az egész földkerekségé-
nek ízben, zamatban legpompásabb gyümölcse a magyar 
alma, körte, őszibarack, cseresznye, szilva, dinnye stb. 

Mégis évente 2 millió pengőért importálunk csak a lmát , 
kör té t a vámkülföldről közel 500 vágón mennyiségben. 
Ide j u to t t az a Magyarország, moly a középkori tör té-
neti feljegyzések szerirt : Európa gyümölcsöskertje volt. 

Máramarost, Erdélyt megszálló hata lmak vették el, t e h á t 
az Alföldre és Dunántúlra vár a feladat, hogy a magyar 
gyümölcsexportot megteremtse. 

A földmívelésügyi kormány és a kamarák évek ó ta min-
dent elkövetnek, hogy az okszerű gyümölcsfavédelem 
tennivalóit a gazdák úgy megtanulják, mint pl. a szőlő-
ápolást . Ma már a filoxera és peronoszpóra ellen min-
denki vonakodás nélkül védekezik, csak a gyümölcsösök 
termésének 9 0 % - a esik áldozatul a sokféle gomba- ós 
rovarkártevők zavartalan pusztí tásának. I t t is a kézzol 
fogható példaadás terére kellett végre lépni a mezőgazda-
sági érdekképviseletnek, hogy ez a szégyenletes á l lapot 
megszűnjék! 

Jónevű hazai gyárak már hosszú évek óta készítik az 
összes modern és okszerű gyümölcsfavédelmi szereket, de 
ezek az óriási propaganda-áldozatok dacára sem terjed-
nek a kívánatos mértékben és gyorsaságban. Pedig a 
gazdasági válság olyan méreteket ölt, hogy gazdáinknak 
minden létező üzemágat fel kell karolniok, minden be-
vételi lehetőséget meg kell próbálniok. Egyik ha ta lmas 
hazai vegyipari vál la la t végre megtalál ta a módjá t annak, 
hogy a két dunántúl i kamara kertészeti szakembereinek 
felügyelete a l a t t többezer gyümölcsfa kerüljön modern 
kezelés alá Vas vármegyében — annak kézzel fogható be-
igazolására, hogy igenis majdnem 100%-ban féregmentes 
exportgyümölcsöt lehet produkálni, csak a gyümölcsfá-
kat is éppen úgy kell védeni, kezelni, ápolni, mint akár a 
szőlőt. 

Az őstermelő és az ipar összefogása mindjár t az első 
félévben olyan szép és szembeszökő eredményt produkál t , 
hogy a győri gazdakamara a közérdeknek vélt szolgála-
t o t tenni, amidőn az általa ápolás alá vet t mintegy 5000 
gyümölcsfájának egyik kert jét : a győrvár-pácsonyi káp-
ta lani gyümölcsöst a nyilvánosság előtt leszedés e lő t t 
most bemuta t ta , melyben 100%-ban féregmentes, export-
gyümölcs á l l í t t a to t t elő. A 3—400 darab ú jmajor i öreg 
fa roskadásig tele ágainak három vagont megközelítő 
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almatermése több mint az egész környék 8—10 községé-
nek összes idei termése együttvéve. Ez pedig kizárólag 
a munkát és költséget nem kímélő szakszerű favédelem-
nek az eredménye. 

A Eelsődunántúli Mezőgazdasági Kamara félév a l a t t 
csodás eredményt ért el és m u t a t o t t fel a védekezőszerek 
alkalmazásával s a mechanikai faápolási munkák pontos 
keresztülvitelével. Mixelni hell a gyümölcsöskert talaját 
is, sőt teljes trágyázásban is kell azt részesíten'. Csak 
így lehet almát és kör t é t vagonszámra szüretelni. Az 
almamoly és a bimbólikasztó bogár, továbbá a fuziklá-
dium a legveszélyesebb gyümölcsfakártevő. De úgy a 
gomba-, mint a rovarkártevők ellen egész sereg hazai, 
jól bevált irtószer áll már rendelkezésre. Igaz, hogy ezt 
meg kell tanulni, mint a szőlőmívelés sokféle csínját-
b ín já t . 

A gyümölcsfaápolási munkák téli, tavaszi és nyári 
teendőkre tagolhatok, továbbá mechanikai munkákra és 
permetezésekre. 

Sorrend szerint a kamara munkái ez évben így követ-
keztek: A legelső teendő volt a fák erélyes megtiszto-
ga tása , a gallyak alapos megri tkí tása, a száraz felesleges 
ágak kegyetlen lenyesése. A fák kérgét kaparóval le-
kapar ta , drótkefével lekefélte, hogy az o t t tanyázó és 
szaporodó összes kártevőket kiirtsa. Ez a mechanikai rit-
kítás és nagytakarítás levegőt és napfényt v i t t be a fák 
sűrű koronájába, ami az alvó rügyeket termőrügyekké 
a l ak í to t t a á t és egyben halá la let t a betegségokozó gom-
bák és rovarok millióinak. 

Ezu t án jön a három tavaszi és a három nyári perme-
tezés. 

Rügyfakadás előtt 2%-os bordói lé és 2%-os kénoldat: 
•dmoróJ-permetezés szükséges, melyet 1—2 nap múlva 
15%-os -Dendrin-permetezés követ úgy, hogy a fa csu-
rogjon és szinte teljesen megfürödjék a Dendrin levében. 
A cél i t t részben a kártevők elpusztítása, részben a fák 
kérgének a megfiatalítása. Virágzás a la t t nem szabad 
nedvesen permetezni, mer t az a virágot (szaporító szer-
veket) tönkreteszi, de lehet száraz porral porozni, ami-
nek ugyanez a védekező hatása. Virágzás után 3^%-os 
a munkát is éppen úgy érteni és tudni kell — meg kell 
bordói lé, Vi %-os Amonil (kén) és 100 liter permetlére 
25 dkg Darsin (arzén) permetezése következik, főleg az 
almamoly és az araszolok ellen. Ezt követi 7—10 nap 
múlva a harmadik permetezés az előbb leírt anyagokkal. 
Az első nyári permetezés június elején már erősebb olda-
tokkal eszközöltetik: 1%-os bordói lé, 1 kg mész, 5-í kg 
Amonil, y* kg Darsinnal keverve. Ez t követi a hernyó-
fogó enyvesgyűrűk, vagy a szalmaköteleknek a fák tör-
zsére való elhelyezése, ami a hernyók, bábok, bimbó-
likasztó, almamoly és egyéb rovarok összefogását teszi 
lehetővé. A szalma olcsó, a szalmakötél 10 naponkint 
cserélhető. A megfogott rovarkártevők száma gyürűnkint 
30—50 darab közö t t váltakozik, t ehá t a zsákmány dús 
és gazdag. Közben az első permetezést követi a fák aljá-
nak gondos felálása egészen a korona csurgójáig. A har-
madik permetezés u t án ezt a tányér t megkapáljuk. -Július 
I I . felében következik egy újabb nyári permetezés a jú-
niusival azonos permetlékeverékkel: 1%-os bordói lé, 
Yi % Amonil, Vt % Darsin. Ha a levéltetvek fellépnek, a 
megtámadott ágrészeket 2%-os Poírsm-oldattal pemetez-
zük. Az esetleg muta tkozó vértetű ellen a Pomrin és 
Dendrin ecsetelése használ . Augusztus II . felében jön a 
harmadik nyári permetezés, már erősebb szerekkel: 1%-os 
bordói lé, xÁVo Amonil (kén), Darsin (arzénméreg). 

A 20—30 éves fák permetezéséhez magasnyomású, háton-
hordozható permetezőgépet használjunk. Nyolcméteres 

bambuszcső segélyével a legmagasabb fák teteje is meg-
permetezhető. 

A tél folyamán a kamara a jelentkező járásokban meg-
szervezi a gyakorlati gyümölcsfaápolási körzeteket: kép-
zett faápoló szakmunkásokat és gépeket ad ki haszná-
l a t r a minimális önköltségért a jelentkező gazdáknak. 
E cél érdekében a kamara Krämer Ernő kertészeti intézőt 
Sárvár székhellyel állandó külszolgálatra osz to t t a be a 
alája minden gyümölcsösben szakszerűen képzet t faápoló-
munkavezetőt rendelt. Ezenkívül Ripka L a j o s m. kir. 
kertészeti főintéző és Somogyi Ferenc kamarai növény-
és kertvédelmi osztályvezető, szükség esetén pedig Erdőss 
Imre szőlészeti felügyelő is rendelkezésére áll az ezirány-
ban érdeklődő gazdaközönségnek. 

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

A tanítói illetmények szolgáltatása. (Gy. I. körjegyző 
úrnak, Magyarszerdahely.) Köszönetünket nyilvánítjuk 
cikkéért, amellyel fölhívja a figyelmet a nem állami ta-
nítóságnak arra a régi sérelmére, hogy illetményeinek az 
iskolafenntartótól járó részét, az ú. n. helyi javadalmát 
rendszerint csak nagy késedelemmel kapja kézhez s ennek 
folytán mind családjának el tar tásánál , mind gyermekeinek 
továbbneveltetésénél nehéz gondokkal kénytelen megküz-
deni. 

Tényleg úgy áll a dolog, hogy a falu adózói csak az 
a ra t á s t követő időben fizetőképesek; akkor jobbadán fizet-
nek is, bár vannak elegen, akik csupán kényszerbehajtásra 
tesznek eleget kötelezettségüknek. így aztán a polgári év 
első felében alig-alig képesek az iskolafenntartó politikai 
és egyházközségek tanítóik készpénzbeli járandóságait ki-
szolgáltatni. 

E visszás állapot megszüntetésére a t . Körjegyző Űr 
javas la ta szerint — az önkormányzatok háztar tásának 
rendezéséről szóló törvényjavaslat tervezte Orsz. Közigaz-
gatási Alap példájára — Országos Tanítói Fizetési Ala-
pot kellene létesíteni és ebből az Alapból történnék aztán 
a taní tói illetmények utalványozása, még pedig az állam-
segélynek s a fenntar tókat terhelő fizetésrésznek együttes 
összegében. Ezen a réven még az iskolai számadások is 
egyszerűbbek lennének, mer t pusztán a dologi kiadásokra 
szorítkoznának. 

Az Országos Tanítói Fizetési Alap jövedelme a követ-
kezőkből ál lna: 

1. Rendes bevételek: a) az iskolafenntartók részéről ed-
dig is ado t t illetmény; b) az államtól eddig is nyú j to t t 
illetménykiegészítő államsegély. 

2. Rendkívüli bevételek: a) a közoktatásügyi kormány 
á l ta l engedélyezett előleg (mely az iskolafenntartókat ter-
helő rész befolyta u tán visszatérül); b) a fenntartókra a 
késedelmesen fizetett összegek után kirqt t kamat . 

Az Alap kezelése nem is igényelne külön adminisztrá-
ciót, mert a tanítói illetmények előírása, utalványozása, 
ugyanúgy történnék, mint eddig, a számvevőségnek csak 
annyival lenne több dolga, hogy a fenntar tók hozzájáru-
lásáról külön nyi lvántar tás t vezetne. 

Ez a javaslat mindenesetre megszívlelendő, de hiánya, 
hogy csak a készpénzbeli illetmények szolgál ta tását ren-
dezi, ho lo t t a nem állami taní tók természetbeni járandó-
ságai is mintegy negyedfélmilliónyi értéket képviselnek együt-
tesen; még nagyobb há t r ánya azonban, hogy nincs semmi 
biztosíték az iskolafenntartók fizetési készségére nézve. 
Amíg a tanító megélhetésének biztosí tására kell a pénzt 
szolgáltatni, ha késedelmesen, nehézkesen is, valahogy 
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mégis csak előteremti a község vagy felekezet; ám ha az 
állam részéről előlegezett összegek visszatérítéséről lenne 
szó, csendőri segédlettel is alig lehetne eredményt elérni. 
In tő példa erre a Nem Állami Tanszemélyzet Orsz. Nyug-
díjintézete, amely gyakran küzd fizetési nehézségekkel, 
mert az iskolafenntartók egyszerűen nem tesznek eleget 
kötelezettségüknek. Pedig i t t mindössze évi másfélmilliónyi 
nyugdíjjárulék forog szóban, míg a nem állami taní tóság-
nak készpénzbeli fizetése együttesen közel jár az ötmillióhoz. 

Ennél a javaslatnál sokkalta életrevalóbb és kivihetőbb 
az ú. n. hollandi rendszer, amelynek bevezetése érdekében 
kivált dr. Horváth Győző fölsz. püspök, kalocsai nagy-
prépost úr fe j t ki önzetlen, tiszteletreméltó munkásságot. 
A hollandi rendszer abból áll, hogy a nem állami iskolák 
fenntartói csupán a tantermek elhelyezéséről és dologi 
szükségleteiről gondoskodnak, a tan í tók illetményeit pedig 
egészben az ál lam viseli; a naturál is javadalmazás t ehá t 
megszűnik. E rendszer meghonosításánál az a bökkenő, 
hogy ki fedezze a fenntartók részéről eddigelé b iz tos í to t t 
mintegy nyolcmilliónyi helyi javadalmat. A püspök úr el-
gondolása szerint ez az' összeg a pótlékolható állami egye-
nes adók öt százalékának megfelelő országos iskolaadó 
kivetése ú t j án lenne fedezendő. Ennek az az előnye is 
meglenne, hogy ekként a gazdag részvénytársaságok e 
más jogi személyek is igénybe vétetnének a kulturális szük-
ségletek biztosítására, ami alól eddig megokolatlanul men-
tesek voltak. 

Annyi kétségtelen, hogy a fölvetett kérdés sürgős ren-
dezést vár s reméljük, hogy ez most már nem fog soká 
váratni magára. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Kinevezés. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Horváth László vezértanácsnokot az Országos 
Testnevelési Tanácsban viselt alelnöki tiszt-
sége alól — e minőségében kifejtett buzgó mű-
ködésének elismerése mellett — saját kérel-
mére felmentette és helyébe az 1930. évi január 
hó 1-től 5 évi időtartamra megalakított Orszá-
gos Testnevelési Tanács hátralevő időszakára 
alelnökké vitéz Szabó Sándor vezértanácsnokot 
kinevezte. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1927. 
évi 74.871—VIII. b. számú rendeletre való hi-
vatkozással az alább megnevezett művet be-

szerzésre ajánlotta: 
A szerző neve: dr. Futó Jenő. A könyv címe: 

Gárdonyi Géza. A kiadó cég: Weisz László 
könyvkereskedő, Hódmezővásárhely. A meg-
jelenés helye és ideje: Hódmezővásárhely 1930. 
A könyv formája: 8-rét, 259 lap. A könyv ára: 
10 pengő. 

Az ajánlás az állami, községi, izraelita, tár-
sulati és magán polgári iskolák és az állami 
tanító- és tanítónőképző-intézetek könyvtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik. 

A szerző neve: Czeizel János. A könyv címe: 
Kazinczy Ferenc élete és működése. A kiadó-
cég: Kir. magy. egyetemi nyomda. A meg-
jelenés helye ós ideje: Budapest 1930. A könyv 
formája: 4-rét. A könyv ára : 12 pengő. 

Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: fiú- és 
leányközépiskolák. 

A szerkesztő neve: Németh József. A folyó-
irat címe: Térképészeti Közlöny. A kiadó cég: 
M. kir. áll. Térképészet, Budapest, 114. II . r 
Retek-utca 43. A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, negyedévenkint. A folyóirat for-
mája: 4-rét. A folyóirat előfizetési ára: 6 
pengő. 

Ajánlás a következő iskolafajok könyvtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik: fiú- és 
leányközépiskolák, tanító- és tanítónőképző-
intézetek, fiú- és női felső kereskedelmi isko-
lák, fiú- és leánypolgári iskolák számára. 

A szerző neve: Wells-Huxley. A könyv címer 
Az élet csodái I—I1I. kötet. A kiadó cég: 
Pantheon írod. R.-T. A megjelenés helye és 
ideje: Budapest 1930. A könyv formája: 4-rét. 
A könyv á ra : 72 pengő. 

Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: fiú- és 
leány középiskolák. 

A szerző neve: Kölcsey Dezső. A könyv 
címe: A Kölcsey, máskép Szente-Mágócs nem-
zetség, Kölcsey Ferenc. A kiadó cég: szerző-
kiadása. A megjelenés helye és ideje: Buda-
pest 1930. A könyv formája: 4-rét. A könyv 
ára: 6 pengő. 

Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: fiú- és-
leányközépiskolák és leánykollégiumok. 

A szerkesztő neve: Hóman Bálint. A könyv 
címe: „A magyar történetírás új útjai". A 
kiadócég: Magyar Szemle Társaság. A meg-
jelenés helye és ideje: Budapest, VI., Vilmos-
császár-út 3. 1931. A könyv formája: kis 4°. A 
könyv ára : 15 P. 

Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: középiskolai 
tanító(nő)képzőintézeti,' felsőkereskedelmi isko-
lai, polgári iskolai tanári könyvtárak számára, 

A szerkesztő neve: Dr. Gerlóczy Zsigmond. 
A folyóirat címe: Egészség" XLV. évfolyam. 
A kiadócég: Orsz. Közegészségügyi Egyesület,. 
Budapest, VIII. , Esterházy-u. 14—16. A meg-
jelenés helye és ideje: Budapest, 1931. havon-
ként. A folyóirat formája 4°. A folyóirat 
ára: 8 P. 

Az ajánlás, mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: középisko-
lák, tanító (nő)képző-intézetek, felsőkereskedelmi 
és polgári iskolák tanári könyvtára számára. 
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Hirdetmény. 
Tisztviselők gyógyfürdőzése Hévizfürdőn. 

A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése a la t t álló 
„Nyugdíj járulék Alap" tu la jdonát képező hévizfürdői 
,,Tisztviselők Háza" az 1931. évben, m á j u s hó 5-én nyílik 
meg. A II. számú épületnek összes helyiségei fűthetők. 

A „Tisztviselők Háza" kizárólag az olyan állami 
tényleges és nyugdíjazott tisztviselők, kezelők, díjnokok, 
a l t i sz tek és ezeknek özvegyei részére áll rendelkezésre, 
akik az 1912 : LXV. t.-c. alapján létesí tet t nyugdíjjáru-
lék-alap javára nyugdíjjárulékot fizetnek, vagy tényleges 
szolgálatuk a l a t t ilyen nyugdíjjárulékot fizettek. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való lakha tás szempontjá-
ból az 1931. évi fürdőidény ha t időszakra osz ta to t t be, 
amelyek közül az I., II . és I I I . 22 napig, a IV. és V. 
.24 napig és a VI. részben 15, részben 25 napig t a r t . 

Az egy'es időszakokban a lakásért és teljes ellátásért 
«eszesen fizetendő áraka t az alábbi k imuta tás tünte t i fel. 

A kimutatásban fe l tünte te t t á rak magukban foglalják 
•a szoba árá t , a napi négyszeri étkezésből álló ellátást, 
.az orvos dí jazását és a gyógydíjat . 

A I I . számú épületben a manzard-szobákra nézve meg-
á l l ap í to t t kedvezményes árak (45, 55, 60, 35 és 55 P ) 
•engedélyezését csak a tényleges vagy nyugdíjas altisztek 
-és azokhoz hasonlóak, valamint ilyeneknek özvegyei kér-
hetik s a kedvezményes á raka t a rendelkezésre álló férő-
helyek erejéig a pénzügyminisztérium engedélyezi. Ezek a 
manzard-szobák egyenkint 2—2 ágyra vannak berendezve. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való l akha tás t a m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz beadandó bélyegmentes kérvény-
ben kell kérni és ezeket a kérvényeket, amennyiben a 
kérvényező az I. vagy a I I . időszakra kér lakást , az 
1931. évi április hó 15-ig, amennyiben a I I I . , IV., V. 
vagy VI. időszakok valamelyikére kér lakást, az 1931. 
évi május hó 15-ig kell a m. kir. pénzügyminisztérium 
IV. b. ügyosztályának megküldeni. 

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kérvényező mely 
időszakban óhaj tana a „Tisztviselők Házá"-ban lakni, 
továbbá , hogy az o t t l akha tás t csak sa j á t személyére 

vagy esetleg még egy vagy több, a kérvényben megneve-
lendő családtagjára is kéri és hogy mely épületben óhaj-
tana földszinti vagy emeleti, vagy manzard-szobát igénybe 
venni. 

Elsőbbséggel bírnak azok, akik a kérvényhez csatolt 
orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy a hévizi gyógy-
fürdő használa tára szükségük van. 

Az igényjogosultságot, vagyis azt , hogy kérvényező 
az 1912 : LXV. törvénycikk a lapján létesített nyugdíj-
járulékalap javára nyugdíjjárulékot fizet vagy fizetett, 
a tényleges szolgálatban állók közvetlen hivatali főnö-
kük részéről a kérvényre vezetett záradékkal, a nyugdíja-
sok és özvegyek pedig a nyugdíjról szóló utolsó posta-
takarékpénztári csekkszelvénynek a kérvényhez való csa-
tolásával igazolják. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való lakhatás engedélyezé-
séről a kévényezők a „Tisztviselők Háza" gondnoki iro-
dája részéről idejekorán értesítést kapnak. 

Az értesítésben megjelölt időpontig a fent k i tün te te t t 
árnak egy részét foglaló címén postautalvánnyal el kell 
küldeni a „Tisztviselők Háza" gondnoki irodájának Héviz-
fürdőn. A foglaló az I. időszakban, valamint a 15 napos 
VI. időszakban személyenkint 20 P, a II., I I I . és a 25 
napos VI. időszakokban személyenkint 30 P, a IV. és V. 
időszakokban személyenkint 40 P, a tényleges vagy 
nyugdíjas altisztek és azokhoz hasonlóak, valamint ilye-
neknek özvegyei részéről bármely időszakban személyen-
kint 20 P . 

A foglaló leszámítása u tán fizetendő összeget a Tiszt-
viselők Házába való megérkezé nap já tó l számí to t t 8 na-
pon belül kell megfizetni. 

Amennyiben a kérvényező a foglalót az értesítésben 
megjelölt időpontig be nem fizeti, a kérvényező részére 
kiadott engedély ha tá lyá t veszti és a részére f enn ta r to t t 
szobát másnak adják ki. 

A foglalót semmiesetre, t e h á t még akkor sem térítik 
vissza, ha a kérvényező a Tisztviselők Házát egyáltalán 
nem veszi igénybe. 

Budapest, 1931. évi március hó 18-án. 
M. kir. pénzügyminisztérium. 

Kimutatás 
a z 1931. évben az egyes gyógyidőszakokban fizetendő árakról, amelyek magukban foglalják a szoba árát, a napi 
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I . május hó 5ítől 
május hó 26sig 22 90 85 80 — 160 150 140 — 60 45 60 55 20 5.50 4 5 0 

I I . május hó 28ítól 
június hó 18«ig 22 125 115 105 100 230 210 190 180 85 55 90 80 30 6 — 5 — 

I I I . június ho 20-tól 
július hó l l . ig 22 135 125 115 110 250 230 210 200 90 60 100 90 30 6-50 5 — 

IV. j ilius hó 13»tól 
auguszt. hó 5íig 24 160 150 140 130 300 280 260 240 110 ' — 120 110 40 7 — 5.50 

V. auguszt hó 7ítól 
auguszt. hó 30íig 24 150 140 130 120 280 260 240 220 105 — 110 100 40 6-50 5 — 

VI/a . szept. hó 1 «tói 
szept. hó 15«ig 15 75 70 65 60 140 130 120 110 55 35 55 45 20 5-50 4-50 

Vl /b . szept. hó lstől 
szept. hó 25*ig 25 125 115 105 100 230 210 190 180 85 55 90 80 30 5-50 4-50 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A gazdasági válság és a magyar tanítóság. — 
Dr. Komis Gyula: Amerika kultúrpolitikája. — 
Sz. Solymos Bea: Önfegyelmezésre való nevelés 
az iskolában. — Mosdóssy Imre.- A nevelés mű-
vészete. — A tanterv végrehajtása. Elméleti fej-
tegetések és gyakorlati tanítások. Kaposi Ká-
roly: Hazánk három részre szakad. — Hazai és 
a külföldi tanügyi lapokból. Az alkotó munka 
előmozdítása. — Gyermekek jutalmazása. — 
Látogatás egy gyermekotthonban. — A nemzet-
közi Montessori-tanfolyam. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Kül-
földi szemle. — Egyesületi élet. — Pedagógiai 
szeminárium, — Szoeiálpedagógia. Gyulai Ala-
dár: A Nemzeti Gyermekhétről. — Gyakorlati 
tanítás. Körösi Pál Benedek dr.: Millenniumi 
emlékművek ismertetése. — Hírek, Klebelsberg 
Kuno gróf a tanítók helyzetének javításáról. — 
Tanítók tanácsadója. — Szerkesztői üzenetek. 
— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
BUDAI izr. hitközség I, Váli-utcai elemi ikolájában az 

1931/32. iskolai év kezdetétől betöltendő a 4. tanítói 
állás. A 4. tanítói állás, melyet ezidőszerint helyettes 
tanítónő foglal el, véglegesen töltendő be tanítónővel. 
A pályázó 40 éven aluli nő, a héber tárgyakban kiválóan 
já r tas legyen, úgyhogy a vallásoktatást magasabb fokon 
is elláthassa. Képzettségéről, családi állapotáról, vallás-
erkölcsi életmódjáról, valamint különleges képességeiről 
(zene, ének, szlöjd, nyelvismeret) tanúskodó bizonyítvá-
nyok is melléklendők. B-listás tanerők előnyben részesül-
nek. A tanerő kezdő díjazása havi 200 pengő, családi pót-
lék, lakbér, 3 évenkinti előléptetéssel. Pályázati határidő 
1931. május 10. Budapest, 1931. április 10. A Budai Izr. 
Hitközség Iskolaszéke (II, Fő-u. 12., I. 8.). 

A CUNI ref. egyház pályázatot hirdet lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetése: lakás, 
kert természetben. Helvi javadalom 26 értékegység. Ál-
lamtól az államsegély. Kötelessége kb. 50 iskolaköbles 
oktatása s belmissziói munkában lelkésznek segíteni. 
Pályázatok kellő okmányokkal és válaszbélyeggel fel-
szerelve e hirdetmény megjelenése után 15 napra Gyenis 
János ref. lelkész Cun, u. p. Kémes címre küldendők. 
Nők is pályázhatnak. Kezdő tanítók segédtanítókul al-
kalmaztatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. (130) 

NY1EBÉLTEKI (Szabolcs m.) rk. egyháztanács kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: új lakás 
mellékhelyiségekkel, 11 kat. hold föld, párbér, stóla 26 
értékegységben és évi 50 aranykorona, többi államsegély. 
Kezdő taní tó egyelőre csak segédtanítói minőségben alkal-
maztatik. Pályázatok április hó 21-ig küldendők a nyír-
lugosi plébániahivatalhoz. Énekpróba, választás április 
23-án délelőtt 10 órakor. Megjelenés önköltségen. 

I P A R T E L E P osztatlan hatosztályos elemi iskolájához 
szeptember elsejére megfelelő férfitanerő kerestetik. Az 
állás egyéves, próbaidős. Fizetés az állami kiszabat sze-
rint. Katolikus vallású taní tók ajánlatai t „Ipartelep" 
jeligére a kiadóhivatalba kérjük. (129) 

GULÁCS község elöljárósága a községi nyári menház-
vezetőnői állásra pályázatot hirdet. A menház t a r t má-
jus hó 1-től október hó 31-ig, tehát hat hónapig. A vá-
lasztás csak egy foglalkozási időszakra, tehát ha t hó-
napra szól. Ezen állás javadalma 100 pengő a község 
pénztára terhére, amely összegből 80 pengő a fizetés és 
20 pengő a havi lakbér. Felhivatnak mindazok, akik ezen 
állást elnyerni óhaj t ják, hogy kellően felszerelt pályázati 
kérelmüket. legkésőbben folyó évi április hó 25-ig Gulács 
község elöljáróságához küldjék meg, mert későbben be-
adott kérelmek figyelembe nem vétetnek, óvónői oklevéllel 
rendelkezők előnyben részesülnek. Gulács, 1931. évi már-
cius hó 20-án. — Községi elöljáróság. (127. 

TORMÁS róm. kath. egyházközségi képviselőtestülete 
az elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 9 kat . hold 49 [H-öl szántó, 
körülbelül 190 pár után páronkint 2 aranykorona, 25 q 
búza, 4 öl kemény hasábfa, ismétlősök oktatásáért 100 
aranykorona, évi 4 malomfuvar, konyhakert. Lakás: há-
rom szoba, konyha és mellékhelyiségek. Értékegység: 45, 
a többi államsegély. Kezdő taní tó segédtanítói minőség-
ben alkalmaztatik. Pályázati határ idő: május 3. Ének-
próba május 4 én délelőtt 10 órakor a baranyaszent-
gvörgyi anyatemplomban és délután Tormáson litánia 
alat t , utána választás. Állás június elsején elfoglalandó. 
Személyes megjelenés önköltségen kötelező. Kötelessége: 
díjlevél szerint. Hazafias magatar tás igazolandó. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Plébánia, Baranyaszentgyörgy, 
u. p. Baranyajenő, küldendők. (123.) 

A MTSKOLCT orth. izr. anyahitközség tanítónőképző-
intézetének I. osztályába az 1931—32. tanévre magukat 
felvétetni óhajtók előző évi iskolai bizonyítványukkal, IV. 
oszt. félévi értesítőjükkel, tiszti orvosi bizonyítvánnyal, 
születési anyakönyvi kivonattal felszerelt és a miskolci 
izr. hitközség elnökségéhez címzett kérvényeiket április 
30-ig az intézet igazgatóságánál (Miskolc, Kálvin-u. 10) 
nyújtsák be. A felvétel feltételei: 14—16 éves kor, leg-
alább jórendű általános osztályzat, tanítónői pályára 
testi alkalmatosság. Bővebb felvilágosítást és részletes 
tájékoztatót válaszboríték ellenében az intézet igazgató-
sága küld. (122.) 

A NYIRBAKTAI gör. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalmazása természetbeni ú j lakás, melléképü-
letek, kert, szántóföld kb. 18 hold, párbér, stóla, összesen 
23 értékegységben és törvényes államsegély. Pályázati ha-
táridő a lap megjelenésétől számítot t két hét. Énekpróba 
szükséges. Útiköltséget nem térítünk meg. A választás 
pontos idejéről pályázókat értesítjük. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények „Gör. kath. Iskolaszék, Nyírbakta" 
címre küldendők, válaszbélveggel. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (124.) 

Eladó egy kétmanualos, redőnyös 
A R r i i M i% 11 s z ó l é é s 12 m e i | é k s 

" M l ) " W " l H ü változattal és egy 6 szóló 
és 6 mellékváltozatú e g y m a n u a l o s . B A R A K O V I T S 
orgonaépítő cégnél. Rákospalota, Pázmánysutca 72. sz. 
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VITKA (Szatmár vm.) község elöljárósága a nyári 
gyermekmenhely vezetésére pályázatot hirdet. A menhely-
vezetőnő iizetése havi 60 P, hat havi szorgalomidőre 52 P 
lakbér és Vi öl puha tűzifa váltságába 20 P. A menhelynél 
egy dajka állás van szervezve. A szorgalomidő az időjárás 
szerint május 1-én vagy 15-én kezdődik és október 15 ig 
vagy 31-ig tar t . Pályázni április 25 ig lehet. Okleveles 
óvónők előnyben részesülnek. Vitka, 1931. évi március hó 
28-án. — Balla Zsigmond, körjegyző. (119.) 

A HEJÖSZALONTAI református egyház pályázatot hir-
det orgonista énekvez.-tanítói állásra. Javadalom: 38 ér-
tékegységet képviselő, helyi járandósághoz megfelelő ál-
lamsegély. Kötelessége: I—VI. osztályú iskola vezetése, 
énekvezéri teendők, belmissziói munkákban segédkezés, lel-
kész helyettesítése, énekkarok vezetése. Pályázati határ idő: 
e lap megjelenésétől számított 8 nap. Az állás július l-ig 
helyettessel van betöltve. — Bársonv György, iskolaszéki 
elnök. (121.) 

ZALAI (Somogy megye) r. kath. iskolaszék kántor ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: háromszobás 
lakás, mellékhelyiségekkel, 1221 négyszögöl belsőséggel, 
8 hold 134 négyszögöl szántóföld, 569 négyszögöl rét. 
Ebből három magyar holdat kántortaní tó munkáltat, töb-
bit hívek munkálják. Minden házaspár után fél pozs. mérő 
rozs és 26 fillér lélekpénz. 10 régi öl hasáb tűzifa ház-
hoz hordva, apróra felvágva. Ebből két tantermet is tar-
tozik fűteni. Minden igásgazda tartozik sa já t udvaráról 
taní tó földjére évenkint egy kocsi jó t rágyá t kivinni. Min-
den zsellér tartozik kántortanítónak egy gyalognapszá-
mot szolgálni. Tandíj : 54.40 P. Gazdasági ismétlő okta-
tásáért 136 P. Stóla. Értékegység: 66. Kántori oklevél 
szükséges. Próbaéneklés április 22-én délután. Kezdő se-
gédtanítói minőségbon részesül államsegélyben. Kérvények 
tabi plébániára küldendők. (126.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget . 

Tanítónőt NEVELŐNŐNEK, német nyelv bírásával ke-
resek falura, két fiam mellé. Návav Pálné, Tiszakóród, 
u. p. Túristvándi. (120.) 

Éder Antal-féle használt HARMÓNIUM megvételre ke-
restetik. Ára ján la t : Tűzoltóság, Mezőberény címre kül-
dendő. (125.) 

Várostól 2 km, vasútállomástól 15 percre eső tanyai 
iskolából, félnapos tanítás, CSERÉLNE tanítónő, Pest 
mellé. (118.) 

CSERÉL Abaújból nagyobb helyre részben vagy tel-
jesen osztot t iskolához, még osztálytanítóval is rk. kán-
tortanító. Ajánlom e helyet beteg kollégáimnak, kik gyó-
gyulásra vágynak. Levelek „Abaúj" jeligére a kiadóhiva-
talba. (132.) 

T U Z A I S T V Á N 
VIII, Barossul . 70., a Pedagógiai Szemináriummal szemben. 

Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Jutányos áron készít öltönyöket, raktáron levő és hos 
zott anyagból. K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Az iparostanonciskolák tankönyve 
a Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a 
kiadásában megjelent 

G Dr. V ^ J ULYÁS ISTVÁN debreceni iparostanonciskolai igazgató, 
KLAUSER J Á N O S győri iparostanonciskolai igazgató szakavatott szer= 
kesztésében, Bobik Lajos, Gál József és Lovas Rezső tanárok közremíU 
ködésével írt 

Iparostanonciskolai Olvasó: és Tankönyv 
A z előkészítő és I. o. számára. Engedélyezési sz. 73.815/1927. VII. 
A II. o. számára. Engedélyezési sz. 83.943/1928. VII. ^ A III. o. szá, 
mára. Engedélyezési sz. 780—02/143—1929. ^ »E tankönyvek könnyen 
érthető stílusban, a tanulók szellemi színvonalához alkalmazkodva, 
megfelelő terjedelemben tárgyalják a tanterv teljes anyagát. Bőségesen 
alkalmazott kitűnő illusztrációk a szemléltető oktatás útján segítik a 
tanárt. N a g y o n j ó é s b ő s é g e s o l v a s m á n y ! a n y a g mel le t t , k i t ü n ö 
t ö r t é n e l m i , f ö l d r a j z i , s z á m t a n s m é r t a n i é s k ö n y v v i t e l t a n i r é s z az 
igaz i e r ő s s é g e e z e k n e k a m i n d e n t e k i n t e t b e n k i t ü n ö t a n k ö n y -
v e k n e k . « Mutatványszámot bevezetés céljából készségesen küldünk< 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest IV, Postafiók 242. (VIII, Múzeumskörút 6. szám.) 
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M a g y a r o r s z á g h í r e s h a r m ó n i u m c é g e : 

HÖRL NÁNDOR BUDAPEST II. TÖRÖK-U. 8. 
Telefon : Aut. 516—52. 

Közismert legjobb orgonaharmóniu= 

Sürgönycím : H A R M O N H Ö R L . 

jf, Harmóniumaim évtizedek óta a leg= 
mok ház, iskola, dalárda, hang' j Bf. elsők és közismerten legjobbaknak 
verseny, szalon, kápolna és 1 bizonyultak. Áraik amellett vendkí= 

templom részére. II vül mérsékeltek. 

Fizetéskedvezmény. Fizetéskedvezmény. 

MINISZTERILEG ENGEDÉLYEZETT zöldbetűs, át-
írásos, találmányszerű szépírási irkáimat, amelyek né-
hány hét a la t t gyönyörűen megtanítanak írni, használ-
tassa iskolájában. Darabja 20 fillér, ötvenes megrende-
lésnél 20% kedvezményt adok. Szilaveczky Árpád igaz-
gató, Budapest, IX, Üllői-út 109/a. (593.) 

Igen tisztelt tanitó.vevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké . 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár. mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor-
gyáros, Budapest, VII., Dohány-utca 37. szám. — Telefon 373—18. 

CSERÉL ref.-rk. tanítópár nagyobb helyről, vasút-
állomáshoz közel fekvő tanyai kéttanerőshöz. Gyermek-
tan í t t a t á s Debrecenben, hazulról lehetséges. Jelige: 
„Tiszavidék". (128.) 

„SZÁNTÁS, VETÉS" című népiskolai osztályverzér-
könyvek I., II. és III . osztályos kötetei a 3-ik bővítet t 
képes és kot tás kiadásban kaphatók a Kir. Magy. Egye-
temi Nyomda Könyvesboltjában, (Bpest IV, Kossuth La-
jos-utca 18.). (94.) 

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET-GYEEMEKOTT-
HON haszon- és fajbaromfitelep a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter 102.086/1930. sz. IV—I. rendelete alapján álla-
milag ellenőrzött, tyúktífusztól (fehérhasmenéstől) és 
gümőkórtól mentes telep, Pécel, Pest vm. Fajbaromfi-
tenyésztojásokat, naposcsibét, növendékállatot szállítunk 
megrendelésre, utánvét mellett, kiváló tojóképességű Vörös-
Islandi, fehér Wyendotte, amerikai fehér Leghorn és óriási 
pekingi kacsa-törzseinkből. Törzseink csak válogatot t ál-
latokból vannak összeállítva, szigorúan csapófészek-ellen-
őrzés alat t állanak és szakszerű takarmányozásban része-
sülnek, ezért a tojásokból kikelt állatok életerősek és 
gyorsan fejlődnek. Szakszerű, rázásmentes csomagolás. 
Válaszbélyeget kérünk. (72.) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, „dalárdák, isko-
lák négy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak har-
móniumjaimról, zongoráimról, pianinókról, valamint min-
den más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak. Hatal-
mas raktáraimról legkényesebb igényeket, legolcsóbb ára-
kon, kényelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan 
kielégítek. Érdeke tehát mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő a jánlatot kérni Őfensége József Ferenc 
főherceg úr kamarai és a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI MIHÁLY hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Dalgyűjtemény I—II. fü-
zet el. isk. I—II . oszt. számára. Hazafias dalok, I—II. 
füzet, két- és háromszólamú kiadásban. Gyermekdalok, 
I—II. füzet, óvodák részére. Négyszólamú férfikarok, 
I—IV. füzet. Egy-egy füzet ára 4 pengő. Megrendelhető 
a pénz előzetes beküldése mellett a szerzőnél, Pesterzsébet, 
Vas Gereben-utca 11. (140.) 

Olvasóink figyelmébe a jánl juk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a # legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, P1ANINÓKAT 

BUDAPEST VI, IHAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

» E F O B 1 R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T VI, VILMOS CSÁSZÁR-ŰT 5. TELEFON: AUT. 1 3 0 — » 6 ÉS 132—06. 

J J R T E S I T É S I Van szerencsénk szíves tudomására adni, hogy 

1931. ÉVI TAVASZI-NYÁRI ÁRJEGYZÉKEINKET 

s z é t k ü l d ö t t ü k . 
Amenyiben bármely oknál fogva nem kapta volna árjegyzékünket kézhez, 
kérje egy levelezőlapon, hogy bérmentesen pótlólag megküldhessük. 
TAVASZI ÁRUCIKKEINK MINŐSÉGE ELSŐRANGÚ! 

ÁRAINK SZENZÁCIÓSAN OLCSÓK ! 
KERVEZŐ F I Z E T É S I F E L T É T E L E K ! 

Vidéki rendeléseket még aznap el intézünk! Mintákat és egyes ruhadarabokat 
megtekintésre készséggel küldünk 1 
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SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X , Gyömrőisút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII , Múzeumíkörút 6.) kiadásán 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó e l R K Á B A N feltüntetett 
u j írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF aluminium 
írótoll 

692/1 vágotthegyfl 
írótoll 

Egyéb gyártmányai: í rónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::: KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

Tanítók 
Tanítónők 

és a z o k c s a l á d t a g j a i 
1 0 h a v i r é s z l e t f i z e t é s r e ! 

A z U R A K r é s z é r e : Kész ö l t önyök , f e l ö l t ő k . ^ H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r e n c h - c o a t o k . <> T é l i k a b á t o k , b u n d á k . ^ Ö l t ö n y -
és f e l ö l t ő s z ö v e t e k . & A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i s zöve t ek . <> E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y v á l a s z -
t é k b a n . F é r f i f e h é r n e m ű e k . P u l l ó v e r e k , kö tö t t m e l l é -
nyek. <> F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . <> Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . Ö l t ö n y ö k e t , f e l ö l t ő k e t és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s z e r i n t ké sz í t ünk s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : Kész nő i f e l ö l t ő k és k o s z t ü m ö k . 
Kész női s z ö v e t és s e l y e m , d é l u t á n i és estélyi r u h á k . <> 
P o n g y o l á k , b l ú z o k , a l j a k . & P u l l ó v e r e k , kö tö t t m e l l é n y e k 
és kö tö t t k o s z t ü m ö k . K ö p e n y - és r u h a s z ö v e t e k . & S e l y -
m e k és m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . ^ V á s z o n á r ú k , s i f ó n 
s t b . «> Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k . <> M e n y a s s z o n y i k e l e n -
gyék. •<> Á g y g a r n i t ú r á k . <> Kész n ő i f e h é r n e m ű e k . D a -
m a s z t á r ú . <> A s z t a l i készlet . ^ S e z l ó n t a k a r ó k , d í s z p á r n á k , 
szoba- és f u t ó s z ő n y e g e k . <> F e l ö l t ő k e t , k o s z t ü m ö k e t é s 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajos: utca 18. 
Telefon: 895-41. Fennáll: 62 éve. 

A tankönyv megválasztásánál az öntudatos pedagógus előtt csak egy 
döntő tényező van: a könyv jósága! 

A Betűország 
öt 

Virágos Kertje 
e tekintetben is már fOgalOIIIITlá lett! • A tantervi köve= 
telményeket száz százalékban kielégítő tartalom mellett, művészi 
külső! • Az ország iskoláinak túlnyomó többségében a Betűország 
Abc és olvasókönyveU használják. • Bevezetés céljából készség= 
gel szolgál mutatványpéldánnyal 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 V I I I , M ú z e u m - k ö r ű t 6 . 
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Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
h a b a r o m f i é 

t e n y é s z t é s s e l 

f o g l a l k o z i k ! 

A legmodernebb gyár tmány , leg* 
k i tűnőbb kivitel i Gravitációs köz* 
pont i melegvízfűtés! Au tomat ikus 
melegszabályozás, párologta tás és 
szellőztetés. Amal i th asztbesztpala 
belső burkola t ta l . N e m vetemedik , 
k i tűnő hőszigete lő! Elpusztí thatat« 
lan 1 To jások forgatása kívülről 

egy pi l lanat a l a t t ! 

Magyar Radiátorgyár Rt,, Budapest 
Gyár: X., Gyömi-őisút 76—78. 

Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmámuíca 18. 
Telefon: 197-08. 

Műanyák, téli csibenevelőketrccek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

I r 4?J 

[ | | É v e k ó t a b e v á l t 

É h e l s ő r a n g ú 

m i n ő s é g 

Kérjen árafánlalol 

színkártyát: 

LUTZ 
L a k k - «» F o l é k g y A r R. T. 

BUDAPEST 
v i ! . . Ő R N A G Y - U T C A -«. 

Hazánk legrégibb orgona-
épí tő vá l l a la ta a j á n l j a 
k i t ű n ő csőrendszeres , ú j 
o rgoná i t . V é g e z o rgona-
j av í t á soka t , bő rözés t , han -
golást az ország b á r m e l y 
részében. K e d v e z ő fizetési 
fe l té te lek , m u n k a m e g t e -
k in tés d í j t a l an . Első d í j a k -
kal és minisz ter i oklevél lel 

k i t ün t e tve . 

KEMENESI SÁNDOR 
orgona® és harmóniumkész í tő 

SZOMBATHELY (Vas m.) 
Pos ta f iók : 114. 
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A történelem-
tanítás 
eredményességét kiválóan elősegíti a 

szemléltetés!! 

A történelmi 
faliképek 
20 képből álló sorozata 
nemcsak 

legszebb dísze 
az iskolának, 

de a V. K. M. 
57.336 ; VI 11/1927. számú 
r e n d e l e t e értelmében 
azokkal az összes isko-
lák okvetlen felszere-
lendők. 

A 20 képbő l álló sorozat 52 P. 

Kiadja a 
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. sz. 

Megrendelések Budapest IV, posta-
f iók 242. számú cimre intézendők. 

t o o o o o e e o e e e e e e o e o e o " 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Allami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandotte«törzsek tisztavcrbeni törzs; 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett, elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
állománya minden fertőző betegségtől mentes, edzett, 
erőteljes egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 

Budapest, 10 számú postahivatal , X, Füzér-utca 11. szám. 

W BUDAPEST VI, f f i W f i g 

Andrá s sy -ú t 15 . J m § P | | Í k 
I. emele t 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. « w Kényelmes részletfizetés 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi töplébánia.templom részére készített 2400 ke 
„Polgármes ter .harang" , melyet 1928 november 25«én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bfbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton Lormánydí sióklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, széke» 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
«gybázi elismerölevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek! 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
p á n . u t c a 7 7 . 

T.sAut.913.53 

HAVAS A R U H A Z B A N 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costurn és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

80—, 130—, 160—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H A Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 
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Az iskolánkívüli népművelés rádiós 
előadásainak (Rádiószabadegyetem) műsora. 
Ápril is 15—30sig. 

Április 16-án (csütörtök): 
1. Magyar szerzők műveiből játszik a 

Waldbauer vonósnégyes. 
2. Dr. Szanyi István kir. fővegyész: 

Hogyan veheti hasznát a vegyvizsgáló 
állomások munkásságának a gazda, 
iparos, kereskedő és fogyasztó? 

Április 19-én (vasárnap): 
1. Magyar népdalok. Előadja a Bazili-

kai Férfikar Zsasskovszky József ve-
zényletével. 

2. Katona Géza tanítónőképzőintézeti ta-
nár: Az elkényeztetett és makacs 
gyermek. 

3. Magyar népdalok. Előadja a Bazili-
kai Férfikar Zsasskovszky József ve-
zényletével. 

Április 23-án (csütörtök): 
1. Verbunkosok. Előadjk Bura Sándor 

és cigányzenekara. * 

2. Dr. Lósy-Sehmidt Ede főmérnök: Ha-
zánk közlekedése a gőzhajó és a vasút 
megjelenéséig. 

3. Verbunkosok. Előadja Bura Sándor 
és cigányzenekara. 

Április 26-án (vasárnap): 
1. Radnóti István, a Faluszövetség tit-

kára: A falusi gazda portája. 
2. Magyar népmesék. Felolvassa Gárdos 

Kornélia. 

Április 30-án (csütörtök): 
L Magyar népdalok. Előadja dr. Mol-

nár Imre, zongorán kísér Polgár Tibor. 
2. Dr. Meister Ferenc: A madarak és a 

fák szeretete. 
3. Magyar népdalok. Előadja dr. Mol-

nár Imre, zongorán kísér Polgár Tibor. 

Tribon Ruházati Rt, 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ÜT 14. SZ. 
= TELEFON : József 312—97 és József 392—85. = 

N tO CA -s -0J J. ® 
SO CO N 

o 1 C/3 

> . 3 

a, a -CS SB 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruházat i áruhá-
zára, hol állami és községi tanítók és azok 
családtagjai az összes ruházat i cikkeket 

N Y O L C H A V I 
RÉSZLETFIZETÉSRE 
k a p h a t j á k : 
Egyedül konfekcionált férfi- és nőikabáto-
kat , női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
szörmeárukat, férfi- és női szőrmebundá-
kat,, bélésárukat, selymet, vásznat, siffont, 
zefireket és egyéb vászonárukat, női és 
férfi-fehérnemüket készen és rendelésre, 
törülközőket, abroszokat, kötöt t - és szö-
vöt tá rú t , keztyűt, harisnyát, kész füg-
gönyt és függönykelméket, kötöt t gyer-
mekgarniturákat , továbbá: új, gyárilag 
steril izált ágytollat és pelyheket, papla-
nokat. m i n d e n n e m ű mosókelméket. 

Az e l s ő r é s z l e t mindig a vásárlást követő hónap 
l-jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A fenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmuta-

tása mellett igénybe vehetik. 

mim 
D Ö R E N H E N R I K É S T A R S A 

A S Z T A L O S M U N K Á K G Y Á R A B U D A P E S T v ™ , 
g - S - S VI, Dévényi .üt 20 - 2 2 . Te l e fon5907-67 

Iskolapadok, iskolabútorok,óvodaberendezések gyárfása gS 

• L 
f A R S A I 
DAPEST S S S g 

Vasállványú iskolapadok törhetetlen kovácsolt vasból. 
Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

BA R A K O V I T S m : : n „ n n n ' T i " 
J Á N O S géperőre berendezett ínliorgoiiaep 110 

Rákospalota Pázmány-utca 72/a Nyugati pályaudvartól C villamossal 

Készítek pneumatikus és e lekt romos rendszerű orgonákat 
bármilyen nagyságban és kivitelben. Úgyszintén m ode rn 
gépezetes orgonákat, mindennemű orgonasípokat. — 
Vállalok javításokat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását Tervekkel és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. — KIS O R G O N Á K R A K T Á R A . 

ALAPÍTTATOTT 1920.BAN. # 0 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 
* 

L U K Á C S BÚTOR C S A R N O K 
A tanítóság régi kedvel t bú to rá ruháza . — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — j u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dobány=utca 30. t e l e f o n : J. 4 1 9 - 0 4 . 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Űrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor: Eng. s z - Ára : 

A Belűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 1-60 
„ „ II. ,, Olvasókönyv 35.184/926 2 2 4 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 30.496/927 4-80 

.; .. V—VI. 44.105/927 6 40 
Űrhegyi Alajos: 

A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatér III. o . sz. 27.106/926 — 80 ,, ,, „ ,, IV. 27.106/926 - 9 6 
»• 1» .» »> »,• ti I. V - V L „ „ 27.106/926 1-28 

Stelly Géza é s Tanfi Iván : 
Számország. Számtani és mértani és példalár III. o. sz. 38.745/926 1-20 

. . 1. 1, I . Ii 1 IV. „ 37.958/926 120 
•1 ,1 Ii Ii Ii 1 , V - V L „ 37.958/926 160 

Aszta los Gyula : 
Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 176 „ V - V L „ * 41.408/926 2 4 0 

Novy Ferenc: 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. o. sz. 36.095/926 2 5 6 
Állampolgári ismeretek V. ,. 64.613/927 1'50 

Éber Rezső : 
Természettan és vegytan V—VI. o. sz. 884—05—126/930 120 

Stelly Géza : 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 2 8 0 
Bexheft Ármin: 

Egészségtan V - V L o. sz. 55.563/927 1-60 
Szabados Bé la : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész Ill—IV. o. sz. 43.732/928 4-50 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos : 

Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 — 96 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Űrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: 

A Betűország I. Virágoskertje, ABC-s könyv 
Űrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
V - V l . .. „ 

Novy Ferenc : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 1'60 

42.446/926 
42.446/926 

- 9 6 
1-12 

33.550/926 2"24 

33.550/926 
39.696/929 

1-60 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó árak ! ^ K e d v e z ő fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat készséggel küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i rá l 
l O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Hold-

yi va l lás- és közokta tásügyi 1 T f IADÓHIVATAL : Királyi 
u. 16. T e l e f o n : Au t . 268—18. 1 X V pest VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . Te le fon : J. 461—45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza-
J t V . adására a szerkesztőség nem váilal» 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva-
talnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztóségnek küldendő. 

"G^LŐFIZETÉS: egész évre 9 60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes 
J2j szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás« és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami*, községi», társulati», magán* és érdé-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő* 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
I i fill., magánhirdetés 14 fillér sza-
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
»/2 old. 85 P, >/* old. 50 P, l/8 old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

H I \ H i : \ l A G Y E R M E K É R T ! 
A gyermek: a jövendő! Mindaz, ami előt-

tünk van, benne él, aki emberré, a társa-
dalom támaszává serdül. Ma költészet, já-
ték, öröm, fénye az életnek; holnap erő, 
mely nagy feladatokkal birkózik és vállán 
hordja a világot! 

A gyermek drága palánta. Ápolni, őrizni 
kell, lélekben, szellemben, testben erősíteni, 
hogy idő előtt el ne hervadjon, szívét a nap-
ban megfüröszthesse, dereka a viharoknak 
ellenállhasson! 

A gyermek. Robotos napjaink fénye, nem-
zetünk csillaga! Mindent meg kell cseleked-
nünk, hogy emberré érleljük, férfivá, aki a 
sorsot hordozza tenyerén, asszonnyá, anyává, 
aki tűzhelyünket melegíti. 

Mindent a gyermekért! Mi, akik szeret-
jük, nemcsak örömünket, gyönyörűségünket 
leljük benne, hanem váljunk gondviselőjévé, 
akik útját egyengetjük és kísérjük életét, 
amíg révbe ér. Ez a kötelessége minden 
nemzetét szerető polgárnak és súlyosan vét-
kezik az, aki ezt a felelősséget elhárítja ma-
gától. 

Íme a gyermekhét! Hét nap, amit a ma-
gyar társadalom a gyermeknek szentel! Hét 
napon át ereszti magához a kisdedeket, szí-
vére ölelve őket. Ám szeretetét tettekkel pó-
tolja, tetézi gondviselő munkával és csele-
kedetekkel: ad, hogy majd idők jövetelével 
kaphasson. Amit ad, magáért adja, amit 
cselekszik, magáért cselekszi! 

Anglia, Dánia, Németország, Olaszország, 
Svájc, az Egyesült Államok már esztendők 
óta avatják országra szóló ünneppé azt a 
hét napot, mely a gyermeki jólét szolgálatá-

ban egy táborba gyűjti a társadalmat. Ma-
gyarország, mely már rég eljutott annak a 
felismeréséhez, hogy a gyermek útja: az or-
szág útja, a gyermek ereje és boldogulása: 
a nemzet ereje és boldogulása, amikor e 
külföldi országok példáját követi, nem mu-
lasztást pótol, mert eddig is erejét meghala-
dóan dolgozott a gyermekért és ifjúságért, 
hanem ezen újabb ünnep beiktatásával a 
gyermekért való cselekedeteinek számát sza-
porítja. 

A gyermekhét, melynek kapuja kitárul 
előttünk, nagy feladatok szimbóluma, egy-
úttal eszméket érlelő, érzelmeket ébresztő 
mozgalom, mely gondolatokat egyesít és aka-
ratokat kovácsol egybe. A gyermekhét hir-
deti, hogy a gyermekvédelmet nagyobb ará-
nyokban kell megszervezni, egységes szerve-
zetbe kell tömöríteni mindazokat — egyéne-
ket és testületeket, — akik a gyermek érde-
kében bármily munkát fejtenek ki, központi 
irányítással kialakítani és megszilárdítani a 
célokat, amelyek a gyermek felemelkedésé-
hez vezetnek. 

Gyermekvédelem az, amely felkarolja a 
gyermeket, egy percig sem hagyja magára, 
tanács, segítség, ápolás nélkül, mely meleg 
szeretettel veszi körül a gyámoltalant, le-
törli könnyeit, enyhíti szenvedéseit, örömö-
ket visz az életébe, kedélyét nemesíti, ízlését 
csiszolja, tudását megalapozza, ismereteit 
bővíti, testi és szellemi jólétét lehetővé teszi, 
gondoskodva annak megtartásáról és foko-
zásáról. 

Budapest székesfőváros közoktatásügyi 
osztályáé az érdem, hogy a gyermekhét szép-

M I I M 
SZEGED. 

F Ő I V Ä l D l I T A i r I 
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ségét és jelentőségét belevitte a magyar 
köztudatba, a gyermekhét nagy programul-
ját is körvonalozva. A közelebbi cél kettős: 
a gyermekek szórakoztatása és a szülők ok-
tatása, kitanítása nagy hivatásuk teljesíté-
sére. 

Egy lelkes pedagógus, Gyulai Aladár la-
punk legutóbbi számában a gyermekhét 
céljaként a társadalom nevelését, a felelős-
ségtudat felébresztését jelölte meg a gyer-
mek és a gyermeki intézmények iránt, amit 
a gyermekhét keretében általános és speciá-
lis nevelésügyi, gyermekvédelmi és egészség-
ügyi problémákról szóló előadások fognak 
szolgálni. Az ő megfogalmazásában a véde-
lem feladata a családnak és az iskolának 
támogatása által minden gyermeket a testi, 
lelki és társadalmi tökéletességnek ahhoz a 
fokához hozzásegíteni, amit a benne szuny-
nyadó tehetségek kifejlesztése által elérhet. 

Ám előadásokon kívül a rendezők lele-
ményessége és gazdag invenciója más irány-
ban is fokozni fogja a gyermekhét hatását. 
Színes felvonulások, gyermekünnepek, ki-
állítások, kirakatversenyek, mesemondó dél-
utánok állanak a gyermekpropaganda szol-

gálatában, hogy ország-világ lássa és ha 
másként nem, a dekoratív külsőségeken ke-
resztül ismerje fel, hogy az élet központjá-
ban a gyermek áll. 

A gyermek a tanítókhoz áll a legközelebb, 
mert a családi nevelésen kívül a tanító az, 
aki puha lelkét gyúrja és fonnál ja, hogy a 
társadalom és nemzet hasznos tagjává vál-
jon, az emberi civilizáció erkölcsi és szel-
lemi alkotóelemévé. 

A magyar gyermekhét ünnepe a magyar 
tanítóság ünnepe is egyúttal, mely -lelke 
minden szeretetével áll őrhelyén a gyermek 
mellett, hogy annak fejlődését szolgálja, 
lelki és testi kivirágzását előmozdítsa. A 
gyermekek hét napja stílusosan illeszkedik 
bele a kultuszkormány által irányított ne-
velés- és oktatásügyi törekvésekbe, mely 
gyermekegészségügyi intézmények támogatá-
sával, sport- és játékterek létesítésével óvo-
dák, iskolák felállításával tanyákon és köz-
ségekben és számtalan gyermekpedagógiai 
intézkedéseivel példaadó módon segíti elő 
azt a célt, amely a magyar gyermekhét 
útján ünnepi demonstrációban jut kifeje-
zésre. 
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MIÉRT LETT KAZINCZY FERENC 
A NEMZETI IÜKOLÁK FELÜGYELŐJE? 

K. F. ha l á l ának 100. é v f o r d u l ó j á r a í r t a : P A D Á N Y I A N D O R székesfőv. kir . t an fe lügye lő . 

„Vádlának, s még a jók is, hogy feledém 
kötelességemet a hazához, midőn azon nyelv 
tanulását sürgetém, mely elölni késziile a 
miénket." Ezekkel a keserű szavakkal kezdi ön-
védelmét Kazinczy Ferenc, József császár ma-
gyar tanfelügyelője „Pályám emlékezete" cí-
men írt életrajzában, mikor II. Lipót rende-
letére fölmentették hivatalától.. . Halála után 
száz esztendővel is megrendülve olvassa az em-
ber azokat a panaszos vallomásokat, amelyek-
ben kitárja előttünk lelkét a széphalomi öreg 
remete. Halála napjáig azok voltak a legszebb 
emlékei, melyeket iskolafelügyelő korában 
gyűjtött s azok maradtak a legégetőbb fájdal-
mai, melyeket 32 éves korában érzett, amikor 
összetépték a legnemesebbnek hitt célkitűzéssel 
összeállított életterveit... Arra kell gondol-
nunk, hogy a nagy férfiaknak az egész nemzet 
életére kiható tetteit a kortársak osak ritkán 
tudják teljes érdemük szerint megítélni. Hi-
szen még ma sem értjük meg egészen, hogy 
ugyanaz a Kazinczy, aki a hazahozott szent-
koronánk őrszobájában ezeket írja: „Oh ne 
háborítsa fel senki boldog elragadtatásomat 
hideg, fagyos okoskodásaival, engedjen szabad 
folyamatot boldog örvendezésemnek s gyul-
lassza példám után szívét annak érzésére, amit 
szívem érez!" — ugyanaz a Kazinczy lelkes 
híve volt József császárnak, a császár minisz-
terének, Swietennek kezet csókolt elragadtatá-
sában, gróf Niczky Kristóf országbíró érde-
meinek az elismerésével szembehelyezkedik 
kortársainak a közvéleményével, — „közönsé-
ges ítéletével", hiszen maga mondja, liogy — 
„midőn Niczky meghala, közönséges vala az 
öröm aa országban..." Az udvari kancelláriá-
ban oly szívesen időzött s annyi szeretettel em-
lékezik meg ott működött jóakaróiról, mintha 
onnan mindig csak üdvösség és boldogság áradt 
volna szét nemzetére... Cserey Farkasnak azt 
írja 1806. év vég-én — „a József alatt történt 
változások, a haza legsarkalatosabb szabadsá-
gának elenyészésén támadt fájdalom.. . meg-
siketítették füleimnek a nagyravágyás szavát 
s eltoltam azt magamtól...", t. i. a „becses" 
vármegyei tisztséget. Nem akart szolgálni elő-
kelő önkormányzati tisztségben, mert hazafias 
érzelmeit sértő rendeletek végrehajtásában kel-
lett volna közreműködnie és a császártól ka-
pott kinevezés, Swieten utasításaival együtt 
„oly kedves, 'oly csalogató vala, hogy ennél 
kedvezőbbet álmodni sem tudott". A nemzeti 
iskolák felügyeletétől történt fölmentése után 
gróf Teleki József ugocsai főispán a budai ka-
maránál biztosított számára titkári állást, 
igyekezett őt meggyőzni, hogy ezzel az áldo-
zattal református vallásának is tartozik, de 
nem sikerült őt eltántorítani elhatározásától: a 
négy és féléven át annyi szeretettel viselt hi-
vatalának elvesztése után nem vállalkozott 
többé más tisztségre!... 

Hat évig tartó fogsága sem törte meg erős 
akaratát. Visszavonult Széphalomra, ahol bol-
dog családi körben élhetett volna és mégis — 
egyedül szerény magánjövedelmére támasz-
kodva folytatta a félbeszakított harcot. Min-
denét feláldozta, még szeretett családjának a 
jövőjét is, hogy fölkeltse, fölébressze nemzeté-
ben a műveltség vágyát a saját lelkének gaz-
dag igényei szerint.. . 

József császárról azt írja, hogy — „feláldozá 
magát nagy ideájinak; a jót szívesebben senki 
nem akarhatta" — ezért — „érdemlett dicsé-
rete az, ami lovagszobra kövén áll: Saluti pu-
blicae vixit, non diu, sed totus!" Vájjon ki 
látja tisztán még száz év után is, hogyan ér-
telmezte, gondolta el Kazinczy a „salus publi-
ca"-tf... És mégis — nem találná-e helyénvaló-
nak mindenki, ha azt olvasná széphalomi mau-
zóleumának kőhomlo'kzatán: Saluti publicae 
vixit — totus!?... 

Mi, magyar népoktatók feltétlenül tartozunk 
Kazinczy Ferenc emlékének — halála századik 
évfordulóján — annyival, hogy őt tekintsük az 
első állami tanfelügyelőnek, aki büszkén viselte 
tisztségét, mert ismerte annak mérhetetlen sú-
lyát és jelentőségét. Tiszteletet és elismerést 
vívott ki hivatalának hatalmas miniszterek, 
országbírák, kancellárok és egyházfejedelmek 
előtt. Aki végigolvassa „Pályám emlékezeté"-
ben háti'ahagyott önéletrajzát, levelezéseit, le-
hetetlen, hogy ki ne érezze azokból, milyen 
nagyra értékelte ő inaga változatos, önfelál-
dozó életének ezt az ötödfél esztendejét... 

De — mi vonzotta őt annyira ehhez a hiva-
talhoz, melyet úgy tekintett, mint egy felbont-
hatatlan szent házasságot, melyen kívül más 
frigyet kötnie soha többé nem szabad?... Soha-
sem készült tanítónak és mégis a tanítók mes-
tere, vezetője, irányítója lett és az kívánt ma-
radni ! . . . Az kívánt maradni minden mellék-
tekintet nélkül, hivatásszeretetből, lelkiisme-
rete szerint, hiszen azt í r j a az elveszített hiva-
tal után még öreg korában is sajgó fájdalom-
mal: „Becsületes ember fizetésért nem bánik 
lelkiismerete ellen!" Vonzalmának okait tőle 
magától szeretném megtudni, azért veszem elő, 
forgatom ismételten önéletrajzának lapjait, ke-
resem ennek a közéletünkben szokatlan jelen-
ségnek a nyit ját . . . 

„Pályám emlékezete" című munkája tele van 
olyan apróságokkal, melyeket csak a vérbeli 
tanító tud igazán értékelni, mert hiszen nem 
a följegyzett esemény a lényeges bennök, ha-
nem az ott lappangó nevelőhatás, egy nevelési 
módszernek a fonala, amelyet nem foglal össze 
elméletté, de tudatosan szedi-rakja össze emlé-
keiből, hogy megvilágítsa számunkra a nevelő 
tanítás helyes útját. Kiérezhető ezekből a föl-
jegyzésekből, mi volt a véleménye gyermek-
korának családi és iskolai neveléséről... Ami-
kor magáról beszél, sohasem mulasztja el, hogy 
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össze ne hasonlítsa a maga nevelését korának 
általános viszonyaival, szokásaival. — „Atyám 
a legreligiózusabb ember vala, akit képzelhet-
tem; meleg tisztelettel vonattatott mind az felé, 
a mi szent, a mi jó, a mi nagy . . . " Így emlé-
kezik meg öreg korában is édesatyjáról s ez 
a megemlékezés úgy hat reám, mintha örök-
sédével dicsekednék, melyet nem tudott elköl-
teni, mint anyagi javait , lelke gazdag maradt 
mindenben, — ami jó, ami szent, ami nagy volt. 

Jó elbeszélő lehetett édesatyja, szerette együtt 
tar tani családját az asztalnál, hogy elmondja 
nekik, amit látott, hallott, olvasott; érdekesebb 
élményeit a jelenből és a múltból, a család el-
hányt tagjainak emlékeiből... „S amíg a ki-
sebbek tányéraikra hajolva elszunnyadtak — 
í r ja Kazinczy -—, én az efféléket olthatatlan 
szomjjal hallgatám." A hallott elbeszéléseket 
titokban följegyezgette a maga számára, iro-
gatni kezdett már nyolcéves ko rában . . . Amint 
felsorolja mindazokat az alkalmakat, amelyek 
megindították bizonyos irányban az érdeklődé-
sét, okot szolgáltattak lelke képességeinek a 
kibontakozására, fölélesztették akaratát , mun-
kakedvét . . . mintha csak nekünk osztogatna 
tanácsokat, akik száz évvel halála után is azon 
törjük a fejünket, mi módon szoktassuk öntevé-
kenységre taní tványainkat . . . 

Érdekesen í r ja le pl., hogyan jutott 11 éves 
korában Sárospatakon átutazó József főher-
ceg, a későbbi császár közelébe . . . „Más atya 
megeléglé vala, hogy gyermeke a nagy utazót 
ezekerében pillantsa meg; ő bejöve, s a jobb 
nézők közé vezetett el. A vice-ispán, híres 
Szirmay Tamás Antal, unokatestvére az atyám-
nak, nekünk gyermekeknek is megengedé, hogy 
a császárnak egy tányért nyu j t sunk . . . " Ez az 
élmény eltörölhetetlen nyomot hagyott a gyer-
mek lelkében, még öreg korában is visszaem-
lékezik a legapróbb részleteire, még arra is, 
hogy amikor a főherceg felkelt az asztaltól s 
enyelegve szólt az asszonyokhoz, azok köziil 
egy sem értette meg nyelvét, ő pedig már 
akkor is tudott németül . . . Más alkalommal 
Beleznay Miklós generális elé viszi serdülő 
fiait a gondos apa, latin köszöntőt mondat ve-
lük a kollégium nagy jóltevőjének, még mi-
előtt Patakra érkezik . . . Ez a köszöntő s a vele 
járó egész élmény — jobban hatott a fiúkra, 
mint egy egész tanév összes memoriter-jei!... 

Kedves közvetlenséggel í r j a le, mért ked-
velte meg a „poétikai" osztályt annyira, hogy 
egy év után nem akart átmenni a „rhetori-
kára" . . . „Tanítóm szereté, amit tanított. Így 
azt lehetetlen vala nekem is meg nem szeretni. 
Deákom, midőn elébe állék, hogy neki fel-
mondjam leckémet, előre megzavara ijesztései-
vel s rettegvén büntetésitől, előtte három sort 
sem tudtam soha elmondani. De a Bodrog szé-
lei zengének, midőn ott magamban és elakadás 
nélkül mondám Alexis-t, Corydon-t s Daphné-
nak elváltozásait . . ." És a szigorú tanító-tanár 
urak még ma sem hiszik el a szülőnek, hogy 
gyermeke otthon hiba nélkül tudhatta azt, ami-
ből az iskolában egy szót sem tudot t . . . Csak 
azt jegyzem még fel vallomásai közül, hogy 

legjobban Szentgyörgyi István professzorát 
szerette, — „ki sétálásai alatt maga mellé venni 
méltóztatott s én épen sétálásai alatt tanultam 
legtöbbet. Leczkéjin annyit nem, ott a tanult 
ember volt; leczkéjin kívül az eszes." 

Tíz évet töltött Sárospatakon s ezalatt ke-
resztülment a kollégium összes fokozatain; az 
utolsó examen után úgy érezte, hogy „a leg-
szükségesebb tudománynak öt esztendei tanu-
lása nem volt egészen veszett időm: tudám, 
a mit feledni kell". Nem tudtak egyebet ezek 
az ifjak, mint „dogmatica és polemica theolo-
giát", de magyar történelmet, földrajzot, hazai 
törvényt sem Patakon, sem Debrecenben nem 
tanultak — panaszolja Kazinczy. Tudomány-
szomját inkább édesatyjának a nevelőmódszere 
keltette föl, aki minden alkalmat felhasznált, 
hogy elvillesse fiait a kollégiumból, ha látni, 
hallani, tapasztalatot szerezni lehetett valahol 
és megismertethette őket nevezetes, a közélet-
ben szereplő férfiakkal. Megfigyelte bennök a 
változó helyzetek hatásait, — „baráti igazítá-
sokkal bánt inkább velünk — írja Kazinczy —, 
de kényeztetések nélkül, mint hideg felsőség-
gel". Örült, ha valahol feltűnhettek fiai, szóba-
álltak velük korának híres emberei, mert azt 
tartotta, hogy ez „előtörekedésre" kényszeríti 
majd őket. A Beleznayval történt találkozás 
után egy hónapig maradtak távol a kollégium-
ból; azt í r j a erről a kirándulásról: „Kimond-
hatatlan a haszon, melyet ránk ez az egy liol-
napnyi utazás hozott. Leikeink szikrát kapá-
nak előretörekedni s érdemleni a nagyok 
figyelmét." Ezek a szikrák gyújtották Kazin-
czyban azt a. tüzet, mellyel hozzálátott a kollé-
gium húszczerk'ótetes könyvtárának az átku-
tatásához tudományos és művészi szomjának a 
kielégítése vége t t . . . 

Ennek a szinte túlhajtott önképzésnek az lett 
az eredménye, hogy leküzdhetetlen vággyal ke-
reste a műveltség terjesztésén dolgozó férfiak 
társaságát, magába akar ta szívni szellemük 
fényét, hogy bevilágíthassa elmaradottnak lá-
tott nemzetét. Jöhetett-e számára kedvezőbb 
alkalom, mint a Swieten „plán"-ja szerint szer-
vezett nemzeti iskolák állami felügyelete?... 
Hivatalával járó kötelessége lett, hogy állan-
dóan úton legyen, fölkeressen mindenkit, aki-
nek van valami kapcsolata a népműveléshez, a 
lgfelsőbb irányítókon kezdve le egészen Hob-
gard falucska düledező iskolájáig, melynek ta-
nítóját a főszolgabíró és a község kupaktanácsa 
előtt magasztalja fáradhatatlan buzgalmáért, 
papjának meg a legfelsőbb helyről jut ta t ki-
tüntetést bölcs irányításaiért. Heteket, hóna-
pokat tölt egyhuzamban egész tartomány-
nagyságú kerületében és tapasztalatait viszi 
Budára, közli az országbíróval, fölmegy Bécsbe, 
tájékoztatja a helytartótanács közoktatási osz-
tályát s közben szed föl magába ú j hatásokat 
művészek, írók, tudósok társaságában. . . 

Ebben a szerepében valóban felülemelkedik 
faján, nemzetén, hitfelekezetén s olyan „euró-
paidnak érzi magát, akinek az a rendeltetése, 
hogy fölkeressen minden forrást, ahol fényt, 
meleget és talajt bomlasztó nedvet talál és 
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hozza haza a töretlen ugarra, tegye termővé 
minden jóra, szépre, nagyra alkalmas nemze-
t é t . . . A kultúra nagy világvásárán neki nem 
volt semmi idegen, mert abban bízott, hogy a 
magyar törzsbe oltott minden galy a magyar 
őserőből táplálkozva összeforr a nemzet lelké-
vel, csak gazdagabbá, szebbé, jobbá teszi a z t . . . 
Ezért nem fél sem József császár, sem Swieten 
szellemétől, sem a szabadkőművesek boszor-
kánykonyhájától, mert azt hitte, hogy min-
denünnen csak az értékeket szedi fel és hozza 
haza s maga lesz itthon azok gondozó kertésze... 

Vállalkozása túlment egy ember erején, ha 
még oly erősnek hitte is magát faj i önérzeté-
ben és vallásos meggyőződésében. A szellem, a 

lélek önmagában megismerhetetlen, csak a 
megnyilatkozásait vesszük tudomásul, így ért-
hető, hogy Kazinczy gyanússá vált itthon is, 
Bécsben is; de neki jobban fá j t a nemzet bi-
zalmának az elvesztése, mint a hat évig tartó 
fogság, melybe a bécsi udvarhoz tartozók gya-
nú ja miatt jutott. Ezért nem vállalt többé 
semmiféle hivatalt, nem igényelt senkitől többé 
előlegezett bizalmat, hanem arra szentelte mun-
kában tölött egész életét, hogy önerejéből, hi-
vatalos támogatás nélkül oszlassa el nemzeté-
ben a személyes működése ellen támadt mér-
ges gyanút és bebizonyítsa mindenének, még 
családja jövőjének a feláldozásával is, hogy 
méltó lett volna a nemzet osztatlan bizalmára. 

A Ü Í E Y E L É I M Ű V É S Z E T E . 
(Második közlemény.) 

A nevelés művészetének amaz általános jel-
lemzése után, melyet első hasonló című cik-
kemben adtam, az anyag nagy terjedelmére 
való tekintettel, igazán sietnem kell, hogy a 
részletek megvilágítására áttérjek. 

Ezen az úton első feladatom az, hogy azokról 
az eszközökről szóljak, a melyeket első cikkem 
utolsó bekezdésében érintettem. 

A művész is a lélek eszközeivel, a lélek bizo-
nyos erőinek igénybevételével- igyekszik a 
szemlélőre, művészeti tárgyainak élvezőjére 
hatni és saját érzelmeinek, gondolatainak vissz-
hangját felkelteni és ébren tartani. 

Ép így a. nevelő is, a tanító is a gyermek lel-
két, annak erőit, mozgásait, energiáit veszi 
igénybe munkájában. Csakhogy ezen a téren 
a nevelő a művésszel szemben óriási fölényben 
van a lelki erőknek ama változatos skáláját 
tekintve, amely neki rendelkezésre áll. 

A művész ugyanis a szemlélővel szemben 
csak addig aktív, amíg műtárgyát alkotja, 
amíg t. i.: a maga gondolatát, eszméjét, a lelké-
ben élő képet formálja, tárgyát, vagy a lelkére 
ható dolgot művészileg kialakítja. Ebben a mun-
kájában,-— mivel gondolatot, eszmét, tárgyat, 
dolgot ad vissza s ábrázol, — arra törekszik, hogy 
az a műtárgy az eszmét, a gondolatot, a mű-
vészre ható tárgyat úgy képviselje, ahogy a 
művész azt látja, érzi, gondolja és t u d j a . . . 
vagy legalább is legtöbbször ez a törekvés. . . 
mert hiszen a művész felfogása mindenesetre 
jogosan számíthat arra, hogy műve leikél, lé-
nyegét jól, művészien fogta fel és azt, amit ő 
látott és érzett, a szemlélő is látni, érezni is 
fogja . . . De sokszor niég ettől is elvonatkoz-
tat ja magát a művész. . . 

Mihelyest azonban elkészült a mű, attól 
kezdve: azok a lelki energiák, érzelmek, gon-
dolatok, amelyek az alkotás közepette éltek, ha-
tottak, sokszor viharzottak a művész lelkében, 
— elülnek és a nézővel szemben szinte paszí-
vakká válnak. 

A műtárgy elkészülte után a néző lelke leg-
többször csak a szemlélet és az emlékezés, majd 
ennek segítségével a képzelet kapcsolódásával 

í r t a : M O S D Ó S S Y IMRE. 

igyekszik a művész alkotását megérteni és él-
vezni. És ha felismert hasonlóságok, helyes 
emlékezeti és képzeleti képek szerencsésen ösz-
szekapcsolódnak: következik be a művészet él-
vezése és megértése; a megnyugtató szép érzés 
és a lélek művelődése, finomodása. 

Ámde a nevelő és tanító nem ilyen úton dol-
gozik: a munkája semmi esetre sem ilyen egy-
szerű lélektani folyamatban bonyolódik le; 
mert bár igaz, hogy témája, feladata nem olyan 
egyéni téma és feladat, mint a minő a művé-
szé, hiszen neki általános, legtöbbször előírt 
feladatokat kell megoldania, — mindamellett 
az általános feladatot egyénivé teszi több olyan 
körülmény, a milyennel az alkotó művésznek 
nem kell bajlódnia, de amelyek viszont a ta-
nító munkájának alkotó munkává való felfo-
kozódását feltétlenül bizonyítják. E körülmé-
nyek: a gyermekek változatos egyéniségei, az-
tán azok a lelki adottságok, — amelyekkel min-
den tanítói munka mindjár t az indulás pilla-
natában találkozik, amelyeket a tanítónak a 
saját céljaihoz képest nemcsak felismernie, de 
át is kell formálnia, — a mikor is nem annyira 
az átformálás, vagy félretétel és a tanítói 
munkának megfelelő hangulat, képzettcsoport 
felidézése a nehezebbik munka, hanem a gyer-
meki lélek emez adottságainak a felismerése: 
ez a tanítói művészi érzés és lélek kérdése. 

Egy másik körülmény, amely a tanító, a ne-
velő munkáját az általános feladatok mellett 
is alkotó munkává teszi: a tanító, nevelő terve, 
módszeres munkamenete, a munka felépítése. 
A módszer. 

Mármost azt kérdezhetné valaki: micsoda 
művészet van a módszerben1? Erre igen köny-
nyen megfelelhetünk. Bizonyos, hogy a mód-
szerben nem az a művészet, ami a képzőben 
tanult módszertani szabályokhoz való alkal-
mazkodásban nyilvánul meg, sem az, hogy 
visszaemlékezem ezekre a szabályokra és jól 
vagy igen jól tudom alkalmazni. — Nem. Eb-
ben nincs művészet. . . vagy legalább is nem 
ez teszi a tanítói munkát e téren művészetté, 
mert erre minden művész sietve ráütné a sab-
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Ion bélyegét. Ez legfeljebb annyira művészet, a 
mennyire művészet az, hogy a lilaszint a vö-
rösből és a kékből lehet keverni, vagy hogy a 
kék és a sárga zöldet ad. A művészet a mód-
szeres munkának az egyéni vonatkozásaiban 
van; abban, hogy a tanító a módszeres menet-
ben figyelemmel van a saját lelkivilágára, 
figyelemmel van a tanuló lelkivilágára, sajátos-
ságaira; ha mérlegeli, hogy pl. az a ki.s szenzá-
ció, amely a tanuló seregét reggel az iskolába 
jövet érte, — a módszeres felépítésben hol hat-
hat a legerősebben, mert nem mindegy, hogy 
hol zsákmányolja ki; ha mérlegeli, hogy a gyer-
mekek hajlandóságaihoz mérten, két szemlélet 
közül, vagy néha négy-öt lehető szemlélet kö-
zül melyik, vagy melyek lesznek a legjobbak; 
ha mérlegeli, hogy melyik az az alkalmas han-
gulat, pillanat, amelyikben a fantázia, melyik 
az. a melyikben az érzelmek felébresztése segít 
jobban, vagyis, hogy a didaktikus lelki festmé-
nyen hol hat jobban és hol kell egy hideg szín 
és hol egy meleg. . . 

Vájjon nem művészi alkotás-e egy ilyen, a 
lelkek számos adottságát, erejét és energiáját 
figyelembe vevő tanító tervezés? De igen. Ez 
művészi alkotás. 

Nem egyszer volt alkalmam egy-egy ilyen, 
a legnagyobb művészettel felépített és lebonyo-
lított tanítást hallanom. Szinte hallani lehetett 
annak az aranyvésőnek a pengését, a gyerme-
kek lelkéből ki-kicsendülő hangokban, nevetés-
ben, felkiáltásokban, amellyel a tanító a maga 
szobrát: a tanítás, a nevelés kijelölt célját fa-
ragta a gyermeklelkekből; szinte lehetett látni a 
gyermekek ragyogó tekintetében azokat a lelki 
fényességeket, amelyeket a tanító a maga lel-
kéből nyújtott a gyermekeknek. És valóban 
meghatóan nyilatkozik meg az egész gyermek-
seregen elömlő kiegyenlítődési érzése a meg-
feszített és kiegyenlített figyelemnek, a meg-
feszített és kiegyenlített várakozásnak, a drá-
maiságig felfokozott és a megszerzett ismeret-
élményben felolvadott energia felhalmozódás-
nak, amikor a tanító a végén összefoglaló lelki 
simogatással a gyermek lelkében a pedagógiai 
végcélt megoldottan odaállította a maga teljes 
plaszticitásában. 

Ha ez nem művészet, akkor a szobor faragás 
sem az! Ha ez nem művészet, akkor az eposz-
írás sem az. 

De továbbmegyek. Az ilyen tanító-nevelő 
munka nemcsak művészet, hanem azt mond-
hatnók jó magyar kifejezéssel, ez több a mű-
vészetnél: ez kunszt. Mert ezt az egyénítő és 
lelki élményt kialakító munkát nem elég egy 
hónapban egyszer elvégezni: ezt a munkát nem 
elég egy héten egyszer megcselekedni: ezt na-
ponként négyszer, ötször kell végrehajtani, ezt 
tehát óráról-órára kell csinálni, átérezni: ezért 
a művészetért naponkint többször kell lelke-
sedni. 

És a jó tanító nem tehet úgy, mint a művész, 
hogyha nem alkalmas a hangulata az alko-
tásra — leteszi egy időre a vésőt, az ecsetet, a 
tollat és talán elmegy sétálni. — A tanító ezt 
nem teheti. 

Nos és ha ennélfogva az, ami a tanító művé-
szete volna — lassankint átalakul sablonná: mi 
lesz akkor? Mi lesz akkor az orvosság, a meg-
mentő ebből a rettenetes nehéz békóból.. . a 
sablonos művészieskedésből, mesterkedésből? 
Semmi más, mint a visszatérés az igazi mű-
vészi alkotó munkához, ahol az egyénítés, az 
egyéni erők felébresztése, igénybevétele, — 
értékelése és formálása ú j derűt, változatossá-
got, elevenséget, szeretetet, melegséget visz a 
munkába, de egyúttal hatalmas megkönnyeb-
bülést és gazdag eredményeket biztosít. 

De a művészi munkairány egyáltalán nem 
pusztán az egy-egy tanítási egység és nevelői 
feladat megoldáson áll és fordul meg. 

Az a keret, amelyet a tanítónevelőnek a tan-
tervek és utasítások adnak: az egyéni felépítés 
és megtervezések nélkül üres keret, hideg, élet-
telen valami. A keretet, a mindennapi munka 
művészien megszerkesztett és végbevitt részle-
teinek kell kitölteniük és a részleteket egymás-
sal szoros, szerves egységbe egybeforraszta-
niok. Hogy az év elején kezdett födrajzi munka 
micsoda utakon megy végig egész év alatt, hol 
lesznek az egyes részlet-egységek, mik fogják 
e részlet-egységeket jellemezni, — ezeket egy-
máshoz kapcsolni, az egyes részletek mikép 
fogják egymást kiegészíteni, egymást mélyí-
teni, megerősíteni: ezt a feladatot a tanterv, az 
utasítás, mind csak igen nagy általánosságban 
oldja meg és intézi el. Ezt a feladatot a művészi, 
niethodikus és didaktikus tervezés intézheti és 
intézi is el. 

Hogy ilyen, nemcsak a példaképen említett 
földrajzban, hanem minden ismeretcsoportban 
szükséges összefogó, átfogó munkát végezhes-
sen a tanító, ahhoz okvetlenül szükséges, hogy 
azok fölött lebegő, azokat összekötő és össze-
forrasztó gondolatai, eszméi, elvei, érzései le-
gyenek, amelyek ebben a munkában irányítják. 
Ezek az elvek, eszmék, gondolatok, érzések s 
még inkább ezek tervszerű érvényesítései te-
szik az ő művészi munkájának az alapját: ezek 
teszik a munkáját elsősorban művészivé. 

Ebben az egyénítő, tervező, alkotó munká-
ban a, tanító munkája valóban művészi munka 
és pedig olyan művészi munka, amely anélkül, 
hogy kézzel fogható műtárgyat alkotna, — 
amely végső elemezésben mindig csak symbólu-
ma bizonyos tekintetben a művész érzésének, 
gondolatának, eszméjének, — alkot valóságot, el-
vitathatatlan valóságot, valóságos érzést, való-
ságos eszmét ad, valódi akaraterőt fejleszt, 
akaratot indít, és végül egy egyénileg megnyil-
vánuló embert formál. 

Hogy a nevelő munkájának az eredményét 
nem lehet tárlatra vinni: az nem baj : a ba j az, 
hogy a társadalom nem ismeri sem az i f júság 
lelkét, sem önmagát teljesen, mert ha ismerné, 
máskép ítélné meg ezt a tanítói művészetet. 

Ha már most a módszeres munkában a ter-
vezés, az átgondolás is ilyen világos művészi 
munka, akkor bizonyára a kivitelben, a rész-
letes végrehajtásban is kell lennie művészi vo-
násoknak. 

Ezekről a legközelebb. 
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A RÁDIÓ A I É P M I YELÉS ÜZOLGÁLATÁBAX. 
í r t a : D R . K O V Á T S G Y U I A . 

Adataival és szempontjaival rendkívül figye-
lemreméltó előadást tartott A. R. Burrows, a 
Nemzetközi Rádiószövetség vezértitkára, a moz-
gófénykép és rádió útján való tanítás ós nevelés 
nemzetközi bizottságának Párizsban 1930. no-
vember 25-én tartott ülésén. 

Néhány egyszerű adat mindennél jobban 
szemlélteti a rádió roppant jelentőségét. Ameri-
kában 19 Vi millió, Németországban 3'/4 millió, 
Angolországban 3,240.000 rádiókészülék van beje-
lentve. Aránylagosan Dániában a legeltejedtebb 
a rádió: 398.0CO vevőkészülék esik 3Va millió la-
kosra. Ez azt jelenti, hogy a rádiót minden má-
sodik családnál megtaláljuk. A Nemzetközi Rá-
diószövetség tagjaiul szereplő állomásoknak le-
adását 100 millió személy hallgatja. (Európában 
42 millió.) 

Mindez azt mutatja, hogy a szó hatalma révén 
roppant felelősség terheli a rádiótársaságok in-
tézményét. 

Az előadó éppen azt vizsgálja, hogy 1. meny-
nyire számolnak a rádiótársaságok e súlyos fe-
lelősséggel, 2. mit tehetnének még, hogy közve-
títésük a lehető legjobb legyen. 

Az a tény, hogy a rádióadást és vételt az 
egyes államok korlátozzák és ellenőrzik, bizto-
sítja a közvetítés zavartalanságát. Ugyanakkor 
a díjakból befolyó jövedelem függetlenné teszi 
a rádiótársaságok működését és biztosítja mű-
soraiknak színvonalát. A rádióközvetítés egy új-
fajta igazi közszolgálat. Figyelembe kell ven-
nie és iigyel is arra, hogy mindenkihez szól és 
csak tisztességes ügynek csinálhat propagandát. 
Fontes az, hogy hatóságilag ellenőrizni lehet. 
Pl. Amerikában is ellenőrzi a Szövetségi Rádió-
bizottság a reklámszolgálatban álló magánállo-
mások működését. Minden államban megtalál-
juk a megfelelő ellenőrző szervezetet. 

Ami a közevtítések tárgyát illeti, az elmúlt 
nyáron a műsor 47%-a zenei közvetítés volt. A 
téli évadban viszont a zenei Programm 50%-a 
kimondottan magasabbrendű zene. E téren nagy 
tudatossággal igyekeznek a közízlést fejleszteni 
előkelő zenei előadások révén. 

A műsorok nem zenei részében is igyekeznek 
a „közóhaj" fölé emelkedni. Örvendetes, hogy 
mind szívesebben ülnek komoly tudósok a 
mikrofon elé. 

A kimondottan oktató vagy nevelő célzatú 
rádióelőadásoknak tulajdonképen öt csoportját 
különböztethetjük meg: 1. minden koní egyén-
hez szólhat az ilyen közvetítés, 2. nevelő célzat-
tal külön a felnőttekhez szólhat, vagy 3. külön 
az ifjakhoz, 4. célja lehet az iskolák munkájá-
nak megkönnyítése és 5. szólhat különböző em-
bercsoportokhoz. 

Két követelményhez ezeknél az előadásoknál 
minden esetre ragaszkodni kell: n) nem szabad 
kiélezni nevelő jellegüket; b) az ilyenfajta elő-
adás a lehető legvonzóbb legyen és végered-

ményben mindenfajta hallgatóval számoljon. 
Népművelési szempontból különösen érdekes a 
dán rádiótársaság műsora. Itt is, mint általá-
ban mindenfelé, az a törekvés nyilvánul, hogy 
külön szervezetre bízzák a népművelési progranu 
mok készítését. Nagybritánniában az ilyen 
órákra külön tanulmányi csoportok is alakul-
nak (könyvtártermekben, népkörökben). Utánuk 
a gondolatok megvitatása következik. Illusztrált 
füzeteket is adnak ki az előadások kivonatával 
és alkalmas könyvek jegyzékével. A legjobb elő-
adások egy külön heti füzetben (The Listener) 
jelennek meg, amelyből az elmúlt évben 400.001) 
példány kelt el. 

A felnőttek nevelésével foglalkozó első világ-
kongresszuson, amelyet a mult év augusztusá-
ban Cambridgeben tartottak, mindenki egy vé-
leményen volt a rádió rendkívüli fontosságáról. 

Érdekes újítás Szászországban, hogy vitákat 
is rendeznek a mikrofon előtt. Ausztriában a 
vonatkozásban álló tárgyakat a rádióelőadások 
után a múzeumok kiállítják. Az ifjak rádióok-
tatásában Németország vezet. Svájcban az isko-
láktól távol lakó inasokat kötelezik bizonyos elő-
adások hallgatására. Az iskoláknak szánt elő-
adásokat. Nagybritánnia 5000 iskolájában hall-
gatják. Ezekhez az előadásokhoz is adnak ki 
füzeteket. A hangszórók javulásával mind job-
ban növekszik a tanulók érdeklődése. „Educa-
tion of Broadcasting" és „New ventures of 
Broadcasting" címmel kitűnő művek jelentek 
meg e kérdésről. 

A nők különféle osztályait és igényeit is 
mindinkább figyelembe veszi a rádió. A gyerme-
keknek jó zenét igyekszik adni, szerkesztési és 
rajzgyakorlatokkal próbálja őket iigyesíteni, 
lelküket pedig szeretetmunkára buzdítással ne-
mesíti. 

Mind jobban megvalósul a nemzetközi oktatás 
eszméje is. Franciaországban közvetíteni szok-
ták a genfi tanácskozásokon elhangzó jelentő-
sebb beszédeket. Azt is tudjuk, hogy a Népszö-
vetségi adóállomást most építik. 

Már jól ismert dolog a havonként váltakozó 
.,Nemzeti esték" rendezése. Egy-egy népnek jel-
legzetes kultúráját igyekeznek megismertetni és 
rokonszenvessé tenni ezek. E rendezések színvo-
nalát és változatosságát fokozni igyekeznek. 
Földalatti új telefonszerkezetek berendezése le-
hetővé fogja tenni, hogy mind több és több ál-
lam résztvehesen a műsorok átadásában. 

A Brit Rádiószövetség szerint a nemzeteknek 
„békeszavakat" kell egymáshoz intézniök. Az 
angol rádió csakugyan vitát rendez hetenként 
egy angol és egy idegen között, hogy előmoz-
dítsa a különböző társadalmi szokások és nem-
zeti sajátságok megértését. Külföldi államfér-
fiak szereplésével és nemzetközi kérdések meg-
beszélésével a rádióműsorokban egyre gyakrab-
ban találkozunk. 

Hogy mennyire lelkiismeretesen fogják fel a 
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rádiótársaságok kulturális hivatásukat és meny-
nyire szolgálni akarják a nemzetek közeledésé-
nek ügyét, arra — Burrows szerint — egymagá-
ban is beszédes bizonyíték lehet az a közismert 

tény, hogy háromhavonként, áldozatokat nem 
kímélve, rendszeresen összejönnek e társaságok 
kiküldöttei, hogy közösen keressék a tökélete-
sedés útjait . 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSfGTI TÁRCA 
KÖLTSÉGVETÉSE AZ 1 9 3 1 - 3 3 . ÉVRE. 

A költségvetés általános indokolásából: Már 
az 1930—31. évi költségvetés jelentékenyen csök-
kentette a vallás- és közoktatásügyi tárca ki-
adási kereteit. Az általános gazdasági és pénz-
ügyi helyzet szükségszerű folyományaként a 
tárca 1931—32. évi előirányzatának összeállításá-
nál is vezető szempont volt a kiadások további 
apasztására irányuló céltudatos törekvés. Ezt a 
szempontot lehetőleg összhangba kellett hozni a 
tárca különleges szerkezetével. A vallás- és köz-
oktatásügyi tárca költségvetése ugyanis majd-
nem teljes egészében intézmények költségvetése, 
amennyiben kiadásai — egy kisebb töredéktől el-
tekintve — meglevő intézmények fclyó költségei-
nek fedezésére vannak lekötve. A kiadások 
apasztása tehát feltétlenül kihat az intézmé-
nyekre, miért is a legnagyobb gonddal kellett 
ügyelni arra, hogy a hitelek csökkentése az in-
tézmények alapját meg ne támadja. Ez a fel-
adat annál nehezebb, mert már az 1930—31. évi 
költségvetésben a tárca rendes kiadásainak 
80%-a személyi kiadás volt, amelynél egyelőre 
lényeges csökkentést elérni nem lehet. Ennél-
fogva az egész csökkentés a rendes kiadásoknak 
csupán 20%-át tevő dologi kiadásokat és a kü-
lönben is kis összegű átmeneti kiadásokat ter-
heli. A beruházásoknál főleg a megkezdett mun-
kálatok befejezhetése érdekében el kellett tekin-
teni az apasztástól. 

A jelzett szempontok mellett a tárca előirány-
zatában szereplő kiadások és bevételek főössze-
geinek az előző évi előirányzattal szemben mu-
tatkozó eltéréseit az alábbiakban ismertetjük: 

R E N D E S K I A D Á S O K : 
1930—31. évre megállapított összeg 122,190.650 P 
1931—32. évre előirányzott összeg 120,146.800 „ 

az 1931—32. évre tehát kevesebb 2,043.850P-vei 

R E N D K Í V Ü L I K I A D Á S O K : 
Átmeneti kiadások: 

1930—31. évre megállapított összeg 1,730.330 P 
1931—32. évre előirányzott összeg 1046.700 „ 

az 1931—32. évre tehát kevesebb 683.630 P-vel 

Beruházások: 
1930—31. évre megállapított összeg 4,047.500 P 
1931—32. évre előirányzott összeg 4,047.500 „ 

tehát változatlan. 
Az összes kiadási csökkenés tehát 2,727.480 P, 

amiből leszámítva a nyugellátásoknál jelentkező 
395,300 P emelkedést, a megtakarítás 2,332.180 
P-re csökken. 

R E N D E S B E V É T E L E K : 
1930—31. évre megállapított összeg 9,459.720 P 
1931—32. évre előirányzott összeg 9,542.000 „ 

az 1931—32. évire tehát több 82.280 P-vel 
A személyi kiadásoknál figyelembe kellett venni 
az illetményeknek a fennálló jogszabályokon 
alapuló automatikus emelkedését, továbbá az 
1925. évi 7.000/M. E. számú rendelet alapján 
fí) csoportba került és az azóta eltelt hat év 
után is még a B) csoportban maradt tisztvise-
lők illetményeinek kiegészítésére szolgáló össze-
get. Végül figyelembe kellett venni azt a közel 
1 millió P-nyi költséget, amelyet a nem állami 
elemi iskolai tanítók, valamint óvónők törvé-
nyes fizetésének részét képező természetbeni já-
randóságok pénzegyenértékének újból való meg-
állapítása okoz. E járandóságok ezidőszerint a:r. 
1926-ban megállapított kulcs szerint számíttat-
nak be a törvényes fizetésbe. A lényegesen meg-
változott árviszonyokra való tekintettel a pénz-
egyenérték újbóli, méltányos megállapítása és 
ennek megfelelően a fizetéskiegészítő állam-
segély fölemelése elkerülhetetlen. 

1. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisded-
óvónőképző-intézetek. 

a) Állami intézetek. 
Az állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző-

intézetek száma 14. Ebből tanítóképző-intézet 8, 
tanítónőképző-intézet 4, óvónőképző-intézet 2. 

Tanítóképző-intézet működik: Baján, Buda-
pesten, Csurgón, Jászberényben, Kiskunfélegy-
házán, Kőszegen, Nyíregyházán és Pápán. 

Tanítónőképző-intézet van: Budapesten 2, 
Cinketán és Győrött 1—1. 

óvónőképző-intézet van: Budapesten és Hód-
mezővásárhelyen 1—1. 

Az állami tanítóképző-intézetek növendékei-
nek létszáma az 1930—31. iskolai év elején 1400, 
a tanítónőképző-intézeteké 1020, az óvónőképző-
intézeteké 197. 

A rendes kiadások 1. rovatban a személyi járandóságok 
1,206.150 P-vel szerepelnek (az 1930—31. évi költségvetés-
sel szemben 50.240 P kevesblettel). A részletezés 6zerint 1 
főigazgató és 3 igazgató az V. fizetési osztály illetmé-
nyeivel, 10 igazgató a VI., 2 igazgató a VII . fizetési osz-
tály illetményeivel, ezenkívül 145 tanár , 32 gyakorlóiskolai 
tanító, 3 mintaóvónő, 9 nevelő és 36 alt iszt szerepel, így 
ezen a költségvetési címen összesen 241 alkalmazott illet-
ménye i rányozta to t t elő. 

A dologi kiadások közt a beszerzések 581.726 P-vel, az 
elhelyezési költségek 122.994 P-vel, egjéb dologi kiadások 
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7580 P-vel, a kiküldetési és á tköl tözködési költségek pedig 
•00,00 P-vel i r á n y o z t a t t a k elő. 

Beruházásul a budapest i I I . ker. taní tóképző- intézet 
t a t a r o z á s á r a és fölszerelésének kiegészítésére 90.000 P 
vé te te t t föl. 

A kiadások főösszege 2,016.450 P , 9010 P-vel kevesebb, 
m in t 1930—31. évben; a bevételeké pedig 422.000 P , 30 
P -ve l több az előző évinél. 

re formátus tan í tóképző . 24. Sopron róm. k a t h . t an í tónő -
képző. (Orsolyák) . 25. Sopron róm. ka th . t an í tónőképző . 
(Megváltó). 26. Sopron róm. k a t h . óvónőképző (Meg-
vál tó) . 27. Sopron ág. h. ev. t an í tóképző . 28. Sza rvas ág. 
h. ev. taní tónőképző. 29. Szeged róm. ka th . t an í tóképző . 
30. Szeged róm. k a t h . taní tónőképző. 31. Veszprém róm. 
ka th . taní tónőképző. 

A világi t a n á r o k lé tszáma 119, a szerzetes t a n á r o k é 86. 

A B A U J T 

B O R S O D Í 
G Ö M Ö R - L 

R - L K H O N T ' 
S Z A B O L C S 

U N 6 , N 0 6 R A D - H 0 N T 

S O P R O N U ? 0 Z S 0 N Y [ K O M Á R O M - E S Z T 

H E V E S 

V E S Z P R É M J A S Z - N . K U N -
S Z O L N O K F E J E R 

P E S T - P I L I S S O L T 

K I S K U N 

1104 B E K E S 

T O L N A C S O N G R Á D S O M O G Y 

B A C S B 
B A R A N Y A 

b) Nem állami intézetek. 
A nem állami tanító-, tanítónő- és óvónő-

képző-intézetek fenntartásához az alkalmazott 

2. Állami elemi népiskolák. 
A rendes kiadások 1. rovatán a személyi já-

randóságok szerepelnek 16 627.900 P-vel, a 2. ro-

Elemi népiskolai, építkezések. (A számok jelzik, hogy egyes vármegyék terü-
letén hány elemi népiskolai objektivum épült az utóbbi négy évben.) 

(A Budapesti Hírlap „És mégis élünk!" kiadványából.) 

tanerők illetményeinek kiegészítése útján járul 
az állam. Ezen a címen az 1930—31. évre meg-
állapított 590.330 P-vel szemben az 1931—32. évre 
592.110 P irányoztatott elő, tehát 1.780 P-vel 
több. 

Fizetéskiegészítö államsegélyben részesülő nem 
állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző-

intézetek. 
1. Budapest IV. ker. róm. ka th . taní tónőképző. 2. Buda-

pes t IX. ker. róm. k a t h . tan í tónőképző. 3. Debrecen róm. 
k a t h . taní tónőképző. 4. Debrecen re formátus taní tóképző. 
-5. Debrecen re fo rmátus taní tónőképző. 6. Eger róm. ka th . 
t an í tónőképző . 7. Eger római ka thol ikus taní tónőképző. 
8. Esz tergom római kathol ikus tan í tóképző . 9. Eszter-
gom római ka thol ikus taní tónőképző. 10. Győr római 
k a t h . taní tóképző. 11. Kalocsa róm. ka th . taní tóképző. 
12. Kalocsa róm. ka th . taní tónőképző. 13. Kecskemét 
r e fo rmá tus taní tónőképző. 14. Kiskunfélegyháza róm. 
k a t h . taní tónőképző. 15. Kisvárda róm. ka th . t an í tónő-
képző. 16. Kőszeg róm. ka th . taní tónőképző. 17. Miskolc 
ág. h. ev. taní tóképző. 18. Nagykőrös re formátus t an í tó -
képző 19. P á p a róm. ka th . taní tónőképző. 20. P á p a 
r e fo rmá tus taní tónőképző. 21. Pécs róm. k a t h . tan í tónő-
képző . 22. Pécs róm. ka th . t an í tóképző . 23. Sá rospa tak 

vatán a dologi szükségletek 216.000 P-vel, a 
3—6. rovatán különféle kiadások 59.800 P-vel, 
együttesen 16,903.700 P összegben. 

A személyi kiadások részletezése szerint az 
állami elemi iskolai tanítók közül 419 van a 
VII. fizetési osztályban, 4231 pedig a VIII—XI. 
fizetési osztályban, a létszám tehát 4650. 

Törzsíizetósük együtt évi 12 383.256 P 
Lakáspénzük együtt évi 2,383.970 „ 
Családi pótlékuk együtt évi 967.449 „ 
Hadipótlékuk együtt évi 73.526 „ 
Közlekedési segélyük együtt évi 20.400 „ 
Egyéb pótlékuk együtt évi 35.943 „ 
Mindösszesen évi 15 864.544 P . 
Ugyanitt irányoztatott elő 94 önálló hitokta-

tónak 264.655 P, valamint 234 altisztnek és szol-
gának 329.733 P illetménye, míg fokozatos elő-
léptetések költségeire 192.668 P vétetett fel. 

E kiadásokkal szemben 477.400 P bevétel sze-
repel. 

Az indokolás szerint a személyi já randóságoknál a z 
előző évi összeggel szemben 789.930 P kevesblet m u t a t -
kozik, aminek az az oka , hogy a tanfelügyelői h iva ta lokba 
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berendelt állami elemi iskolai taní tók illetményei annál az 
ágaza tná l i rányozta t tak elő, amelynek érdekében mun-
kásságot kitejtenek. Ennek megfelelően 111 tanítói állás 
illetménye (448.718 P ) a „Népnevelési tanfelügyelőségek" 
címro vitetet t át. Ezenkívül tényleges és nagyobb összegű 
megtakar í tás mutatkozik a taní tói lakáspénzeknél, amely 
megtakarí tás az ú j iskolákkal kapcsolatban épített termé-
szetbeni lakások szaporodása folytán ál lot t elő. Ez mint 
megtakar í tás ezért nem jelentkezik teljes összegében, mert 
a fizetéseknél a fokozatos előlépések, a családi pótlékoknál 
pedig a születések szaporodása idéznek elő többletet. 

A helyettes taní tók illetményeinél az előző évi előirány-
za to t a takarékossági intézkedések ellenére is vál tozat-
lanul kellett felvenni, mert a tanulók számának további 
5%-os emelkedése várható . A betegség mia t t szabadságolt 
tanerők helyettesítéséről is gondoskodni kell, hogy az ok-
t a t á s zavartalan menete biztosí tható legyen. 

Nagyobbszámú helyettes taní tó alkalmazásától azért 
sem lehetett eltekinteni, mert a rendes tanítók létszáma a 
tényleges taní tói szükségletet nem fedi. A jelenlegi á l lapot 
ezerint a tantermek száma kisebb ugyan, mint a t an í tó i 
s tá tusban felvett t an í tó i létszám, de sok kisebb község-
ben nem áll rendelkezésre megfelelő számú tanterem a 
nagyszámú mindennapos tanulók befogadására s ezért az 
okta tás váltakozó rendszerben folyik. 

A rendos taní tók létszáma még azért sem elég, mert a 
nem állami iskolák túlzsúfoltságán is állami t an í tók be-
osztása ú t j án óhaj t a miniszter úr segíteni. 

Az idegen ágazatoknál szolgálatot teljesítő tanerők 
állandóan folyamatban lévő visszarendelését egyelőre bi-
zonyos mértékben h á t r á l t a t j a az a körülmény, hogy a 
munkaerők további elvonása a szociális tevékenységet ki-
fe j tő intézményeket az ado t t viszonyok közepette létalap-
jukban ingatná meg. 

Ezidőszerint 103 állami tanító teljesít idegen ágazatok-
nál szolgálatot. És pedig: az igazságügyminiszter hatás-
köre alá tar tozó f ia talkorúak hatóságánál 21, a népjóléti 
és munkaügyi miniszter hatásköre a lá tartozó szeretethá-
zaknál, hadiárvaházaknál, gyermekmenhelyeknél és a Gyer-
mekvédő Ligánál 34, a külügyminisztériumban 1, a József 
műegyetemnél 2, az Országos Gyűjteményegyetemnél 1, a 
Néptanítók Lapjáná l 1, a Taní tók Házánál 1, a taní tó-
képző intézetek főigazgatóságánál 3, a Horthy Kollégium-
nál 1, társadalmi, humanitárius és szociális intézmények-
nél (Szociális Missió Társulat , Angol Missió, Magyar Ke-
resztény Leányegyletek Nemzeti Szövetsége, Leánykeres-
kedelem elleni egyesület, Kath . Nőegyletek Országos Szö-
vetsége, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Vörös-
kereszt Egyesület, Vakokat Gyámolító Egyesület, Nemzet-
közi Gyermekmentő Szövetség, Cserkész Szövetség, Izabella 
háziipari szövetség) 38. Ezen intézményekhez beosztot t 
taní tók legnagyobb része az intézmények ál tal f enn ta r to t t 
iskoláknál teljesít szolgálatot . 

Állami elemi népiskola jelenleg 482 községben van, és 
pedig 1169 iskola 3684 tanteremmel. 

A 2. rovaton az iskolák bútor- és tanszerbeli fölszere-
lési költsége, a bérépületekben elhelyezett iskolák házbére, 
továbbá az iskolák fűtési, világítási és karbantar tás i költ-
sége i rányozta to t t elő 216.000 P összegben, amely 20.028 
P-vel kisebb az előző évinél. 

A 3. rovaton kiküldetési és átköltözködési költségekre 
13.200 P, az előző évinél 30 P-vel több vétetet t föl. 

A 4. rovaton az iskolák helyi költségvetéseiben mutat -
kozó hiányok pót lására az 1930—31. évivel egyezően 
20.000 P szerepel. 

Az 5. rovaton a budapesti Ferenc József Taní tók Háza 

segélyezésére és épületének fenntartási költségeire az előző' 
évivel egyezően 50.00 P i rányoz ta to t t elő. 

A 6. rovaton a Néptanítók Lap ja költségeire 21.600 P , 
az 1930—31. évinél 3092 P-vel kevesebb vétetett föl. 

3. Állami kisdedóvó-intézetek és menedék-
házak. 

A rendes kiadások 1. rovatán a személyi já-
randóságok szerepelnek 1,700.000 P-vel, a 2. ro-
vaton a dologi szükségletek 44.700 P-vel, a 3. 
rovaton kiküldetési és átköltözködési költségek 
1.600 P-vel. 

A személyi járandóságok részletezése szerint 
a IX—XI. fizetési osztályba sorolt állami kis-
dedóvónők létszáma 584. 

Törzsfizetésük együtt évi 1.407.456 P' 
Lakáspénzük együtt évi 187.542 „ 
Családi pótlékuk együtt évi 18.768 „. 
Közlekedési segélyük együtt évi .. 2.285 „ 
Mindösszesen évi 1.616.051 P.. 
Az állandó menedékházvezetőnők létszáma ir. 

fizetésük együttesen évi 7.068 P, lakáspénzük 
pedig évi 859 P. 

Ezeken kívül a tanerők fokozatos előlépteté-
sének költségeire 21.002 P vétetett még föl. 

A beruházásoknál, ú j állami, esetleg községi: 
vagy hitfelekezeti óvódák létesítésére 40.000 P 
irányoztatott elő. 

E kiadásokkal szemben 1.000 P bevétel sze-
repel. 

Az indokolás szerint a személyi járandóságoknál mu ta t -
kozó 66.630 P csökkenés részben annak a következménye,, 
hogy a tanfelügyelői hivatalokba berendelt állami óvónők 
illetményei annál az ágaza tná l i rányozta t tak elő, amely-
nek érdekében munkásságot kifejtenek. Ennek megfelelően-. 
8 óvónői állás illetménye a „Népnevelési tanfelügyelősé-
gek" címre vitetet t á t . Tényleges és nagyobb összegű meg-
t aka r í t á s ál lot t azonban elő az ú j óvodákkal kapcsolat-
ban épí te t t természetbeni lakások szaporodása folytán. 

A személyi járandóságok közt van 16 helyettes óvónő-
díja és 350 dajka költsége. 

A még mindig idegen ágazatoknál szolgálatot teljesítő 
állami óvónőknek állandóan folyamatban lévő visszaren-
delését egyelőre h á t r á l t a t j a az a körülmény, hogy a munka-
erők további elvonása a szociális tevékenységet kifej tő 
intézményeket az ado t t viszonyok közepette létalapjukban 
inga tná meg. 

Ez idő szerint 33 állami óvónő teljesít idegen ágazatok-
nál szolgálatot, és pedig: állami gyermekmenhelyen 4, 
f ia ta lkorúak felügyelő hatóságánál 6, a Néptanítók Lap-
jánál 1, a pestvidéki törvényszéknél 1, különböző szociális 
és humanitárius intézményeknél (Szociális Missziótársulat,. 
Népgondozó, Vöröskereszt Egyesület, Orsz. Kath. Nő-
szövetség, Angol Missziótársulat, Nemzetközi Gyermek-
mentő Szövetség, Orsz. Gyermekvédő Liga, Leánykereske-
delem Elleni Egyesület, Nyukosz, Gyermekszeretet Egye-
sület) 21. 

Jelenleg 228 községben 356 állami óvoda van. 

4. Nem állami elemi iskolák. 
A községi, hitfelekezeti és érdekeltségi elemi 

népiskolai tanszemélyzet illetménykiegészítő' 
államsegélye címén évi 20,713.770 P irányozta-
tott elő, tehát az 1930—31. évi összegnél 
1,037.010 P-vel több. 
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Indokolás: A mindennapi iskolaköteles gyermekek szá-
m á n a k emelkedése következtében és az Országos Népisko-
lai Építési Alap t ámoga tá sa mel le t t létesült ú j iskola-
épületekre való tekintet te l a segélyezett t an í tó i állások 
s z á m á t — az 1930 : X L V I I . t.-c. 5. §-ában fog la l t ak alap-
ján — 50 segédtanítói ál lással szapor í tani kel let t . 

A tanítók illetményföldjének és természetbeni 
járandóságainak pénzegyenértéke több év előtt 
határoztatott meg. A.xóta a terményárakban 
mélyreható változás állott be, úgyhogy a pénz-
egyenértéknek újabb, méltányos megállapítá-
sára van szükség. Az ebből eredő többletet 
voltaképen az iskolafenntartóknak kellene vi-
selniök, a jelenlegi gazdasági viszonyokra való 

Beruházás: Elemi iskolai építkezésekre 
450.000 P, az előző évinél tehát 50.000 P-vel ke-
vesebb vétetett fel. 

Indokolás: Az elemi iskolák építése terén fennálló szük-
séglet az 5000 objektum elkészítése u t á n még mindig je-
lentékeny. Ezek közt vannak olyanok, amelyek felépítésé-
nek e lha lasz tása nem lehetséges. Az ország terüle tén több 
iskolát megfelelő épület h iánya m i a t t be kel le t t zárni s 
ezenfelül még mindig 140 olyan tanterem van, ahol a t a -
nulók száma a száza t megha lad ja s végül a t a n y a i iskolák 
há lóza tának építése körül is még több f e l ada t vár meg-
oldásra. Az előirányzot t összeg keretében nyer fedezetet a 
Ba ja városa á l ta l elemi iskolai építkezésekre előlegezett 
250.000 P is. 

Szabadlégi (erdei) iskola T)ány községben. 
(A Budapesti tiirlap ,,Es mégis élünk!" kiadványából.) 

tekintettel azonban, ugy az iskolafenntartók 
iránti méltányosságból, mint a tanítók érdeké-
ben az értékegység pénzegyenértékének leszál-
lításával együttjáró költségtöbbletet átmeneti-
leg tárcám terhére irányoztam elő. Innen szár-
mazik a szükséglet emelkedésének javarésze. 

A világi rendes tan í tó i ál lások közül 992-t a VI I . fize-
tési osz tá lynak megfelelő illetményekkel i rányoztam elő. 

Az i t t számí tásba ve t t 11.064 t ane rő együt tes fizetési és 
családi pótlékszükséglete 28,274.753 P , ebből az iskola-
f e n n t a r t ó k r a 7,560.983 P , a segélyező á l lamkincs tár ra 
20,713.770 P esik, az arány t ehá t 26"74% —73-26%. 

Az e lő i rányzat többlete az értékegységek leszál l í tásá-
nak következménye, de emelte a szükséges összeget részben 
a lé tszám emelkedése, részben pedig a t an í tóknak a szolgá-
l a t i idővel párhuzamos előlépésc is. 

A községi és hitfelekezeti elemi iskolák t and í jká rpó t l á -
s á r a és tanszerbeszerzési segélyére s egyéb idetar tozó szük-
ségletekre az 193,0—31. évi 227.816 P-vel szemben csak 
202.000 P , t ehá t 25.816 P-vel kevesebb i r á n y o z t a t o t t elő. 

5. Nem állami kisdedóvó-intézetek 
és menedékházak. 

A nem állami óvónők és menedékházvezető-
nők illetményeinek állami kiegészítésére 791.630 
P irányoztatott elő, 15.060 P-vel több, mint 
1930—31-ben. 

Indokolás: 372 nem állami világi rendes óvónő fizetése 
és családi pótléka, 104 szerzetesrendi óvónő fizetése, vala-
mint 56 á l landó gyermekmenedékházvezetőnő fizetése és 
családi pót léka, végül 5 helyet tes óvónő d í jazása i rnyozta-
t o t t i t t elő, amely összegből a fennta r tók á l t a l b i z to s í t o t t 
helyi javadalom — a nem állami elemi iskolai t an í tókná l 
a lka lmazo t t módon — levona to t t . Az óvónők és menház-
vezetőnők együ t t e s helyi j avada lma 426 értékegység, to-
vábbá 16.863 óvónői százalék (egyenkint évi 16.8 P ) és 
2526 menházvezetőnői százalék (egyenkint évi 12 P ) . 

Az i t t számí tásba ve t t 537 tanerő együt tes fizetési és 
családi pótlékigénye évi 1,134.480 P , amely összegből a 
f enn ta r tókra 342.850 P , a segélyző á l lamkincs tá r ra pedig 
791.630 P esik, az a rány t ehá t 30-22%—69-78%. 
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A többlet a tanerőknek a szolgálati idővel párhuzamos 
előlépéséből állt elő. 

A kisdedóvó intézetek és menedékházak fenntartási, 
helyreállítási és személyi segélyeire az előző évi 3205 P-vel 
szemben csak 2850 P , t ehá t 355 P-vel kevesebb véte-
t e t t föl. 

6. Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézete. 

Az állam hozzájárulása a nyugellátási díjak-
hoz 12 653.500 P-vel irányoztatott elő, ami 
288.450 P emelkedést jelent az 1930—31. évi 
összeggel szemben. 

Az indokolásból: Az 1924 : X X V I I I . t.-c. alapján mű-
ködő Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézete 
a nem állami tanszemélyzet, valamint annak özvegyei és 
árvái ellátásáról gondoskodik. Minthogy az ezen nyug-
díjintézet kötelékébe tar tozó iskolák fenntartóinak ós al-
kalmazottainak hozzájárulása, vagyis 3,076.826 P a tény-
leges szükségletet csak 19 -68% erejéig fedezi, az előálló 
kiadási többletet az 1914 : XXXVI. t.-c., illetve az 1924. 
évi 7001/M. E. számú kormányrendelet értelmében az 
államkincstárnak kell viselnie. 

Ugyanit t i rányozta t tak elő, és pedig ezúttal 2501 P-vel 
emelt összegben, a kecskeméti országos taní tói árvaháznak 
ama szükségletei is, amelyek az államkincstárt terhelik. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜ(í lI TÁRCA 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYALÁSA 

A K É P V I S E L Ő H Á Z P É l ¥ Z t « l I B I Z O T T S Á G f Á l t A l V . 

A képviselőház pénzügyi bizottsága Kenéz 
Béla elnöklése mellett folyó évi április hó 16-án 
és 17-én tárgyalta a vallás- és közoktatásügyi 
tárca 1931—32. évi költségvetését. 

östör József előadó ismertette a költségvetés ál talá-
nos ada ta i t : a megtakar í tás körülbelül ugyanolyan kere-
tek közt mozog, mint az előző évinél. Nagyobb emelkedés 
csak a nem állami iskolák támogatásánál mutatkozik. Ez 
világos jele annak, hogy végeiedményben a kultuszkormány 
legfőbb feladatának a népoktatás kiterjesztését és hatéko-
nyabbá tételét tekinti. 

A nem állami elemi iskolai kán to r tan í tók fizetéskiegé-
Bzítésére előirányzott többlet annak a bizonysága, hogy a 
kultuszkormányban megvan a megértés a nem állami elemi 
iskolai taní tók illetményeinek rendezésére. Az előadó re-
méli, hogy a pénzügyi bizot tság hozzá fog járulni ahhoz 
a kívánsághoz, hogy amint az államháztartás helyzete meg-
engedi, ez a kérdés a tanítóság javára véglegesen rendez-
tessék és az erre vezető intézkedéseket a miniszter szükség 
esetén a tárgyalások folyamán az iskolafenntartókkal 
szemben is érvényesítse. 

A népiskolák tanulóinak száma az eddigi adatok szerint 
1 millió körül van, az ú j népszámlálás ada ta i szerint azon-
ban előreláthatóan ennél több lesz és már ez a körülmény 
is megköveteli, hogy a kormány ne ál l jon meg az elemi 
népiskolák fejlesztésénél. 

Az egyetemek és középiskolák költségeinek ismertetése 
u t á n megemlékezett az előadó arról a sa jnála tos körül-
ményről, hogy a szakirodalomban, de azon kívül is joggal 
panaszolják a magyar nyelv romlásának tüneteit. Ez szük-
ségessé teszi, hogy a középiskolában a lehető legnagyobb 
gondot fordítsák a magya r nyelv t an í t á sá r a . 

A szinészeti ügyek ismertetése u t án az előadó a költ-
ségvetés elfogadását javasol ta a bizot tságnak. 

Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter: — Hírlapi cikkeimben már ki-
fejtettem az idén életbelépett reform lényegét, 
amely szerint a magyar nyelv és irodalom ok-
tatását sokkal nagyobb mértékben akarom a 
magyar középiskola tengelyébe állítani, mint 
eddig volt. Ez volt egyik oka annak is, hogy a 
latint a reálgimnáziumok első osztályából fel-
tettük a harmadikba. A fejlődés végső fokának 
annak kell lennie, hogy azt fel fogjuk vinni az 

ötödikbe. Így kell szabad időt teremteni egyes 
tárgyakra, elsősorban a magyar nyelvre és 
irodalomra. 

A középiskola a latin iskolából indult ki és 
mivel a pedagógiában legnagyobb a konzerva-
tivizmus, sok fejből igen soká nem lehetett ki-
beszélni azt, hogy nem is komoly oktatás a tan-
tervnek az a része, amely a latin nyelvvel nem 
foglalkozik. Ez visszafejlődőben van az egész 
világon, de különösen fontos ez nálunk magya-
roknál, inert a latint használták úgynevezett 
vezérnyelvtannak. Ez azt jelenti, hogy minden 
nyelvoktatás hátterében tulajdonképen logikai 
oktatás is van. Az alexandriai nyelvészek már 
az ókorban kifejlesztették a görög nyelvnek 
logikai rendszerét, amely az élő nyelvben talán 
nem is volt meg. Erre épült fel a latin nyelv és 
a latin nyelv nyelvtana mögött álló logikai 
rendszert vitték át a többi európai nyelvekbe. 
Ilyen vezérnyelvtan jó alap lehet az anyanyelv 
tanítására azokban az országokban, ahol a 
nyelvtan a latin nyelv grammatikájával pár-
huzamosan fejlődött. A magyar nyelvnek azon-
ban egészen más szerkezete van, úgyhogy, ha a 
vezérgrammatikának veszik a latint, ez erőlte-
tett dolog s a magyarok számára a nyelvtaní-
tást rendkívül megnehezíti. Vezető nyelvtan-
nak a magyart kell megtennünk. A német tan-
rendből átvett dolgokat, amelyek nálunk gyö-
kértelenek, ki kell irtani s a miniszternek kell 
azzal az erkölcsi bátorsággal bírnia, hogy a 
pedagógusok céhének rohamát kiállja. A ma-
gyar nyelvtant sokkal inkább központjába kell 
állítani a középiskolai oktatásnak, mint eddig 
volt. Ez annál is inkább szükséges, mert ezzel a 
nemzeti lelkületet is óvjuk. Annyi idegen nép-
től körülvett népnél, mint mi vagyunk, nem 
olyan könnyű a nemzeti lelkület fenntartása s 
amennyiben idegenszerűségek beszivárognak, 
ezek nemcsak a fogalomkincsbe szivárognak be, 
hanem a nyelv romlása alakjában is jelentkez-
nek. Ha tehát a magyar nyelv lelkületét tisz-
tán akarjuk tartani, akkor tisztán kell tarta-
nunk a magyar nyelvet is és az iskolából ki 
kell küszöbölni mindent, ami a gyerek magyar 
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nyelyérzékének megrontására alkalmas. Ide 
sorozhatok a rossz tankönyvek, amelyeket a 
gyerekek sokszor szórói-szóra betanulnak, ép-
pen ezért a tankönyvbírálatnál erre különösen 
nagy súlyt helyezünk. A legutóbbi középiskolai 
reform szem előtt tar tot ta ennek a kérdésnek 
jelentőségét. A magyar irodalom tanulmányo-
zása rendkívül alkalmas a gyermekek nemzeti 
érzésének megszilárdítására és gondolatvilágá-
nak kifejlesztésére, mert alig van világiroda-
lom, amelynek eszmei tar talma gyökerében 
annyira egészséges lenne, mint a magyar iroda-
lomé, a legutóbbi időkben előfordult kisiklások-
tól eltekintve. Ez tehát olvasmányokra épp-
annyira alkalmas, mint bármely más kultúr-
nyelv, sőt nagyobb mértékben alkalmas. 

Az irodalomtörténetnél is nagyobb súlyt sze-
retne helyezni az irodalom, megismerésére. A 
tanév elején a tantervmódosítással igen komoly 
lépés is történt ilyen irányban. 

F a r k a s E l e m é r a közgazdasági tudományok fontos-
ságára h ív ta fel a figyelmet. A z önálló gazdasági népisko-
lák és a gazdasági továbbképző iskolák fejlesztése el nem 
halasztható. A tankönyvek drágasága ellen is intézkedni 
kell. 

Sokorópátkai Szabó István hálával említet te meg, 
hogy újból rendezték a természetbeni javadalmazásé taní-
tók fizetését. A népiskolák sokhelyütt még zsúfoltak, leg-
följebb 40 tanuló t lenne szabad egy taní tóra bízni. A tan-
könyvek drágasága büntetésként sú j t j a a sokgyermekes 
családot. 

Beck Lajos színművészeti kérdésekkel foglalkozott . 
Klebelsberg Kuno gróf nyomban válaszolt erre a 

felszólalásra. 

Kálnoki Bedő Sándor elismeri a tárca vezetésének 
nagyvonalúságát. Ügy t a l á l j a azonban, hogy a kultusz-
tárcánál igen nagy a felsőbb okta tás költsége. Nem t a r t j a 
a laptalannak azt a kr i t iká t , amellyel a közgazdasági 
egyetemet illetik. 

Klebelsberg Kuno gróf: — A közgazdasági 
egyetem kérdésében, amely tanulmány alatt 
van, nem nyilatkozik. Ami a gazdasági szakok-
tatás kérdését illeti, ebből csak a gazdasági nép-
iskolák és a tanonciskolák tartoznak hatás-
körébe. A népoktatási törvénynek az a rendel-
kezése, hogy az iskolák építése a községek terhe, 
volt a népoktatás katasztrófája, mert a közsé-
gek nem képesek építeni, aminek eredménye az 
lett, hegy nem létesültek iskolák és papíron 
maradt a népoktatás. Nálunk tehát, eltérőleg az 
európai és amerikai helyzettől, ahol a községek 
és a provinciák viselik a népoktatás költségeit, 
a népoktatási költségek a költségvetésben szere-
pelnek. Nem lehet nálunk aránytalanságról be-
szélni. Ha a klinikai kiadásokat kikapcsoljuk, 
akkor egy-egy fakultás jóformán annyiba ke-
rül, mint egy középiskola. Reméli, hogy az egye-
temek költségvetését a valódi helyzetnek meg-
felelően tud ja beállítani a következő költség-
vetésbe. 

A népoktatási beruházások szünetelésének 
három oka van. Az egyik az, hogy az 5000-es 
Programm lebonyolítása után állunk és minden 
nagy akció végrehajtása után bizonyos szünetet 
kell tartani és végigtekinteni a fejlődésen. A 

másik ok az, hogy teljesen ingyen adni az isko-
lát a községeknek nem lehet, hiszen akkor pa-
naszkodnának azok a községek, amelyek 10—12 
százalékot fizettek az ötezres Programm lebo-
nyolítása alkalmával, ma viszont a községek en-
nek a 10 százaléknak viselésére sem tudnának 
kölcsönt felvenni, vagy legalább is olyan kedve-
zőtlen körülmények között, amelybe belehaj-
szolni a községeket nem kívánatos. A harmadik 
ok az, hogy mindig azt hangoztatják, hogy köl-
csönből csak közvetlenül gyümölcsöző kiadások 
fedezhetők. Az összes kulturális kiadások gyü-
mölcsözőek, de ezt nem lehet könnyen meg-
értetni Smith Jeremiás is azt mondotta annak 
idején, hogy nem lehet gyümölcsözőbben elhe-
lyezni összegeket, mintha értelmesebbé tesszük 
népünket és tartalmasabbá a népoktatást. Ha 
sikerül külföldi kölcsönt felvenni, reméli, hogy 
erre a célra is fog juttatni a pénzügyminiszter, 
hogy folytatható legyen a munka, különösen 
Budapest elővárosaiban. Budapest környéke, 
Pesterzsébet, Üjpest, Kispest lakossága hihetet-
len módon megnövekedett, úgyhogy ezeken a 
helyeken iskolaéhség van. Ezen a külföldi köl-
csönből remélhetően segíteni lehet majd. 

Farkas István elismeri, hogy a népoktatás terén nagy 
haladás tö r t én t az utóbbi esztendőkben, de még mindig az 
a helyzet, hogy felső okta tásunkra , vallási célok támogatá-
sára óriási összegek vannak felvéve, alsó okta tásunk azon-
ban még most sem kielégítő. Helyteleníti a gépzene meg-
adózta tásá t és sürgeti a numerus clausus megszüntetését. 

Hajós Kálmán örömmel üdvözli a kultuszminiszter-
nek az t a törekvését, hogy a magyar nyelv és irodalom 
ok ta tásá t a középiskolai t a n í t á s tengelyévé k ívánja állí-
tani. A tanítói fizetéskiegészítéseknél kéri a minisztert, 
hogy vegye tekintetbe a természetbeni járandóságok ér-
tékcsökkenését. Sürgeti a papi kongruakérdés méltányos 
rendezését. Végül a zalamegyei iskolaépítési programm 
végrehajtását kérte. 

Neubauer Ferenc a tanítók problémáival foglal-
kozott . Teljes elismeréssel van a tanítói ka r munkája 
iránt, de rá kell mutatni ar ra , hogy a tanyai t an í tók jó-
részt kezdőkből rekrutálódnak. Sürgeti a t an í tó i és lel-
készi illetmények rendezését. 

Őrffy Imre r á m u t a t o t t a népiskolai beruházások 
arányta lanságára az egyetemiekkel szemben. A mező-
gazdasági szakoktatás népiskolai részében az eddigi mini-
mális tételeket nem szabad csökkenteni. Kérte, hogy a 
szociológia számára áll í tsanak tanszéket az egyetem böl-
csészeti fakultásán. 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter utalt 
arra a már kifejtett nézetére, liogy a népiskolai 
építkezéseket, ha nem is az eddigi tempóban, de 
folytatni kell. Reméli, hogy a külföldi kölcsön-
nel kapcsolatban meg lehet oldani ezt a kérdést. 
A gazdasági szakoktatás, ideértve a mezőgazda-
sági, ipari és kereskedelmi szakoktatást, csak 
igen kis részben tartozik az ő tárcájához, ez az 
oka, hogy ezen a címen csak kis tételek szere-
pelnek a kultusztárca költségvetésében. A szo-
ciológia tanszékének felállítását feltétlenül szük-
ségesnek tartja; a szegedi egyetemen a közel-
jövőben valószínűleg átszervezhetik az egyház-
jogi tanszéket a szociológia tanszékévé. 
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Lakatos Gyula a középiskolák s a jogakadémiák 
ügyeivel foglalkozott, amire 

Klebelsberg Kuno gróf kijelentette, hogy 
maga is szükségesnek tar t ja a jogakadémiák 
megszüntetését. Ezek az intézetek már nem 
kapnak államsegélyt, de az egyes hitfelekeze-
tek féltékenységből a globálisan nyert állam-
segélyből támogatják azokat. 

Erdélyi Aladár nem helyesli, hogy a vidéki klinikák 
megszüntetéséről beszélnek, mert azokon a vidékeken, 
amelyeknek a közelében egyetemi klinika van, valósággal 
megváltozott a nép gondolkodásmódja. Ezután hangoz-
t a t t a , hogy Magyarországnak, mint agrárállamnak, szük-
sége van mezőgazdasági egyetemre. 

Turi Béla egészségtelen ál lapotnak t a r t j a , hogy a 
takarékoskodás a személyi kiadások érintetlenül hagyásá-
val csak a dologi kiadásoknál érvényesül. 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter újabb 
felszólalásában hangoztatta hogy a kultusztárca 
kiadásainak több mint nyolcvan százalékát a 
személyi kiadások teszik. A kultusztárca is 
rendkívüli áldozatokat hczott a takarékosság 
terén, ha ez a budgetben nem is ju t kifejezésre. 
A dclcgi kiadások csökkentése végett megszün-
tette az összes hivatali helyiségeket a minisz-
térium központi épületén kívül, de még alsó ha-
tóságokat is elég nagy számmal hozott be a 
központi épületbe. 

Addig azonban, amíg egyetlen magyar nép-
iskolai osztály rossz állapotban van, a kultusz-
minisztériumnak nem szabad hajlékot építenie. 
A felekezeti tanítói javadalmak feljavítására 
egymillió pengőt fordítanak; ez tán nem sok, 
de ma, amikor általános csökkentésről van szó, 
mégis számottevő összeg. Reméli, hogy a ter-
ményárak emelkedni fognak, a szóbanforgó 
fizetések egy részét onnan akar ja behozni, a má-
sik részét pedig ezzel az egymillióval. Elismeri 
a lelké&zkedő papság igen nehéz helyzetét és 
tudja , hogy velük szemben az államnak kötele-

zettsége van; meg is fog tenni e téren minden 
tőle telhetőt. Felveti a kérdést, hogy ha ötezer 
népiskolai tanterem és tanítói lakás el nem 
készült volna, mi lenne ma az óriási mértékben 
felszaporodott tankötelesekkel? 

Ezután a sportkérdés ós az egyetemek ügyei 
felől nyilatkozott a miniszter, majd kijelentette, 
hogy átérzi a tankönyvek drágaságának súlyát, 
semmi esetre sem tar t ja megengedhetőnek, hogy 
egyes gyárak a magyar szülő terhére megdrá-
gítsák a papírt és így a tankönyvet. Küzdeni 
kell minden jogosulatlan nyerészkedés ellen. 

A nyolcosztályos elemi iskola változatlanul 
Programm ja a miniszternek, azonban a mai gaz-
dasági helyzetben erre a nagy kiadást igénylő 
pregrammra gondolni sem lehet. 

A kultusztárca költségvetésénél Scyllák és 
Charibdisek között kellett elhajóznia. Számolnia 
kellett az ország mai pénzügyi helyzetével, ezért 
mindent el kellett követnie, hegy necsak meg-
őrizze az eddigi kulturális javakat, hanem hogy 
azok a lehetőséghez képest fejlesztessenek is, 
hiszen a kulturális javakat állandóan fejleszteni 
kell, mert a stagnálás tulajdonképen sorvadást 
jelent. A főelv az, hogy kulturális fölényünk 
megmaradjon és e téren Európának ezen a ré-
szén vezető szerepünk legyen. Végül köszönetet 
mondott a kultuszminisztérium költségvetési 
osztálya főnökének, Mészáros Károly helyettes 
államtitkárnak és legelsősorban a pénzügy-
miniszternek, aki megértéssel volt a tárca költ-
ségvetése iránt. 

A bizottság a miniszter felszólalása után a 
kultusztárca költségvetését általánosságban el-
fogadta. 

A részletes tárgyalás során főként az állami 
színházak és a közgazdasági egyetem ügyeivel 
foglalkoztak az egyes felszólalók s a miniszter 
felvilágosító kijelentései alapján a költségvetést 
a bizottság részleteiben is elfogadta. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Hazaf ias ünnep rendezése. 
Ir ta : Papp Mária Erzsébet főv. tanítónő. 

Ünnepi hangulat, ünnepi érzés. . . Fel-
emelő va lami . . . Szabadulás a köznapiság-
tól, emelkedés a széphez, a magasztoshoz, 
az eszményihez. Ünnepléskor a lelket min-
dig nemes érzések uralják. Megtisztulva, 
megerősödve száll vissza onnan a lélek a 
munka világába, a köznapiságba. 

Az ünneplésben rejlő nevelőértéket kiak-
názza az egyház, a nemzet, a család. Mind-
egyik a nemes érzelmek üdítő légkörébe 
emeli fel a lelket a maga ünnepével. Az 
emelkedés itt is, ott is ünnepi hangulatok 
ébresztgetésével, ünnepre való előkészület-
tel kezdődik. 

Az iskola a nemzet, az egyház, a család 
szolgálatában áll. Azoknak nevel, azoknak 

ünnepel. Az iskolai ünnepély célja kettős. 
Egyrészt beleilleszteni a gyermeket a nem-
zet, az egyház gondolat- és érzésvilágába, 
másrészt meg megtanítani a nemes érzel-
meg egy irányba való emelésére: az ün-
neplésre. Az iskolai ünnepélyeket is meg 
kell előznie a hangulat-ébresztgetéseknek, az 
ünneplésre való előkészítésnek. Ennek mód-
jára s az iskolai ünnepélyek lefolyására lá-
tunk szép példát kartársnőnk alábbi' cik-
kében. 

Cikke elején igen értékes gondolatof vet 
fel kartásnőnk. Azt mondja, hogy ne ün-
nepeljen együtt az I—VI. osztály, mert nem 
lehet egy nevezőre hozni a különböző korú 
gyermekek gondolat- és érzelemvilágát. Ép-
pen azért „osztályiinnepélyeket" ajánl. Meg-
szívlelendő gondolat; mert az osztályünnepé-
lyek keretében azok ünnepelnek együtt, akik 
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gondolatban és érzésben összeforrtak. De 
értékesebb ez az előkészület szempontjából 
is azért, mert így a hangulatok, érzelmek 
ébresztgetését is egy tanító irányíthatja. 
Hogy hogyan?.. . Arra ís szép példát lá-

• tunk kartársnőnk cikkében. (Néha azonban, 
különösen a felsőbb osztályokban, jó szol-
gálatot tesz a közös ünnepély is. Hiszen a 
gyermekeknek az életben majd együtt kell 
ünnepelnie olyanokkal, akikkel nem él 
együtt, akiket nem ismer, csak azt tudja 
róluk, hogy gondolataik, érzelmeik azono-
sak.) 

Érdekes és értékes példát nyújt kartárs-
nőnk az ünnepély előkészítésére vonatkozó-
lag is. A gyermekek tapasztalataira, isme-
retkörére támaszkodik. S mikor azok beszá-
molnak azokról a;z érzelmeikről és tapaszta-
lataikról, melyeket az iskolán kívül szerez-
tek, megragadja az alkalmat. A kívül szer-
zett érzelmeket nyomban kapcsolatba hozza 
azokkal, amelyeket az ünnepély keretében 
erősíteni, niélyíteni akar. Rögtönöztet, dra-
matizáltat, alkottat s közben az ő lelke is 
ünnepi hangulatba emelkedik. Gondolatban 
és érzésben összeforr tanítványaival. És itt 
az indító nem a tanítónő, hanem a gyermek. 
(Lám, a gyermek is taníthatja, nevelheti 
tanítóját!) 

És mennyi pedagógiai értéket látunk ab-
ban az eljárásban, mellyel kartársnőnk az 
ünnepély anyagát összegyűjteti, egybeol-
vasztja. Nála gondolati összefüggésben van 
a beszéd, a dal, a költemény. Egyik a má-
sikat erősíti, mélyíti, még pedig fokozato-
san. Nem lanyhul, nem esik, hanem állan-
dóan emelkedik a hangulat, erősödik az ér-
zelem az előkészület közben is, meg az ün-
nepélyen is. Nála az ünnepély felépítéséhez 
mindenki hozzáad valamit a maga gondo-
lataiból és érzéseiből. A tanító csak kezdet-
ben indít és irányít. Később meg már őt 
irányítják a gyermekek. 

Megvan ebben a cikkben az áldozatkész-
ségre való nevelés gondolata is. A gyerme-
kek azt adják, amijük van. Egy-egy szál 
•virág, primitív, de annál többet mondó 
gyermekrajz, kézimunka stb. Ez annyi, 
mintha ' sokat, nagyon sokat adnának a 
nemzet oltárára. Ennek értéke az is, hogy 
amit adnak, a maguk jószántából adják. A 
tanító nem készteti erre. Örülnek, ha ad-
hatnak s azzal hozzájárulhatnak az ünne-
pély fényéhez, mélységéhez. 

S az ilyen ünnepély után milyen másként 
nézhették azok a gyermekek a Kossuthr 
szobrot, a Batthyány-örökmécsest, azt a 
négy, fájdalmakat ébresztő és sokat jelentő 
irredentaszobrot, meg az előttük félárbocra 
eresztett magyar zászlót ott a Szabadság-
téren. Drozdy Gyula. 

Az elmúlt március 15-én tartott ünnepélyün-
ket veszem alapul. S azon szemléltetem az ün-
nepélyre való előkészületet és annak lefolyását. 
Nem nyilvános, parádés ünnepély volt ez, ha-

nem csak a vezetésemre bízott osztály szűk-
körű ünnepe. Egy felnőtt ember magyar szívé-
nek összedobbanása a sok kis rezonáló magyar 
gyermekszívvel. Véleményem szerint helyesebb 
az ünnepélyeknek osztályok szerinti rendezése, 
mert az elemi iskolás gyermek értelmi fejlett-
sége osztályonként annyira különböző, hogy egy-
nevezőre hozni az ünnepély gondolatát nem 
lehet. Amellett a gyermek érdeklődését sokkal 
jobban felkelti és leköti az, ha nem passzív né-
zője és hallgatója a kiválasztott tehetségesek 
szereplésének, értelmi nívóját legtöbbször meg-
haladó ünnepi beszédnek, hanem minden pil-
lanatban résen kell állnia, hogy az ünnep mél-
tatásában maga is aktív részt vegyen. Mi nem 
tapsaratók vagyunk, hanem csak magvetők. Az 
a legfőbb célunk és hivatásunk, hogy ekénk 
elsősorban a ránkbizott gyermeklelkekben ha-
sítson mély barázdát. A szülő szórakoztatása, 
elkápráztatása másodrendű kérdés. Különben 
is ilyen meghitt osztályünnep keretében is ven-
dégül láthatjuk s tán még az ő szívéhez is kö-
zelebb férkőzünk, mert itt egészen biztosan 
szóhoz jut az ő gyermeke is. Mikor ilyen nagy 
és komoly dologról gyermekét beszélni hallja, ' 
kipiruló arccal lelkesedni látja, az bizonnyal 
nagyobb gyönyörűséget okoz, erősebb érzése-
ket kelt benne, mint a legszebb ünnepi beszéd. 

Gondolkoztam... Hogyan is csináljam? A 
mai pedagógia egyik irányelve lebegett a sze-
mem előtt, hogy ahol a gyermek már megfe-
lelő tudással és készséggel rendelkezik, szóhoz 
kell juttatni s ott a tanító már csak rendezésre, 
irányításra szorítkozhatik. Beszéd- és értelem-
gyakorlat órán megfelelő tárgyi tudást szerez-
tek már erről a nagy napról, éppen azért még 
a programmot sem egyedül és önkényesen állí-
tottam össze, hanem az közös beszélgetésünk-
ből szűrődött le, az, hogy érinteni fogjuk az el-
nyomatás idejét, hogy ra j ta keresztül kiszínez-
hessük, megokolhassuk 1848 márc. 15-nek és a 
szabadságharcnak jelentőségét. Aztán elég volt 
rámutatni előttük a térképre, hogy felsíi'jon 
szívükben a mai március szomorúsága, a ma-
gyar bánat, melyben azonban ott harangoz a 
dacos kemény, megingathatatlan hit harang-
kcndulása: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
hazában." 

Megállapodtunk, hogy összefüggően fogom 
beszéltetni őket s közben a legmegfelelőbb 
helyre beiktatjuk a tanult hazaíias költeménye-
ket és énekeket. (Szeretem, ha nem elszigetel-
tek, hanem természetesen olvadnak bele az ün-
nepi hangulatba. Pl. kezdet: Zászlók lobognak 
iskolánkon, szerte a városban, szerte az ország-
ban. Ünnepelni, emlékezni, búsulni és remény-
kedni jöttünk össze kis magyarok, örülünk és 
szomorkodunk. Űj márciust várunk. Vera majd 
elmondja Móra László író szavaival azt, hogy: 
„Új márciust várunk!" A gyermek elszavalja 
s a vers gondolatához kapcsolódva folytatom: 
— Kitől függ ez? — Kinek segítsége kell hozzá? 
— A jó Istené. — Kérjük tehát áldását. Énekel-
jük el: Isten áldd meg a magyart stb.) Itt 
megkezdődtek az önkéntes jelentkezések is. — 
Tanító néni, nekem megvan Petőfi verseskö-
tete. Ha megtanulom a Csatában című verset, 
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elmondhatom! — Ha nagyon szépen tanulod 
meg, elmondhatod. Hova illik majd1? — A sza-
badságharchoz. 

Hangsúlyoztam, hogy szépen, mert arra tö-
rekszem, hogy megtanítsam öntudatosan sza-
valni gyermekeimet. Nincs annak semmi aka-
dálya, ha értelmi színvonalának megfelelő ver-
set tanul. Azt meghaladót pedig nem szabad 
tanulnia. Elemi iskában már hangjegyről éne-
kelnek s azt is megtanulják, hogy modulálják 
hangjukat az erősen, középerősen, halkan zenei 
jelzések szerint. Én rávezetem őket, hogy amint 
a dalnak, úgy minden versnek is megvan a 
maga melódiája s ahogy az ütemvonal nem 
jelez szünetet, éppen úgy a verssor vége sem, 
hanem itt is szünetjelek jelzik az elhallgatást. 
Költeménytárgyalásnál belemélyedünk a költő 
érzéseibe, vezetőgondolataiba, innen csak egy 
lépés a ráeszméltetés, hogy azokat hangunk 
hajlításával, színezésével is kifejezésre kell jut-
tatnunk, alá kell festenünk. Ahol a költő elbo-
rong, mélázik, azt apró pontocskákkal is jelzi. 
I t t hosszabb szünetet kell tartani. Hangommal 
szemléltetem, hogy milyen más a szándékos el-
hallgatás, mint a megakadás. Nem kell félni 
tőle, senki sem téveszti össze, ha hallja. Meg-
állapítjuk, mit kell természetes, elbeszélő han-
gon mondani, mit kell kiemelni, erősen hang-
súlyozni s azt aláhúzzuk vízszintes vonallal. A 
szünetet állóvonal jelzi, A vontatottan, el-
nyújtva mondott szók szaggatott aláhúzást 
kapnak. PL: 

Talpra magyar , hí a haza! | 
Itt az idő —most | vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés | válasszatok! | 
A magyarok Istenére 
E s k ü s z ü n k | 
Esküszünk! | hogy rabok tavább 
Nem leszünk! | 

A IV. oszt. második félév közepétől kezdve 
akárhányszor házi feladatnak kapja, hogy a 
legközelebb tárgyalásra kerülő versbe mélyed-
jen el előre, aztán olvassa hangosan is és pró-
bálja megtalálni muzsikáját, rakja ki könyvé-
ben ceruzával halványan a megkülönböztető 
jeleket. Micsoda öröm aztán a gyermeknek, ha 
egyéni megállapítása a közös megbeszélés so-
rán megerősítést nyer! 

Versbokrétánk minden virágszálát belehelyez-
tük már előzetes elgondolással ünnepélyünk 
keretébe, a gyermekeim előre örültek. Hanem 
az első padban úgy gunyasztott a kis Kéföl 
Ilonka, mint egy kis ázott veréb. Végre kitört, 
utat keresett belőle bánata: — Tanító néni, ké-
rem, ez mind szép, de a másik IV. osztály ün-
nepélye mégis szebb lesz, mert azok színdara-
bot is tanulnak. (Óh, gyermeki, emberi hiúság!) 
—• Én nem tanítok színdarabot, csak év végén. 
— De kár, pedig múltkor is olyan szépet lát-
tunk a Domonkosok Kultúrházában. — Igen én 
is láttam. — Én is! Én is! — „A mi zászlónk" 
volt a címe. — Ki írta? —-Azt nem tudom. — 
Kik szerepltek benne? — Egy anya, egy nagy-
anya, 4 magyar, meg egy idegen nemzetiségű 
kislány. — Hát játszátok el. — Karikára táguló 

gyermekszemek: Hiszen nem tudjuk a szava-
kat. — Baj is az! Hisz az olvasmányokét Be-
tudjátok kívülről, mégis eljátszátok — felelem 
ós kiválasztom a szereplőket, félreküldöm őket 
beszéljék meg halkan egymás közt, hogyan fog-
ják csinálni? Van súgás-búgás, vitatkozás! Az-
tán először döcögve, másodszor azonban már 
simán, lepereg előttem egy színdarab, melynek 
szövegét és szerzőjét nem ismerem. 

Színhely Magyarország egyik elszakított vá-
rosa, ahol nem szabad nemzeti lobogóval, ruhá-
val, kokárdával megünnepelni a magyar sza-
badság hajnalhasadásának évfordulóját, de a 
kis magyar iskoláslányok mégis összegyűlnek 
egyik társuk otthonában, kinek anyja és nagy-
anyja elszörnyedve nézi, hogy a levetett kábá-
tokból csupa magyarruhás kislány bújik ki, 
sőt az egyik még a száműzött lobogó selymét 
is becsempészi testére csavarva. A felnőttek 
aggódnak, reszketnek, féltik a gyerekeket az 
idegen katonáktól. (Jaj, úgy ne járjanak ezek 
is, mint a kis Bereczki Pistika! — rögtönzi s-
idézi Baloghné Molnár Mária versét az én kis 
beugrott színészem.) A kicsik azonban fölénye-
sek, öntudatosak, nem félnek s magukkal ra-
gadják a nagyokat is a Himnusz hangjaival. 

De jaj! Nyílik az a j t ó . . . Katonák? Nem, 
csak egyik osztálytársuk, idegen nemzetiségű 
kislány, kiben atavisztikusan fellobog a régi, 
több százados hozzánktartozás. Elmondja az 
ijedten szétrebbenőknek, hogy nagyon fáj t neki, 
hogy úgy titkolóztak előtte, mert ő mégis tudta, 
hogy március 15-re készülődnek s most eljött, 
hozzájuk, hogy velük ünnepeljen. — Hát nem 
árulsz el minket? — Az idegen kislány kigom-
bolja kabátját, ruháján, szíve fölött, ott a nem-
zetiszínű szalag s előbb szégyenlősen, majd 
mindjobban nekibátorodva elszaval egy haza-
fias verset. (Nem ismerem a darabot, tehát azt 
indítványoztam, mondja Végvári versét, a 
„Háromszínű"-t. S mivel a többi is kutatott, 
mit is mondjon? Közös tanácskozással eldön-
töttük, hogy Móra László „Március ünnepén" 
és Sajó Sándor „Egy szó" c. költeménye lesz. 
legalkalmasabb. — Igen, de az egyik kislány-
nak énekelni is kell — mondták. (Óh történeti 
hűség!) A nézők megint beleszóltak: Énekelje 
a Turulmadarat. — Vagy a másik madaras dalt. 

Szálljatok el kis madarak, bon tsá tok a szárnyatokat 
[széj je l 

Menjetek szét a világba, a mi nehéz rabságunk hírével 
Mondjátok el mindenfelé, ahol szabad népek élnek 
Van egy ország, Magyarország, mi t rabságra, kínhalálra. 

[elí téltek. 

Megint nyílik az a j tó . . . Az idegen kislány-
nak keresésére indult anyja s fülét megütötték 
a magyar hangok. Tán az suhant át fején, hogy 
előnyt, érdemet, érvényesülést fog szerezni ma-
gának, ha leleplezi, beárulja ezt a kis magyar 
ünnepet, mert gonoszkodva s kárörvendőn lép 
be az ajtón s mikor meglátja az eltiltott ma-
gyar lobogót is, szólni akar az idegen katonák-
nak. Csak utolsó pillanatban fedezi fel, hogy 
az ünneplők közt ott az ő lánya is, ki sírva bo-
rul a nyakába: „Anyám . . . minket is a magya-
rok védtek vérük hullásával, nekünk is a ma-
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gyar föld ad kenyeret, a magyar forrás vizet, 
a magyar hegy vasat, szenet, aranyat. Anyám! 
Nézd, ennek az országnak határait az Isten 
keze húzta meg, emberek tépték széjjel, de a 
magyar összerakja." (Én az író szövegkönyvét 
nem olvastam, hogyan írta meg, nem tudom, 
de az én gyerekem szórói-szóra így mondta.) 
Az idegen asszony lehajtott fejjel megáll s hall-
gatja, hogy a többiek csendes áhítattal elmond-
ják a Magyar Hiszekegyet. 

Szemem fátyolos lett, mikor végighallgattam 
őket s végtelen tiszteletet érzetem az előttem 
ismeretlen író iránt, hogy ily hatalmas vissz-
hangot tudott verni ezekben az ébredő kis ma-
gyar szívekben s úgy meg tudja ihletni őket, 
hogy ezek a csöpp emberpalánták ilyen szív-
fájdítóan szép szavakat találnak az ő gondola-
tainak visszaadására. Következő pillanatban 
már a tanító is megmozdult bennem: hisz ez 
lüktető, drámái erejű megjelenítés és szóbeli 
fogalmazás, nagyon szép keretet ad irredenta 
verseinknek, dalainknak, a végén pedig'mind-
nyájan belekapcsolódunk s felállva énekeljük 
a Hiszekegyet. 

A műsorral tehát elkészültünk. Mai nevelési 
módszerünk mellett azonban természetes, hogy 
a gyermekek a falitábla és asztal feldíszítésé-
nek gondolatát is felvetették. Ki is jelölték 
maguk közül az arrahivatott két legjobb raj-
zolót. — Igen, de mit rajzoljunk? Mit, hogy 
benne legyen a múlt, jelen és jövendő? Kinek 
van gondolata? Abban hamar megállapodnak, 
hogy színes krétával nemzetiszínű keret. Aztán 
ötletek röpködnek, pattognak a levegőben. Van 
olyan, amit a többi gyerek lehurrog s van, amit 
lelkesedéssel fogad. Én konokul hallgatok; ha 
szükségét érezném, irányítanék, de ezek a gye-
rekek már tavaly is az én kezem alatt voltak, 
ezeknek tudni, érezni kell, hogy mit rajzolja-
nak. Tudják. Beavatkozásom nélkül kialakult 
először elméletben, majd gyakorlatban a tábla 
képe. 

A táblai rajz technikailag is jól sikerült. En-
nek is megvan a maga műhelytitka, természe-
tes magyarázata. Tanításomat már jó ideje ez 
a két gyermek látja el a megértéshez és lerög-
zítóshez szükséges magyarázó rajzokkal. Mikor 
vázlatom írom, összekeresem hozzá a tanitas-
hoz simuló illusztrációkat, az alkalmas pilla-
natban aztán odaadom tehetséges tanítványom 
kezébe. Gyorsabban, ügyesebben, szebben fel-
vázolja az, mint én, mert nagy örömmel, lelke-
sedéssel csinálja. (Az öröm a legjobb tanító-
mester!) A többi gyerek meg versenyez vele, 
igyekszik „Mindenes" irkájába minél rövidebb 
idő alatt s lehető legszebben megcsinálni, mert 
ha különösen jól sikerül, kilátása van arra, hogy 
ő is lehet „előrajzoló" vagy megbízást kap, 
hogy készítse el megnagyítva, külön papírra 
is, amit felszegezünk a falra, tanév végén pe-
dig bekerül a szertár muzeális gyűjteményébe. 
Nagy dicsőség az! A tábla díszítése tehát nem 
nehézséget, de örömöt jelentett. Hátra volt még 
az asztal. Jelentkeztek az önkéntes adakozók. 
— Nekem van otthon egy hosszú nemzetiszínű 
szalagom, majd elhozom. — Én ú j fehér borító-
papírt hozok. — Én meg hóvirágot. 

Hanem az ünnepi reggel mégis kedves meg-
lepetést hozott nekem. Észrevettem, hogy a kis 
Bognár Mariska egy nagy papírlapot dugdos 
a padjában. — Mutasd. — Tanító néni kérem, 
nem jó. Le akartam Petőfit rajzolni, de sehogy-
sem sikerült, édesapám meg nem akart segí-
teni. — Azt jól tette. Mutasd! Lángvörös arc-
cal, vonakodva kihozza. Nemzetiszínű keretben 
Petőfi végtelen kezdetleges portréja, mit egy 
kis magyar lány édes ügyetlen keze rajzolt, 
amit a szíve vezetett. Díszhelyet kap az ünnepi 
asztalon. 

Módszeres fokozatba illesztve azt mondhat-
nám, hogy ezzel az ,,Előkészítés" megtörtént. 
(Maga a tanterem és falak nem szorultak díszí-
tésre, mert állandóan nemzeti színben vannak. 
Én külsőségekben is hangsúlyozni kívánom, 
hogy a magyar iskola a nemzeti érzés ébresz-
tője, őrzője, istápolója és temploma. Gyermek-
kéz rajzolta címerek, a Magyar hét plakátjai, 
hazafias tárgyú s nagy magyarokat ábrázoló 
képek, magyar népművészetet és népviseletet 
szemléltető kollekciók, magyar szent korona és 
koronázási jelvények, „Igazságot Magyaror-
szágnak!" keresztje, Magyarország különböző 
vidékéről csoportosított irredenta feliratú leve-
lezőlap-gyűjtemények stb. sorakoznak egymás 
mellé, mindenütt megtüzködve a gyermekek ké-
szítette kis magyar lobogókkal, melyek közé ün-
nepi alkalommal az osztály nagy, közös zász-
lója is kivonul. Nem félek attól, hogy a hatás 
elszürkül, köznapivá válik, hiszen a hívő sem 
únja meg a maga templomának szent képeit, 
meg aztán az osztály arca folyton változik, 
mert ezt mind évközben gyűjtik, — napilapok 
mellékleteiből, képes folyóiratokból s a maguk 
munkáiból — össze gyermekeim s ők maguk 
ragasztják fel kartonpapírra s látják el akasz-
tóval. Érdekes, hogy gyüjtőszenvedélyünk a 
szülőkre is átragadt, egyik a töviskoszorús 
Hiszekegyet, másik a hun-magyar mondakör 
epizódjait stb. készítette el művészien szép 
rajzban tantermünk számára meglepetésül.) 

II. Tárgyalásnak az ünnep lefolyását vehe-
tem: 
1. Űj márciust várunk. Irta: Móra László.. . 

szavalat. 
2. Himnusz ... ének. 
3. Visszaemlékezés 1848 március 15-re. Nemzeti 

dal... szavalat. A leegyszerűsített 12 pont 
felolvasása, méltatása. Az volt ám a szép 
nap... ének. 

4. Szabadságharc. Csatában. Ir ta: Petőfi Sán-
dor. . . szavalat. Előre. Irta: Tóth Kálmán... 
szavalat. Kossuth Lajos azt izente... ének. 
Fel-fel vitézek! ... ének és zászlós mene-
telés. 

5. Áthajlás a mostani időkre. 
6. A mi zászlónk... dramatizálás. Háromszín. 

Irta: Végvári . . . szavalat. Egy szó. I r ta : 
Sajó Sándor . . . szavalat. Én így imádko-
zom. Irta: Pohárnok Jenő . . . szavalat. 

7. Hiszek egy Istenben... ének. 
8. A magyarok Istene. Irta: Petőfi Sándor. . . 

szavalat. 
9. El ne hagyd a régi zászlót... ének. ; 
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III . Begyakorlásul itt egy kirándulás szerepelt. 
Elmentünk Kossuth Lajos szobrához. Batthyány-
örökméeshez, a Szabadság-téri irredenta szob-
rokhoz, zászlótartóhoz és Petőfi szobrához. Min-
denütt énekeltek, szavaltak. A Szabadság-téren 
mondták a legszebb irredenta verseket. Észre-
vettem, hogy a szolgálatot teljesítő rendőr kö-
zelebb jön . . . e lmegy. . . megint csak visszatér. 
Hazafelé aztán kissé meghatva, kissé büszkén 

újságolják a gyermekeim: Tanító néni, látta, 
hogy mikor Vera szavalt, a rendőr bácsi törül-
gette szemét és elment. Klári versénél megint 
visszajött és megint a szemét törülgette? — 
Nem láttam, de úgyis tudom, hogy mint igaz 
magyar embernek, neki is f á j a félárbocra 
eresztett országzászló. Hiszen velünk búsul s 
velünk remél minden magyar. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

aj Haaai tanügyi lapokból. 

A Katholikus Iskola folyó évi 4. számában 
dr. Horváth György fölsz. püspök, felsőházi tag 
„Az elemi iskolák személyi terheinek igazságos 
elosztása és a tanítók sérelmeinek megszünte-
tése" cím alatt nagyjelentőségű cikket közöl. 
Kifej t i ebben azt, hogy a kötelező elemi iskolá-
zás terheit az állam összes polgárainak arányo-
san kellene viselniök. Az iskolafenntartással 
járó terhek arányos elosztásának az elvét leg-
alább a tanítók illetményei és nyugdíja tekinte-
tében minden újabb reális teher nélkül — vagy 
esetleg egy minimális többlettel — meg lehetne 
valósítani. Ez — a cikkíró szerint — a közigaz-
gatás racionalizálása szempontjából is nagy 
előnnyel járna. Az állami tanítók teljes fizetésü-
ket az állampénztárból kapják. A nem álla-
miaknak elvben ugyanannyi a fizetésük mint 
az államiaké; de mivel az államiak összes java-
dalmukat az állampénztárból, tehát az összes 
adózók pénzéből kapják, addig a nem államiak 
részben a helyi érdekeltség iskolai terheikből 
nyerik s így a nem állami iskolás községek nem-
csak súlyosabban, hanem állami adózók is lé-
vén egyszersmind, állami adójuk révén kétsze-
resen vannak megróva iskolai teherrel. Ha a 
törvényhozás kimondaná, hogy a nem állami 
tanítóknak is összes fizetését az állampénztár 
teljesítse: akkor az e célra szükséges 8,800.000 
pengőnek fedezésére 5%-os országos iskolaadót 
kellene fizetni az összes 176,800.000 pengő egye-
nes állami adó után, amely 5%-os országos 
iskolaadó révén 8,840.000 pengő folynék be a tel-
jes fizetés lehetővé tételére. A kötelező elemi 
iskolázás költségeinek elosztása az állampolgá-
rok összessége között az arányos teherviselést 
biztosítaná. Ami az „értékegységek" címletének 
elengedését s annak az országos iskolaadóval 
való helyettesítését illeti, ez — mondja a cikk-
író — megfontolást igényel, mivel ezt csak 
részben követeli az igazságosság, másrészben pe-
dig a méltányosság sürgeti. Világosan követeli 
az igazság, hegy a kántortanítóknak kántori jö-
vedelmei (föld, párbér, deputátum) ne tudassa-
nak be az ő tanítói fizetésükbe. Hisz ha vala-
mely községben nincs felekezeti tanító és vala-
mely községi vagy állami tanító bízatik meg a 
kántori teendőkkel, ez megkapja illően a kán-
tori jövedelmet is. Minthogy a tisztán kántori 
illetmények az értékegységeknek kb. felét te-
szik ki (mert mindenkit megnyugtató matemati-

kai precizitás ebben az összebogozott kérdésben 
el nem érhető), maradna tisztán tanítói illet-
mény gyanánt kb. 74.410-5 értékegység, ami ina 
kerekszámban 2,100.000 pengőt jelent. Ezt az 
aránylag csekély összeget azonban méltányos 
volna szintén nem betudni a tanítói fizetésbe, 
hanem az iskolafenntartó (község, hitközség) 
rendelkezésére kellene bocsátani, olyan kikötés-
sel mégis, hogy ez egyenesen iskolai rendeltetésű 
illetményekből (egyházi hatóságok hozzájárulá-
sával) az esetleges tanítói párbér és deputátum 
mindenkorra megszűnjék, a íoldilletinény pedig 
(ahol van) csakis helybeli iskolai célra (minden 
személyi fizetés kizárásával) legyen fordítható s 
hováfordításáról az illető iskola fennhatósága 
révén a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
okmányolt számadást legyen köteles adni. Ha 
ekként a tanítók fizetéséből az „értékegységek" 
címlete is elmaradna: ezzel — a cikkíró szerint 
— nemcsak a kántortanítóknak jogosan fel-
panaszolt sérelme szűnnék meg, nemcsak a 
gyűlöletes tanítói és kántori párbérszedés küszö-
böltetnék ki, nemcsak az , értékegységek" inga-
tag és kínos búzaármeghatározása elimináltat-
nék örökre, hanem a közigazgatás racionalizá-
lása szempontjából is felbecsülhetetlen előnyök 
származnának. 

A Jövő Ütjain című pedagógiai folyóirat 
folyó évi első kötetében Nemesné M. Márta a 
mai nevelés nehézségeiről írt rendkívül érdekes 
tanulmányt. 

Még ma is úgy tnd juk — mondja a cikkíró 
—. hogy a család a legtökéletesebb nevelői 
környezet. De ki merné a mai családra hárí-
tani a nevelés felelősségét! 

Első pillanatra azt gondolná az ember, hogy 
a falusi család talán még meg tud ja oldani a 
nevelés problámáit. A falu, mint környezet, a 
gyermekfejlődésre nézve a városnál sokban ter-
mészetesebb keretet nyúj t . Növények, állatok 
közepette a gyermek maga is mintegy megér-
lelődik. És. ha őstermelő lesz, belenő későbbi 
életpályájába. Ám e téren is olyan bajok mu-
tatkoznak, melyek korszakunk átalakulásával 
függnek össze. A technika haladása a mezőgaz^ 
daság terén is jelentékeny változásokat okoz. 
Nagy embertömegek válnak feleslegessé és tó-
dulnak a városok felé. 

A nagyvárosi proletárgyerek a nevelés igazi 
pár iája . A bérkaszárnyáknál egészségtelenebb 
gyermeki környezetet képzelni sem lehet. Ki-
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zár mindent, aminek az élet gyökeréhez valami 
köze van. Se nap, se mozgáslehetőség. Az élet 
elsőrendű szükségleteinek előállításáról hal-
vány képet sem tud magának alkotni. 

A gyermek második otthona az utca, amely-
nek veszélyeit felesleges ismertetni. Az utcán 
látott és tapasztalt dolgok teremtik a bűnt, az 
alkoholizmust, a züllést. 

A polgári otthon kétségtelenül kedvezőbb 
környezetet nyújt . De épp oly kétségtelen, hogy 
az esetek legnagyobb részében még távolabb 
áll az élet valóságától. 

Az anya a házon kívül dolgozik. Hazajövet 
éppoly fáradt és ideges, mint az apa. Az anya-
helyettes nevelőnő nem igazi anyahelyettes. Ez 
nem olyan foglalkozás, amelyik igazán értékes 
elemeket vcnzana. Most vegyük azt a polgári 
anyát, akinek nincsen önálló foglalkozása. Ked-
vező eset, ha színvonalának megfelel a háztar-
tási munka. Sajnos, ki van téve annak, hogy 
gyermekei túlnőnek r a j t a és elidegenednek 
tőle. Amellett, amíg a gyermekek kicsinyek, 
még érdemleges a végzett munka. De amint 
lassan megürül a ház, az ilyen anya érzi, hogy 
fölöslegessé lesz és belső elégedetlensége meg-
mérgezi a ház levegőjét. Görcsösen kapaszkodik 
gyermekeibe. Szerepét akar ott, ahol már gá-
tolja a gyermek fejlődését időszerűtlen gondos-
kodásával. 

A mai élet zaklatottsága mindig ritkábbá 
teszi a derűs otthont, amely az erős jövő gene-
ráció legbiztosabb záloga. 

Az átlagszülőt tévútra vezetik az ú j nevelés-
nek eszméi. Félreérti őket, nem tud bánni az 
ú j eszközökkel. Ez a félműveltség az egymás-
sal legellentétesebb hatásokat vált ja ki. A hi-
giéniával kapcsolatos ismeretekkel rendelkező 
és egy-két gyermekéért örökké aggódó anya a 
legtökéletesebbet akar ja nyújtani ós gyerme-
két elpuhulttá és hipochonderré neveli. Viszont 
mások edzési képzelgéseikben, egy nagy svájci 
specialista szerint, elérik azt, hogy ma több a 
tüdőbajos úri gyerek, mint valaha. 

Talán egy eszme sem okozott azonban annyi 
zavart és ferde helyzetet a szülői házban, mint 
a nagyobb gyermeki szabadság tana. Miután 
orvosok és pszichológusok kimutatták bngv 
mennyi ba j származik a túlnagy szigortól és 
az ösztönök elnyomásából, sok szerető szülő 
minden fékező eszközt sutba dob. Mire nagyon 
is korán rájön, hogy a gyermek úr lett fölötte, 
kénytelen mértéktelen szigorral ellensúlyozni 
az elmulasztottakat. Az biztos, hogy ma nagyon 
nehéz természetes tekintélyt tartani — ami pedig 
a nevelés igazi alapja, — amidőn az egész fel-
nőtt nemzedék veszített tekintélyéből. Hogyan 
sugározza magából a vezető a szükséges biz-
tonság érzését, ha saját lelki élete is ingadozó! 

Általában elmondhatjuk, hogy a szülő ma ne-
héznek érzi a nevelést. És ez egyúttal egyik 
oka annak, hogy kapkod és ezzel csak ront a 
helyzeten. Ritka ma az egészen kitűnő családi 
nevelés. 

Két nagy hatóerő dolgozik a gyermekneve-
lésben: az egyház és az iskola. 

Az egyház bizonyos fokig renaissanceát éli. 
Hatást tesz az i f jú lelki kialakulására. A vallá-

sos ember kincsként őrzi lelkében vallásos ér-
zéseit. 

Rendeltetésénél fogva a niai gyermeknevelés-
nek majdnem minden felelőssége az iskolákra 
hárul. 

Mindenütt hatalmas erőfeszítéseket tesznek a 
nevelés óriási feladatának a megoldására. 

Számokban kifejezve, rendkívüli, ami sze-
münk előtt végbemegy. Gondoljunk arra, hogy 
a mi kis hazánk nagy nyomorúságában is az 
utolsó évtizedekben hány népiskolát, szakisko-
lát, egyetemet nyitott, mennyit áldoz az isko-
lánkívüli népművelésre stb. De a válságos kor 
okozta nehézségek a köznevelés intézményeit 
sem kímélték meg. Mindenki érzi, hogy át kell 
alakítani az iskolákat. A múltban példátlan 
gyorsasággal követik egymást világszerte az 
egész álllamokra kiterjedő iskolareformok. De 
ezek majdnem mindenütt, ahol van az iskolá-
nak hagyománya, félmegoldások. Nem merik, 
nem tudják gyökeresen átalakítani az iskolát. 
A tömeget szolgáló iskolarendszer csak akkor 
tud természetszerűleg átalakulni, ha tiszta ve-
zérelveket követ. Ezért tar t ja bajnak a cikkíró 
iránynélküliséget és bizonytalanságot. 

A lélektan eredményei megdöntötték sok 
olyan pedagógiai elvet, amelyekben évszázado-
kon keresztül senki sem kételkedett. A pszi-
chológia és az orvostudomány haladása pedig 
ezelőtt teljesen ismeretlen és rendkívül nehezen 
megoldható ú j feladatok elé állí totta a pedagó-
giát. Az a lépés, amelyet akkor tett, amikar rá-
jött, hogy a „rosz" gyermek rosszul nevelt 
gyermek, a bűnös gyermek beteg, vagy elha-
gyatott, megdöbbentő felelősségtudatra ébredt. 

A tanító nem önmagát vádolja, ha nem tud ja 
megoldani a normális, de nehezen nevelhető 
gyermek lelki problémáit. A gyógypedagógus, a 
kriminálpedagógus pedig iigy érzi, hogy mun-
ká ja csepp a tengerben. 

Nemesné M. Márta hangoztatja, hogy az ú j 
nevelők jól tudják, hogy társadalmi megújho-
dás nélkül az iskola nem döntő tényező. Az is-
kola csak akkor felelhet meg nevelői feladatá-
nak. ha a gyermekvédelem minden ágában meg-
felelő s vele összeműködő intézmények állnak 
segítségére és rendelkezésére. 

bj Angol-amerikai lapokból. 

Tesztek a taní tókró l . 
Éppen esztendeje történt. Az elemi iskola 

mindenik növendéke átesett az előírt tesztek-
nek a vesszőfutásán. A tanítók egybefoglalták 
és osztályozták az eredményeket s hozzáfogtak 
a javító munkához. 

Egyik napon, ama rögtönzött kis értekezletek 
egyikén, amelyek szünet közben a folyosón szok-
tak megtartatni, bohókás társunk azt az ötletet 
vetette föl, hogyha jó a teszt a gyermeknek, 
úgy jónak kell lennie a tanító számára is; kö-
vetkezésként a r r a kérte a jelenvolt iskolafel-
ügyelőt, állítson össze olyan teszteket, amelyek-
nek segítségével meg lehessen határozni a taní-
tók gyönge oldalát szellemi vagy érzelmi tekin-
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tetben s egyúttal í r j a elő a megfelelő orvossá-
got is. 

A felügyelő meghökkent. Nem tudta, mikép 
fogadja e kihívást. Végül is úgy oldotta meg a 
csomót, hogy visszahárította a kérdést a taní-
tókra. Emezek hímeztek-hámoztak, az igazgató 
megemlítette, hogy már vannak ilyen tesztek, 
de bajos egészen alkalmasokat találni s legjobb 
lenne saját használatra újakat alkotni. 

Nosza megindult a munka: ki-ki megtette a 
maga javaslatait, jöttek a javítások, törlések, 
pótlások, végtére elkészült a teljes kérdőív. Ezt 
sokszorosított példányban mindenik tanító meg-
kapta, azzal a kéréssel, hogy lelkiismeretesen 
töltse ki s ezután süllyessze el. 

Az elmúlt esztendő folyamán a fölmerült ese-
tek kapcsán több újabb kérdés vétetett föl a 
questionnaire-be, megint megkapta valamennyi 
tanító, de ezúttal ama kéréssel, hogy ki-ki osz-
tályozza magát 1 — 2 — 3-as alapon (alacsony, 
közepes, magas mérték) s ezt az osztályozást 
bizalmasan tárgyalja meg magaválasztotta 
tanítótársával vagy az igazgatóval. 

Ez a vakmerő, de nem érdektelen kísérlet a 
következő kérdésekre terjedt: 

A) Egyéni jellegzetességek: 
Kellemes-e a hangom? 
Kerülöm e a túlságosan gyors beszédet? 
Megteszem-e a tőlem telhetőt , nehogy a gyermekeket 

zavarba ejtsem? 
Elkövetek-e mindent a feszült helyzetek enyhítésére? 
Megkísérlem-e, hogy tréfával üssem el a fenyegető vál-

ságot? 
Növekszik-e önellenőrző képességem? 
Van e az iskolán kívül valami kedvelt foglalkozásom, 

mely örömet szerez nekem? 
Igyekszem-e föntar tani test i a lkalmatosságomat? 

B) Érzelmi és szellemi jellegzetességek: 
Állom-e a bí rá la tot nagyobb zavarodottság nélkül? 
Kérek s szívesen fogadok-e tanácsot a tantestületnek 

ama tagjai tól , akik ismerik munkásságomat? 
Élek-e magam is a bírá la t jogával, amikor komolyan 

hiszem, hogy az az iskolának érdekét szolgálja? 
Megvan-e bennem a haj landóság hibáim beismerésére és 

gvomlálására? 
Türelmes vagyok-e még a türelmetlennel szemben is? 
Erényeim közé tartozik-e az őszinteség? 
Eléggé hajlékony-e a kedélyem ahhoz, hogy ú j helyze-

tekhez vidáman illeszkedjem? 
Elősegítem-e a barátságot azzal, hogy magam is barát -

ságos vagyok? 
Megbecsülöm és fejtegetem e taní tótársaimnak kiváló 

munkásságát? 
Érdeklődöm-e hivatásomnak tudományos kérdései i rán t? 
Résztveszek-e vitákban a tanítógyűléseken? 
Olvasmányaim felölelik-e a szellemi élet egészségtanát, 

a lélektant, a nevelést, a módszertant, a régi és újabb 
irodalmat, forgatok-e napilapokat és folyóira tokat? 

Tevékenykedem-e magam is a nevelésügyi irodalom 
terén? 

Szentelek-e időt s fáradságot a szülők nevelésére? 
Érdeklődéssel kísérem s ismerem-e iskolánk minden 

dolgát? 
Látogatok-e osztályt a s a j á t iskolámban vagy egyebüt t? 

C) Iskolai egészségügy: 
Figyelmet fordítok-e a világításra, fűtésre, szellőzte-

tésre? 
Megteszem-e a magamét, hogy elkerüljem a szem meg-

eről tetését? 
Számot vetek-e azzal a ténnyel, hogy a rendetlen tan-

terem rendetlen és zavaros gondolkozásra vezet? 
Ügyelek-e arra, hogy a csoportnak s ezen belül az 

egyes tagoknak kimerülését megelőzzem? 
Elég gyakran vál toztatom-e a tanulók ülőhelyét ahhoz, 

hogy a középső f rontnak előnye kiegyenlítődjék? 

D) Tanítók alkalmatossága: 
Értek-e ahhoz, hogy az osztályban a boldogságnak, a 

jólórzésnek légkörét megteremtsem? 
A rend és fegyelem velejárója-e a munkámnak s nem 

csupán a büntetéstől való félelemnek az eredménye-e? 
Igyekszem-e megismerni valamennyi gyermeknek értelmi, 

érzelmi, testi és lelki képessegeit és ha j l ama i t ? 
Kerülöm-e, hogy a felnőttek szempontjaiból ítéljem meg 

a gyermeket? 
Ha a gyermek nem üt i meg a kívánt mértéket, elítélés 

helyet t kutatom-e váj jon az okot? 
Biz tos vagyok-e benne, hogy a t an t á rgy helyett mindig 

a gyermeket tartom szem előt t? 
Ál ta lában véve, az egyes t an tá rgyaka t vájjon a célra 

vezető eszközül tekintem-e s nem önálló célul? 
Összeterelek-e minden erőt, mely a kezdeményezésre e 

eredetiségre vezet? 
Megnyertem-e mindenik gyermeknek bizalmát abban a 

tekintetben, hogy problémáit az ő szemszögéből igyekszem 
meglátni ? 

Felhasználom e az a lkalmat , hogy bizalmas beszélge-
tésbe elegyedjem minden egyes gyermekkel, valahányszor 
az idő megengedi? 

Szívesen s önként keresnek-e föl növendékeim útbaigazí-
tásér t ? 

Megismerkedtem e a viselkedés legkomolyabb problémái-
val : a félénkséggel, a társasérzék hiányával, az elkedvetle-
nedéssel ? 

Meg tudom e őrizni elfogulat lanságomat a magaviselet 
problémáinak tárgyalása közben? 

Képes vagyok-e a viselkedés problémáinak elemzésére s 
a lehetséges megoldások kidolgozására? 

E) Tanítói alkalmatosság az egyes tantár-
gyakban. 

Vannak-e ha tá rozo t t an kialakult sa já tos céljaim min-
den munkámban? 

Kellőkép felhasználom-e a szemléltetés eszközeit (képek, 
tá rgyak, térképek, fa l i tábla , stb.)? 

Alátámasztom-e a m u n k á t kirándulásokkal? 
Figyelembe veszem e a gyermekek környezetét? 
Számot vetek-e mindenik gyermek érdekeivel? 
Tekintet tel vagyok-e az egyéni képességekre és különb-

ségekre? 
Örködöm-e azon, hogy egyforma figyelmet szenteljek 

mindenik növendékemnek s egyenlő a lkalmat nyújtsak 
nekik a tanulásra? 

Kellő figyelmet ford í to t tam-e arra, hogy a gyermekek-
ben a helyes értékelést kifejlesszem? 

Segítettem-e növendékeimet abban, hogy előnyös munka-
szokásokat saját í tsanak el ? 

Megtanítottam-e a gyermekeket arra, hogy miként lehet 
eredményesen tanulni? 
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Elértem-e vájjon, hogy növendékeim mind több és több 
felelősséget érezzenek sa já t tökéletesbedésük tekintetében? 

Megvan-e növendékeimben az a képesség, hogy az olyan 
munkára is figyelmet fordítsanak, amely voltakép nem 
érdekes rá juk nézve? 

Növekszik-e taní tványaimban az önellenőrzésnek s a 
kezdeményezésnek az ereje? 

Vidáman fognak-e a gyermekek még a nehezebb mun-
kába is? 

Elég nagy százalékban vesznek-e részt a tanulók min-
den ismétlésben? 

Megsegítem-e a csoportot, hogy napról-napra, hétről-
hétre összegezze a nyert fölvilágosításokat? 

Fölébresztem-e mindenik tanítványomban a boldogulás-
nak ösztönző érzetét azáltal , hogy időnként számot adok 
neki sa já t előhaladásáról ? 

F) A kézügyesség' tanítása. 
Fölhasználom e a diagnosztikus (a tanulók hiányai t 

megállapító) és a teljesítésre vonatkozó teszteket?* 
Rávezetem-e növendékeimet, hogy egymást kölcsönösen 

támogassák? 
Értek-o ahhoz, hogy még a gépies munkát is érdekessé 

tegyem, a módszernek gyakori vá l tozta tása ú t j á n ? 

Amikor ezt a kérdőívet összeállítottuk, azt re-
méltük, hogy sikerült olyan állandó mértéket 
alkotnunk, amelynek segítségével megbecsülhet-
jük rátermettségünket, szimpatétikus megérté-
sünket, szokásainkat, ügyességünket. Azonban, 
amint előre is elvárható volt, vállalkozásunk 
tökéletlennek, elégtelennek bizonyult, mert a 
szellemi képességek, amelyek pedig fölbecsül-
hetetlenek a jó tanításnál, sem most, sem a 
jövőben pontosan meg nem mérhetők. 

És mégis érdemes volt ennek a skálának a ki-
dolgozása. Amiként mindenik családnak meg-
vannak a maga életeszményei, azonkép minden 
iskolának is megvan a saját célkitűzése, a saját 
mértéke, amelynek elérésére törekszik. Mennél 
egyetemesebben fogadja el az iskola ezeket a 
célkitűzéseket, ezeket a mértékeket, annál kisebb 
a maradék, annál nagyobb a haladás. Ama kí-
sérletünk révén, hogy szavakba foglaljuk közös 
célunkat, olyan munkarendet, platformot terem-
tettünk, amelyhez valamennyien alkalmazkod-
hatunk, amely — legalább is időlegesen — neve-
lésünk filozófiáját foglalja magában. 

Bess B. Lane. 
Progressive Education (Washington). 

c) Francia lapokból. 

Szabadság és önrendelkezés. 
Az ú j nevelésnek jellemző vonása, hogy foly-

tonosan a spontán tevékenységre hivatkozik, a 
gyermeknek ismernivágyásán és alkotószükség-
letén alapszik; ellenzi a külső fegyelmezést, 
mint amely múmiává a lak i t j a ' a fiatal lényt és 
ennek szellemét helyrehozhatatlanul megmere-
víti; azon fáradozik, hogy rendet teremtsen a 
szeretetreméltóságban, helyes magatartást az 
intelligens símulékonyságban. Az észszerű sza-
badságnak ez az uralma a bizalom szellemén 

* Lásd a N. L. 1930 47—48. számában: Az amerikai 
iskolákban használatos tesztekről. 

nyugszik, a gyermekeknek azon a megszokott-
ságán, hogy játszadozásuk, munkálkodásuk köz-
ben szabadok. A szabadság, amint azt az ú j ne-
velés felfogja, az akarat nevelésének a követ-
kezménye. A helyes nevelés rászoktatja a gyer-
meket, hogy akarja a jót. F. Garcin, 

A gyermekek egészségéért . 
Anglia és az Egyesült Államok példájára Pá-

rizsban is megvalósítják az iskolásgyermekek 
egészségügyi nyilvántartását az egészségi napló 
(carnet de santé) ú t ján . Ez a napló több részből 
áll. Első ívét a háziorvos, internátusokban az 
intézeti orvos ál l í t ja ki s futólagos vizsgálatnak 
az adatait öleli fel az orról, a gégéről, a fülről, 
a csontalkatról, az izületekről, tüdőről, szívről s 
a limpatikus (vagy szimpatikus) idegrendszer-
ről. Szakorvosok kiegészíthetik ezeket az adato-
kat a látásra s a hallásra vonatkozóan. Az in-
tézeti ápoló nyi lvántar t ja a testsúlyt s a ma-
gasságot, továbbá a mellbőséget. Ezt a nyilván-
tartást azután félévenkint megújí t ják. Ezen a 
réven állandóan pontos adatok állnak az iskola 
vezetőségének rendelkezésére. Ez adatok alapján 
például könnyen meg lehet állapítani, hogy 
résztvehet-e a gyermek a tornában s ha igen, 
minő fokban (gyönge, mérsékelt vagy erős 
igénybevétellel). Ugyancsak útbaigazítást nyúj t 
az egészségi napló ar ra nézve is, hogy mely 
sportok gyakorlása javaiható s melyeké til-
tandó el. 

Pour l'Ére nouvelle. 

d) Német lapokból. 
Élet az iskolában. 

Az iskola, mely az élményt mindenek fölé 
helyezi, mely az életben az életre akar nevelni, 
mindent, ami az iskolai élettel összefüggésben 
van, jobban tud értékelni s erőteljesebben is 
fogja azt kihasználni, mint az az iskola, amely 
csak a tudásra helyezi a fősúlyt. A régi iskola, 
ha nem is célszerűségi szempontból, de érzésből 
szintén felhasználta az iskolai életet céljaira. 
A taneszközök kezelése, az osztályban, vagy a 
folyosókon való felügyelet, esetleges iskolai 
vagy tanítói beszerzéseknek a gyermekre való 
ruházása, voltak azok a területek, ahol főként 
a szellemileg mozgékony és erkölcsileg megbíz-
ható gyermekek kifejthették képességeiket. 
Hogy ez a nem öntudatos elgondolásból fakadt 
pedagógia mennyire kívánatos volt, kiderül 
abból, hogy gyermekkorunknak e teljesítményei 
mindnyájunknak kellemes emlékezetében élnek, 
sőt annak egyik fénypontját képezik. 

Az ú j iskola tanulhat és akar is ebből tanulni. 
A tények és dolgok világával való szabályozott 
és tervszerű érintkezéséből, a tanító segítségé-
vel szerezzen tudást a gyermek és váljék em-
berré. Miután az iskola éveken át a gyermek 
életének részesévé lesz, ahol a gyermek belső-
leg és külsőleg tevékenykedik, nem lehet figyel-
metlenül vagy felületesen elkei'ülni e dolgok 
szemléletét. 

Az élet az iskolában tanít és nevel. Ami az 
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alkalmi tanítás a gyermek szellemi kiképzése 
szempontjából, ugyanaz az alkalmi nevelés er-
kölcsi fejlődését illetőleg. Mindkettő az első 
iskolai nappal veszi kezdetét, de nem szűnik 
meg az utolsóval, hanem az önoktatáson és ön-
nevelésen keresztül folytatódik. Az iskola fel-
adata a távozó tanulók előtt rámutatni a to-
vábbi tanulás és lelki művelődés lehetőségeire. 
Közvetlenül a beiskolázás után végtelenül sok 
ú j benyomás rohanja meg a gyermeket és ezért 
helyes eljárás, ha az alsóbb osztályok tanítási 
idejét mérséklik és ezáltal módot nyúj tanak a 
gyermeknek benyomásai feldolgozására. A 
gyermek iskolába lépésével ú j viszonyok közé 
kerül, új helyiségbe jut, ú j munkatársakat, ját-
szótársakat ismer meg, a tanítóban első elöl-
járóját köszönti, aki bará t ja lesz, vagy barát-
jává válhatik; az iskolakényszer folytán elő-
ször ébred tudatára komoly kötelességeinek, 
melyek örömet és bánatot foglalnak maguk-
ban. A gyermeki világ e változásából sok áldás 
fakad és azért kell azt minden szigorúság nél-
kül hasznosítani is a gyermek számára. 

Főleg az iskolábalépés első idejében legyen a 
tanító nemcsak oktatója a gyermeknek, hanem 
apja és anyja is egy személyben, aki tekintély-
ben és befolyásban túlemelkedik az otthonon. 
A gyermek és a tanító szerencséje, ha az első 
tanítási óra megveti alapját e barátságnak, 
mert a gyermek, akit az anyakéz elereszt, ú j 
kapcsolatokra vágyik, világosságot és meleget 
keres, nemcsak cselekvésre kész erőt és tanulni 
vágyó lelket, hanem szeretetre szomjazó szívet 
hoz magával az iskolába. 

A hű tanító iskolába jövetelénél fogadja a 
gyermeket, vele marad távozásáig és ez addig 
tart, amíg az iskolában „otthon" van. Aki így 
cselekszik, gyorsan tudatára ébred annak, mi-
lyen szükséges ez! Minden gyermek belső kí-
vánsága, hogy kezecskéit a tanítónak üdvöz-
lésre nyújthassa és közöljön vele a nap folya-
mán vagy azt megelőzőleg történt minden ese-
ményt. A tanító résztvesz a gyermek életében, 
örül vele az ú j ruhának, az ú j színes ceruzá-
nak és tud várni is, ha a gyermek rövid időre 
elzárja lelkét előle. 

A hátitáska leszíjjazása, a felsőkabát leve-
tése stb. mind olyan feladatok, amelyek a gyer-
mek erejét és ügyességét teljes mértékben 
igénybe veszik. Elhibázott dolog volna azonnal 
segíteni neki. — Légy türelmes hozzám! — ez 
tudatalatti kívánsága a kis gyámoltalannak 
testi és lelki fejlődése folyamán. Az egyiknek 
gyöngesége a másiknak ereje. A kicsinyek szí-
vesen segítik egymást kölcsönösen, ha a tanító 
kívánja és e teljesítmények növelik testi, szel-
lemi és szociális erejüket. A tárgyi nehézségek 
leküzdése mögött új jongva tör fel a gyermek 
győzelmi öröme: „én tudok" és a másoknak 
való szolgálat eltölti őket az „én akarok" elég-
tételével. Csak ahol e kettő nem érvényesül, kell 
a tanítónak segítségül jönni. 

Tanítójától és tanítónéjától tanul meg a gyer-
mek mindent, hogyan beszéljen, hogyan hall-
gasson, hogyan fogyassza el reggelijét, még azt 
is, hogyan lépjen ki stb. Legyen másokra is te-
kintettel! Ez a megíratlan erkölcsi törvény, 

mely a viaszpuha, de néha önző gyermeki lélek-
ben egyre jobban elhatalmasodik. 

Vannak dolgok még az iskolában, melyek sa-
ját kis énje fölé emelik a gyermeket: az ablak 
kinyitása és becsukása, a szivacs és kréta gon-
dozása, füzetek és könyvek kiosztása, taneszkö-
zök elhozatala és elvitele, mind e kis osztályszol-
gálatok nevelési szempontból termékenyen hat-
nak. A tanítónak ebből a közösségből nem sza-
bad kizárnia magát. 

Ahol a tanító pillantása vagy intése elegendő, 
ott takarékoskodni kell a szóval. Büntetni azon-
ban csak akkor van joga a tanítónak, ha meg-
győződést szerez arról, hogy a büntetés után 
még bensőbb lesz a tanulóhoz való viszonya, 
mint előbb. 

A gyermeket oly erősen kell foglalkoztatni, 
hogy ne maradjon ideje oktalanságok elköveté-
sére. Foglalkoztatásnál a felserdülő gyermek 
ismerni akar ja munkájának célját és értelmét. 

Az egész iskola törekedjék arra , hogy senki 
a gyermekek közül szükséget ne szenvedjen. 
Már Pestalozzi elve volt a segíteni akarás as is-
kolában. A szenvedések percei lelkileg befolyá-
solják a kis közösséget. A gyermeki könnyek 
őszinték és azokat meg kell érteni és fel kell 
szárítani. Az élet a kis emberre is súlyos ter-
heket ró: az anya beteg, a szülői ház szükséget 
szenved, az apa kórházban fekszik. A gyermek 
a jka elnémul ilyenkor és a szemet szomorúság 
fátyla vonja be. A szeretetnek kell az a jka t 
kinyitni és visszahozni a gyermeki pillantás 
derűjét. 

A tanítónak ú j feladatai vannak. Nem az a 
feladata, hogy végezzen a tanítással, hanem 
hogy a lelki és szellemi éhséget állandóan fo-
kozza, hogy állandóan ki is elégíthesse. 

A jelen és a jövő iskolájának más képe van 
és más törvényei vannak mint a réginek. Ám 
egy rövid mondatban kifejezhető mindez. Co-
menius kétszáz esztendővel ezelőtt jövőbelátó 
szemekkel felismerte az ú j iskola lényegét, 
amikor kijelentette: „A tanító nyissa szélesre 
az iskolaajtót és úgy menjen a gyermekkel az 
élet piacára!" 

Deutsche Allgemeine Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Madarász István: „Életproblémák." (Hit-
védelmi előadások. II. sorozat.) 

Az ízléses, szép kiállítású 122 oldalas könyv-
ben a szerző nagy tudással, avatott tollal, mind-
végig lebilincselően érdekes előadásban olyan 
súlyos problémákat boncol, amely problémák 
a mai, lázban gyötrődő korunk gondolkodó em-
bere előtt folytonosan felmerülnek s amely 
problémákkal szemben még az intelligenciának 
széles rétege is tanácstalanul, tudatlanul áll. 

Külön-külön előadásban, illetőleg fejezetben 
ismerteti szerző a vallás lényegét és eredetét, 
az Istent ismerni nem tudó és nem akaró em-
beri ész, emberi akarat kálváriáját, a csodát és 
jövendölést, a kinyilatkoztatás irott forrásait, 
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a zsoltárokat, a spiritizmusnak és teozófiának 
a kinyilatkoztatáshoz való viszonyát. 

Először szabatosan meghatározza a vallás fo-
galmát, ami az Isten öntudatos megismerése és 
elismerése. Két nagy igazság van, melyet az 
emberiség nagy százaléka, a legkiválóbb láng-
elmék s legnemesebb jellemek túlnyomó több-
sége az emberhez méltó s az emberi szívet ki-
elégítő világnézet két alapvető pilléréül elfo-
gad s ez a kettő: Isten léte és a halhatatlan 
lélek nagy értéke. Az első: Isten léte, mint ki-
induló pont, a második: a halhatatlan lélek 
üdve, mint végcél. A vallás öntudatos, szeretet-
teljes viszony Isten és a lélek között olyan, 
mint a legbensőbb viszony a szülők és a gyer-
mek között. 

A vallás az emberi lélek benső természetében 
gyökerezik, mert elégedetlen a röggel, a sárral, 
a még oly csillogó anyaggal s ösztönszerűleg, 
szinte magnetikusan — mint az iránytű az 
északi sarkhoz — vonzódik a végtelenhez. Az 
emberiség, elveszítve a paradicsomban nyert 
őskinyilatkoztatás világosságát, téves utakon 
kereste az Istent s az aránylag már tökélete-
sebb vallásformák után is szomorú visszaesések 
voltak. Végre lehullott a látást akadályozó há-
lyog a lélekről s az ó- és újszövetségi kinyilat-
koztatásban megismerte a lélek Istenét, önma-
gát s hivatását. 

Az emberi ész, mely a földi bölcsesség isme-
retében és gyarapításában nagy sikereket ért 
el, vallás-erkölcsi téren Isten felvilágosító ki-
nyilatkoztatása előtt vagy anélkül a legvasko-
sabb tévedések s mesék útvesztőjébe jutott. 
Csak a pogánykori fetisizmus, állat- és termé-
szetimádás legkülönbözőbb formáira, az isten-
tiszteletek legképtelenebb módjaira kell egy 
pillantást vetnünk, hogy ezen állítás helyessé-
géről meggyőződjünk. Isten nélkül azonban 
nemcsak az ókori, de az újkori bölcsek sem 
tudtak célhoz jutni. Tudásuk mocsárba csalo-
gató, sápadt lidércfény, amely ha itt-ott tet-
szetős is, az igazi végcéltól biztosan eltántorít. 

Az isteni kinyilatkoztatás nemcsak arra volt 
szükséges, hogy az embert az igazságról fel-
világosítsa, hanem azért is, hogy annak köve-
tésére segítse. Mindenkiben, még a legiiy uinu-
rultabb emberben is van valami jó csira, még 
abban a lélekben is visszatükröződik az égnek 
legalább egy kis csücske. De amint képtelen az 
emberi ész Isten nélkül a teljes, tiszta igazság 
megismerésére, éppígy tehetetlen az emberi 
akarat a jó gyakorlására, a szenvedélyek meg-
fékezésére, a bűn legyőzésére. 

A kinyilatkoztatás előtti korban az erkölcs-
telenség szinte polgárjogot nyert, az erkölcste-
lenség kultusza istentisztelet jellegével bírt. A 
nő vásár, alkú tárgya volt. a gyermek és a te-
hetetlen agg csak tehernek számított, megbe-
csülésre nem számíthatott, a szociális helyzet 
— ismeretlen lévén a szeretet — a lehető leg-
nyomorúságosabb volt, a rabszolgák milliói 
véreztek, verejtékeztek egyért, a szegénységet, 
betegséget, együgyűséget tekintették a három 
főbűnnek. Ma pedig ott, ahol kinyilatkoztatás 
világosságát és vigasztalását, segítő kegyelmét 
megvetik., ahol a történelmi materializmus, a 

marxi szociálizmus kiöl az emberből minden 
nemesebb eszményt, az erkölcsi állapot talán 
még szomorúbb. Amazokat menti a tudatlan-
ság, emezeket elítéli a tudás, a megismerés le-
hetősége. 

Ezután a szerző a csodát és jövendölést, 
mint az isteni kinyilatkoztatás ismertető jeleit 
tárgyalja. Bizonyítja, hogy csodák Isten fo-
galma s a természettudomány szempontjából is 
lehetségesek és csodák nemcsak Izrael népénél 
az ókorban s Krisztus idejében, de ma is tör-
ténnek, azok felismerhetők és ellenőrizhetők. 
A csodában és jövendölésben Isten közvetlenül 
szól az emberiséghez, mindkettő hatalmas is-
teni tehetség. Az első az isteni akarat szuvere-
nitása: a mindenhatóság, a másik az isteni ér-
telem szuverenitása: a mindentudás. 

Az isten azonban nemcsak a természet rejt-
vénykönyvébe. a lelkiismeretnek sokak által el-
homályosított, beszennyezett fehér lapjára írta 
be nevét, nemcsak a csodákban és jövendölé-
sekben közölte az emberiséggel mindenhatósá-
gát és mindentudását, hanem külön, pozitív mó-
don is kinyilatkoztatta magát. Ennek a kinyi-
latkoztatásnak két forrása a szentírás (biblia) 
és hagyomány. Az ó- és újszövetségi szentírást, 
a bizonyíthatólag valódi, hamisítatlan és 
szavahihető evangéliumot ma, kétezer év után 
is mindenki olvassa, aki az igazságot keresi, 
aki vigasztalás, megnyugvás, béke után vágyó-
dik, mindenki, aki igaz ember akar lenni. 

A könyv ezek után a zsoltárokból nyújt gyö-
nyörű szemelvényeket, amelyekben az ószövet-
ségi zsidó léleknek a Teremtő Istenbe vetett 
erős hite szólal meg, forró vágyakozása, só-
várgó epedése a megváltás után, keserves ver-
gődése a bűn és szenvedély bilincsei között, 
szívből jövő őszinte bűnbánata s vezeklése, 
reménye és vigasztalása az üdvözítő hatal-
mas Istenben. 

Végül az igaz Istenhez vezető utat meg nem 
találók, tévelygő keresők elterjedt tanításait, a 
modern spiritizmust és teozófiát ismerteti a 
szerző. Behatóan foglalkozik a spiritizmus je-
lenségeinek két nagy csoportjával, az ú. n. 
materiali?áeiókkal c s^iritiszt?. közlésekkel 
kinyilatkoztatásokkal, jövendölésekkel. Megál-
lapítja, hogy a spiritizmus egy helytelen 
irányba terelt vallási ösztön vergődése, azé az 
ösztöné, mely Isten és a túlvilág után eped, de 
eltévesztette az utat. 

A hit hajótöröttjeinek másik kétségbeesett 
kísérlete a teozófla (istenbölcseség), a budd-
hista vallásbölcseletnek a nyugati civilizációba 
átültetett hajtása. Mint a buddhizmus, a teo-
zófia sem ismeri a világtól különálló végtelen 
szellemnek, a személyes Istennek fogalmát, ta-
gadja a kinyilatkoztatást, a megváltást, a 
megszentelődést, az örök életet, tagadja a sza-
bad akaratot s ezzel az egész keresztény er-
kölcstant. 

Valóban értékes, hasznos munkát végzett 
Madarász István, amikor könyvével a figyel-
met Istenre, az örök értékekre, a vallásra, a 
vallási, erkölcsi eltévelyedésekre tereli és segít 
a világnézetek harca, a világvajudások felett 
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terjengő ködöt az igaz út megvilágításával el-
oszlatni. 

A könyv ára 2 P. Megrendelhető a szerzőnél, 
Budapest, V, Hold-utca 16. 

A Bibó István által szerkesztett „Népünk és 
Nyelvünk" című folyóirat január—márciusi 
száma gazdag tartalommal jelent meg. 

A vezetőcikket, .,Hogyan ismerhetjük meg a 
magyarság lelki alkatát?" Bartucz Lajos írta. 
A második cikkben Bibó István ismerteti Né-
meth Gyulának a honfoglaló magyarság kiala-
kulásáról írt művét és mond róla értékes bírá-
latot. 

Igen érdekes adatokat találunk Szendrey 
Zsigmondnak „A népi felirat-költészetről" írott 
cikkében, amelyben a templom- és szentképfel-
iratok, a Székelyföldön szokásos kapu- és ház-
feliratok. a kulacs-, bütykös- és kocsmafelira-
tok közül sorol fel a magyar nép találékonysá-
gára, kedélyére és humorára jellemző példákat. 

Turi Károly „Cséplés Cegléden" című cikké-
ből megismerjük az alföldi magyar ünnep-
számba menő munkájának, a cséplésnek évszá-
zados szokásokkal tarkított lefolyását. 

Csefkó Gyula, Madarassy László, Timár Kál-
mán, Joó Tibor, Baranyai Erzsébet, Viski Kár 
roly, Horger Antal kisebb tanulmányai és 
könyvismertetései egészítik ki az értékes szám 
tartalmát. 

Ü j e g y h á z i é n e k g y ü j t e m é n y . A Magyar Kórus hang-
jegyes folyóirat 2. száma most jelent meg, egy sorozat 
latin és magyar Mária-énekkel. A hézagpótló gyűjtemény 
ezút tal is ad szóló énekeket, két- és háromszólamú gyer-
mek-, női ós férfikarokat, valamint vegyeskari feldolgozá-
sokat. A májusi á j ta tosságokra kiválóan alkalmas füzet 
a legnevesebb egyházi zeneszerzők művein kívül, díjtalan 
melléklet gyanánt 4 oldal orgonaprelúdiumot is ad. 
A szövegrészben feltűnést kelt Harmat Ar tú r vezércikke, 
aki ú j szempontokból vi lágít ja meg a nagy egyházi mu-
zsika mai helyzetét. A gazdag tartalmú hangjegyes fü-
zetnek kitűnő hasznát veszik a templomi énekeseken kí-
vül az iskolai, egyházi és más énekkarok is. A Bárdos 
Lajos és Kertész Gyula szerkesztésében megjelenő folyó-
i r a t évi előfizetési ára 9 pengő. Megrendelhető a Magyar 
Kórus kiadóhivatalánál, Budapest, I., Ferry Oszkár-utca 
55. szám, ahonnan d í j t a l an mutatványszám is kérhető. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Ernst von Düring: Sexualpaedagogik. 1930, 409 
lap. Jegyezzük meg mindenekelőtt, hogy a 
. szexuálpedagógia" mint cím, nem fedi a könyv 
tartalmát, amely a nemi életet minden vonat-
kozásban (házasság, szabadszerelem, népesedési 
politika, eugénika stb.) felöleli, a címbeli foga-
lommal pedig csupán a felvilágosításról szóló 
fejezetben (274—97. 1.) foglalkozik. A szerzőnek, 
mint világlátott embernek, aki különböző terü-

leteken hosszabb ideig működött, sok a mon-
danivalója, amiből egyet-mást e helyen is ér-
demes és lehetséges megrögzíteni. így pl. hi-
vatkozik Exner amerikai orvosra, aki 1000 
férfihez kérdést intézett aziránt, hogy mikor 
világosították fel? Az átlagos eredmény meg-
döbbentő, mert a 9V2 éves korra esik! Még fon-
tosabb a felvilágosító személyére és a felvilá-
gosítás módjára nézve nyert eredmény. Esze-
rint a szülők csupán 4%-kal szerepelnek, a paj-
tások 804%-kal; a felvilágosítás átlag 91-5%-ban 
az etikát veszélyeztető módon történt, 79% be-
vallotta. hogy az káros hatással volt reájuk. 
Szerzőnk is elismeri, hogy itt a gyakorlati ne-
velésnek egyik legsúlyosabb és legnagyobb fe-
lelősséggel járó problémájával van dolgunk. 
A maga részéről kereken elutasítja a tömeges 
felvilágosítást, főleg azt, amely szemléltető mó-
don jár el, mert a biológiai elemeknél jóval 
fontosabbak az egyéniséggel számoló pszihi-
kaiak. Szigorúan külön kell választani továbbá 
a gyermek- és az ifjúkort (ez utóbbiban a fel-
világosítás jóval nehezebb és rendszerint mái-
későn jön). A kisgyermek nem azt kérdi, hogy 
hogyan keletkezik a gyermek, hanem azt, hogy 
honnan jön. Erre pedig az anya kertelés nél-
kül feleljen: szívem alatt hordoztalak (miköz-
ben utalhat a macskára és kölykeire). A ho-
gyan megnehezíti az anyának feladatát ser-
dülő leányával szemben, aki a biológiai felvi-
lágosítás nyomán erős lelki megrázkódtatáson 
megy keresztül és szülőivel szemben táplált ér-
zelmeiben is alaposan megváltozik. Ebben a 
korban mindkét nemre szerzőnk is csak azt 
ajánlja, amit eddig úntig hallottunk: egyrészt 
a figyelem elterelését és lekötését más hasznos 
foglalkozások által, másrészt egészséges élet-
módot, sportokat stb. Meglepő és előttünk új 
az, amit a török nyelvről mond, amely a fiú-
testvért askadasch (fiúhastárs), a leány test-
vért kyskasdasch (leányhastárs) névvel illeti 
és ezzel megszokás útján mintegy önmagától 
elvégzi a felvilágosítás kétélű munkáját. k f . 

John Devvey: Demokratie und Erziehung. (De-
mokrácia és nevelés.) 1930. 565 lap. 

A hírneves, ma 72 éves amerikai reform-
pedagógusnak és a newyorki Columbia-egye-
tem tanárának ez az alapvető munkája, amely-
nek alcíme „Bevezetés a filozófiai pedagó-
giába", eredetiben már 1915-ben, majd 1926-ban 
jelent meg „Democracy and Education. An 
introduction to the philosophy of Education"' 
(434 1.) címmel. Változatlan értéke mellett szól 
az a körülmény, hogy ennyi év után a po-
rosz kultuszminisztérium egyik előadótanácsosa, 
Hyll a Erick, érdemesnek tartotta azt német 
nyelvre lefordítani s így szélesebb köröknek is 
hozzáférhetővé tenni.* A fordító, aki már 1928-
ban megírta „Die Schule der Demokratie" ro-
kon művét, amely mintegy szemléltető-leíró 
párja Dewey -elméleti filozófiai munkájának, 

* Dewey (ejtsd: dju) művei közül magyarul megjelent: 
Az iskola és a társadalom (1912, ford. Ozorai Fr.). Az 
érdeklődés és az erőfeszítés az akaratnevelésben (1927, 
ford. Kenyeres E.). 
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külön kiemeli, hogy a német pedagógiai körök 
érdeklődése nagymértékben fordul az Egyesült 
Államok felé, amelyet immár valósággal az 
iskolák országának (das Land der Schulen) te-
kintenek. Dewey alapgondolatát saját elősza-
vában így fejezi ki: Ki kell fejteni a demokra-
tikus társadalomban megtestesült eszméket és 
a nevelés nagy munkájának problémáira alkal-
mazni. Ez együtt jár a köznevelés céljainak és 
módszereinek tárgyalásával, a tudás elméletei-
nek és az erkölcsi fejlődésnek kritikai értékelé-
sével. Ez a pedagógia-filozófia tehát szorosan 
összefügg a demokrácia fejlődésével, a termé-
szettudományok s főleg a biológia exakt mód-
szereivel és az ipar terén bekövetkezett ú j 
világrenddel. Szerzőnk mindezek alapján igyek-
szik a tananyag és a nevelés módszereiben szük-
séges változásokat megállapítani. Munkája terv-
szerűen 26 fejezetre oszlik, amelyeknek tartal-
mát mindvégig külön összefoglalásokban tö-
möríti; a részletes és kiváló tudományos érzék-
kel szerkesztett Tárgymutató (540—65.); pedig 
nagyban megkönnyíti a kutató eligazodását. 
A gazdag tartalomból ezúttal három főfejezetre 
szorítkozunk. A demokratikus eszme a nevelés-
ben: minthogy a nevelés társadalmi folyamat 
és számolni kell az emberi közösségek legkülön-
bözőbb alakulataival, a nevelési problémának 
kritikai és konstruktív szemlélete egy határo-
zott társadalmi eszményt feltételez. Ezt olyan 
társadalom képviseli, amely minden tagjának 
egyenlő részvételt biztosít javaiban és kölcsön-
hatás folytán hajlékony alkalmazkodást az élet-
közösségek különböző alakulataihoz. Ebből a 
szempontból időrendben a nevelésfilozófiának 
három típusa alakul ki: a platói filozófia, a 
XVII I . századbeli felvilágosodás individualiz-
musa és a XIX. század államindividualizmusa. 
A nevelés filozófiája: a filozófia a nevelés leg-
általánosabb elméletének tekinthető, a gondol-
kodás ama formájának, amely a tapasztalatból 
eredő bizonytalanságokat megvizsgálja és meg-
állapítja. Az ellenséges irányzatok harmonikus 
egyeztetésének egyedüli módja a szellemi és 
lelki diszpozíciók megváltoztatása, amely egy-
úttal lehetővé teszi az összeütköző érdekek jobb 
kiegyenlítését. Minthogy ez. csak nevelés útján 
valósítható meg. igazolva lá t juk azt a tételt, 
hogy a nevelés a filozófiának a gyakorlatba 
történő tervszerű végrehajtása. Pedagógiai ér-
tékek: az „érték" fogalma kettős: nagyrabecsü-
lés és értékelés. Hogy valamely tantárgy meny-
nyiben értékes, az attól fiigg, hogy mily mér-
tékben járul hozzá a tapasztalás közvetlen je-
lentőségéhez. Irodalom és szépművészetek ön-
magukban értékek, mert eszményi értékelést 
tesznek lehetővé. Ilyen esztétikai jelleg illet 
meg idővel minden tantárgyat annak számára, 
aki vele foglalkozik. A demokratikus társada-
lomban az a feladat hárul a nevelésre, hogy az 
egyes tárgyak elkülönített értékelése ellen 
küzdjön, hogy a különböző érdekek így egy-
mást erősítsék és kölcsönösen előmozdítsák. 

A vaskos és tartalmas kötet komoly tanul-
mányt igényel és erre mindenképen érdemes is. 

k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Kína oktatásügye. 
A nagy, keleti, sárga birodalom felébredt év-

ezredes álmából és a kínai nacionalisták szerint 
renaissance-a felé közeledik. Az ébredező óriás 
egyelőre még szemeit dörzsölgeti és türi, hogy 
jobbra is, balra is cibálgassák különféle politi-
kai hitet valló gyermekei, de ő már tudja, hogy 
nem a politika színterén fog ú j r a éledni, hanem 
a művelődésnek mind szélesebb mederben való 
elterjedése fogja őt a többi nagy nemzet sorába 
iktatni. És érdekes, hogy a sárga fajtestvérei-
től, a szomszéd japánoktól eltérően, egészen 
más utat választott ezen törekvésének elérésére. 
Amíg a japánok Európát vették mintaképül és 
az óvilág vezető népeit, különösen a németeket 
árasztották el a tanulnivágyó i f j ak tömegével, 
addig a kínaiak az újvilág felé fordultak és az 
Egyesült Államokba irányították i f júságuk 
áradatát. Talán elébe akartak e lépésükkel a 
konzervatív világ fejlődésének vágni, talán a 
korukat megelőző „ifjú kínaiak" az amerikai 
demokrácia beoltásával akarták az autokrácia 
uralmát megdönteni, vagy talán az európai ha-
talmasságoknak a boxerlázadást követő kegyet-
lenül kizsákmányoló politikája világosította 
fel őket arról, hogy a vén Európától semmi jót 
sem várhatnak. 

Az első kínai diákok 1847-ben hagyták el ha-
zájukat, hogy a Csendes-ócenánon átkelve kö-
vessék az amerikai misszionárius hívó szavát. 
Ezek egyike, Yung Wing, 1854-ben végezte el 
Yale már akkor is híres egyetemét. Korához és 
hazai viszonyaihoz képest magas iskolázott-
sága és modern ismeretei tizenhét évig tartó 
küzdelem, u tána járás és felvilágosító munka 
után végül is azt eredményezték, hogy Ameri-
kában fölállíthatta az első kínai nevelőintéze-
tet. Az akkori császári kormány azonban fél-
tette az intézet befolyásától a jövőt és három 
év múlva bezárta az intézetet. Wing jelszava 
ugyanis a küveíkező volt: Kínának modern 
ágyúkra és modern műveltségű emberekre van 
szüksége. Ez utóbbiakban látott a kormány a 
jövőre nézve nagy veszélyt. Amint azonban 
1911-ben Kína köztársasággá alakult, egyszerre 
megindult a diákok betódulása az Egyesült 
Államokba, olyannyira, hogy 1924-ben már 1800 
kínai tanuló tanult az amerikai egyeteme-
ken. Évről-évre érkeznek vissza hazájukba az 
amerikai szellemben nevelkedett férfiak és nők, 
akik nemcsak a nevelésügy terén, hanem a na-
cionalista kormány felállítása óta a politikai 
.és gazdasági újjáépítésben is vezető szerepet 
visznek. Egyre-másra épülnek a teljesen ame-
rikai mintára szervezett főiskolák és egyete-
mek, amelyeken számos amerikai és még több 
Amerikát jár t kínai tanár működik. Hovato-
vább az óriási birodalom egész oktatásügye az 
amerikai rendszer alapján fog kialakulni és az 
amerikai művelődés, az amerikai szellem nyo-
mán az amerikai gazdasági és hatalmi kör is 
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mindjobban megalapozódik. Az amerikaiak 
csendesen, de annál céltudatosabban és bizto-
sabban dolgoznak. Egyelőre előtérbe tolják a 
demokratikus iiacifizmus jelszavai mögé bujta-
tott művelődéspolitikájukat, de féltve őrzik ne-
velésügyi egyeduralmukat. Hatalmi térfoglalá-
suk pionírjai a misszionáriusok és elsősorban 
a tanítók. Egyetemeik legkiválóbb pedagógusai 
állandó összeköttetést tar tanak fenn volt tanít-
ványaikkal, akiket befolyásukkal vezetőhe-
lyekre juttatnak, ők maguk is évről-évre fel-
keresik Kínában lévő művelődési flottabázisai-
kat, bogy a tervszerű haladást maguk is ellen-
őrizzék és irányítsák. A különféle magánjellegű 
kínai amerikai intézmények a csillagos lobogó 

•hatalmi befolyásának irányjelzői. 
Európai szemlélő előtt lehetetlen, hogy fel ne 

tűnjön az a messzemenő udvariasság, amely-
ben minden hazájába visszatérni szándékozó 
kínai diákot az amerikai egyetemeken részesí-
tenek, az a megkülönböztető érdeklődés, ame-
lyet a kínai viszonyok iránt mutatnak és az a 
reklámszerű fitogtatása saját intézményeiknek, 
amellyel az idegenekkel szemben szokásos mó-
dot is felülmúlva éppen a kínai látogatók elé 
tár ják értékeiket. Az amerikaiak jól számíta-
nak, ha egyszer sikerül megvetniök lábukat a 
nagy kínai birodalomban szellemi téren, akkor 
csak egy lépés választja el őket attól, hogy az 
amerikai szellemei, az amerikai pénz ós áru 
is kövesse. De talán nem is ez a főcéljuk. A 
szerintük európai járszalagon mozgó nagy ke-
leti ellenfelük. Japán ellen akarnak támaszté-
kot és biztosítékot nyerni az amerikai befolyás 
alá kerülő Kínában. Ennek a nagy diplomáciai 
célkitűzésnek csendesen, de hatékonyan dolgozó 
munkásai a tanítók és az amerikai iskolák. 
Valóban bámulatos, amit a művelődéspolitika 
irányítása terén már eddig is elértek. 

A nacionalista kormány az elmúlt év április 
havában nevelésügyi konferenciára hívta össze 
az egyes tartományok vezetőségét. A konferen-
cia egy hétig tartott és 26 tartomány 106 kikül-
dötte volt jelen. A. konferencia a nagy biroda-
lom legégetőbb pedagógiai kérdéseként az 
analfabétizmus megszüntetését és a kötelező 
népoktatás bevezetését jelölte meg. 

Az analfabétizmus csökkentésének út jába el-
háríthatatlannak látszó akadályok torlódnak. 
Ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvjárások 
nagy száma, amely megnehezíti az egységes 
írás bevezetését, ehhez járul a kínai írásmód 
sajátossága, amely nem betűkből, hanem szó-
jelekből áll. Amerikai iskolákban nevelődött 
kínai pedagógusok két úton igyekeztek eddig 
a nehézségek elhárítását megkísérelni. Voltak, 
akik a szójelek leegyszerűsítése által bevezet-
ték az 1000 jelből álló írást, mások egészen gyö-
keresen szakítottak a jelírással és a fonetikus 
módra tértek át. A kísérletek még folynak, de 
máris nyilvánvaló, hogy egyelőre nem lehet 
eredményt várni a múlttal teljesen szakító 
módszerektől. Újabban a régi írást a modern-
nel összeegyeztető fonetikus jelírással kísérle-
teznek. A felnőttek oktatása az íráson és olva-
sáson kívül a politikai, közgazdasági és egész-

ségügyi nevelésre is kiterjed. A kormány fon-
tos kötelességének tar t ja , hogy a műveletlen, 
nagy tömegekben terjessze Sun Yat Sen demo-
kratikus elveit, megismertesse a népet a kiemel-
kedő világeseményekkel, közgazdasági érdek-
lődést keltsen benne és kedvet ébresszen a spor-
tolás iránt. Mindezek elérésére amerikai min-
tára szervezett közkönyvtárakat, előadóterme-
ket, múzeumokat és sporttereket létesítenek. A 
kötelező iskoláztatás bevezetésének egyelőre 
legfőbb akadálya az iskolák és tanítók hiánya. 
Hozzávetőleges számítások szerint arról van 
szó, hogy 40 millió gyermek szellemi szükség-
leteiről gondoskodjanak. Ez azt jelenti, hogy 
még abban az esetben is, ha csak négy osztály 
elvégzését tennék kötelezővé, egymillió iskolára 
és egymilliónégyszázezer tanítóra volna szük-
ség. Ezek előteremtése 1.680 millió pengő ki-
adást jelentene. I t t kapcsolódik bele a tömeg-
nevelés kérdésébe a tanítóképzés feladata. A. 
nacionalista kormány kijelentette, hogy a ta-
nítóképzést egyedül a maga kezébe akarja 
venni és nem engedélyezi tanítóképző-intézet 
felállítását sem magánosoknak, sem külföldiek-
nek. Ennek az intézkedésnek éle részben az 
európai hatalmak missziói, különösen pedig a 
szovjet törekvései ellen irányul, nem érinti 
azonban az amerikaiakat, akik az Amerikában 
képzett kínai szakerőkre bízzák elveik terjesz-
tését. Ezt az intézkedést a kormány azzal tá-
masztja alá, hogy a nevelést a nemzeti egység 
megteremtésének szolgálatába akar ja állítani, 
ami pedig nem volna remélhető, ha különféle 
idegen népek szellemében felnőtt tanítóság 
venné kezébe a nép művelését. Hogy a mégis 
óriási tanítóhiányt fedezhessék, úgy jártak el, 
amint az amerikai tanítóképzés első idejében 
volt szokásos, hogy t. i. a középfokú iskolák-
ban tanítóképzős osztályokat állítanak fel. 
Ezenkívül önkéntes tanítókat is alkalmaznak, 
akiket, nyári tanfolyamokban képeznek ki. Ezek 
közül sokan hivatalokban működnek és idejük 
egyrészét az iskolában töltik tanítással. Az is-
kolában is nagy nehézséget okoz természetesen 
a nyelv és az írás kérdése. Az eddigi tanköny-
veket a kétezer év óta változatlanul megmaradt 
klasszikus nyelven írták. Ez ma már oly mesz-
sze esik a népnyelvtől, hogy valósággal ide-
gen nyelvnek számít. A kormány ezen a téren 
is áttért a köznyelv: az ú. n. Pa Hua haszná-
la tára és az iskolai írástanításban kötelezővé 
tette az „ezerjelű írás" használatát. Hogy neve-
lésügyi reformjainak érvényt szerezzen a köz-
ponti kormány, 1930 július 1-én kiadott rende-
letével elhatározta, hogy 1935 után sem állam-
hivatal, se iskola, magánvállalkozás, gyár vagy 
üzlet nem alkalmazhat olyan egyént, aki nem 
tud írni vagy olvasni. 

Szabad levegős iskolák kongresszusa. A szabad-
levegős iskolák nemzetközi bizottsága április 7—10. kö-
zött hívta össze a második nemzetközi kongresszust 
Brüsszelben. Az 1922-ben lefolyt első párizsi kongresszu-
son ezen iskolák különös feladatait állapították még. A 
második kongresszusnak az volt a feladata, hogy az 1922 
óta szerzett tapasztalatokat a szabadiskolák terén érté-
kesítse, a nyilvánossággal közölje és érdeklődést keltsen 
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további törekvései iránt. A kongresszus programmján a 
következő pontok szerepeltek: 

1. Különböző szabadlevegős iskolatípusok. 
2. A szabadlevegős iskola követelményei, elhelyezésük, 

berendezkedésük szempontiából. 
3. Tanterv és tanítási módszer. Egyforma osztályok. 
4. Tanulószerzés. 
5. Tanító- és nevelőképzés szabadlevegős iskolák és já-

tékterek számára. 
6. Orvos és nevelő együttműködése. 
7. Testi nevelés és lélekzési gyakorlatok a szabadleve-

gős iskolában. 
8. Napfürdő és racionális táplálkozás gyönge gyerme-

keknél. 
9. Játékterek az iskolaév folyamán. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A kultúra mint ál lamcél. 
Komis Gyula államtitkár, egyetemi tanár 

folyó évi április hó 13-án tartotta meg a Ma-
gyar Tudományos Akadémián, mint rendes tag, 
székfoglalóját „Az államcélok elmélete és a 
kultúrpolitika" címen. Az állam végső céljá-
nak kitűzése nem tapasztalati ténymegállapí-
tás. hanem ideálszerkesztés, ami eleve bizonyos 
értékelő állásponton lehetséges. A tapasztalat 
mindig csak azt mutatja, milyen az állam, de 
nem azt, hogy milyennek kell lennie. Érthető 
tehát, hogy amikor a XIX. század második fe-
lében a pozitivizmus szelleme lép előtérbe, ak-
kor ennek tényfetisizmusa és kizárólagos ta-
pasztalati módszere mélyen lenézte az állam 
céljának értékelméleti vizsgálatát, ebben csak 
afféle henye metafizikai problémát látott. Ez a 
vizsgálat azonban egészen jogosult, sőt szüksé-
ges. Az állam ugyanis szellemi kategória; nem 
vak természeti folyamat, hanem céloktól össze-
tartott és vezetett akarat. Az állam akaratának 
és cselekvésének eleve fel kell tennie célokat, 
amelyekkel mint rációkkai igazolja eljárását. 
Ha törvényeket hoz, alkotmányreformot tervez, 
ú j intézményeket szervez,, rendeleteket ad ki, 
akkor mindig céloknak kell vezetnie. Ezek a 
célok azonban végiggondolva, észszerűen min-
dig magasabb állandó célokba, mint alapmeg-
győződésekbe, elvekbe emelkednek, melyek az 
állam egész jogalkotását, gazdasági szociál- és 
kultúrpolitikai intézkedését áthatják. Az elvi 
alapon álló politikai pártoknak programmja 
mögött mindig bizonyos, az állam céljáról való 
felfogás húzódik meg, amely viszont értékbeli 
meggyőződésre vezethető vissza. Liberálisnak 
vagy szociálistának, radikálisnak vagy konzer-
vatívnak, demokratának vagy arisztokratának, 
nacionalistának vagy internacionalistának lenni 
annyit jelent, mint más és más értékfelfogást 
táplálni az állam célja felől. Minden politikai 
pártprogramm lényegében alkalmazott világné-
zet. Amit politikai elveknek nevezünk, az végső 
elemzésben az állam céljairól való értékmeg-

győződés. A gyakorlati politika persze az el-
vekkel, mint ideális célkitűzésekkel szemben 
kénytelen az adott hatalmi s egyéb helyzetekkel 
is számolni s ehhez többé-kevésbbé alkalmaz-
kodni. Annál is inkább, mert a végső és állandó 
cél megvalósításának ezerféle eszköze, azaz rész-
letcélja lehet. A gyakorlati politika a spektrum 
sokféle színében játszhatik. de ezek összege mé-
gis a végső cél fehér fényében egyesül. 

Ha keressük azt az átfogó célgondolatot, 
amelyben rejlő értékeszme megvalósítását az 
államnak szolgálnia kell, ezt csak a kultúrában 
találhatjuk meg. A kultúra ugyanis az ab-
szolút értékek rendszere; a jónak, igaznak, szép-
nek és isteninek értékei, amelyeknek megvaló-
sulási formái: az erkölcs és jog. a tudomány, a 
művészet és a vallás. Mi az emberiség végső 
rendeltetése! A kultúra értékeinek a sok év-
ezredes fejlődés folyamán való objektiválása. 
Sőt a fejlődésnek is a világtörténet lassan höm-
pölygő időárjában az a mértéke, vájjon az em-
beriség szellemi erőinek kibontakoztatásával 
mennyiben tudja megközelíteni ezeket az érté-
keket? A kultúra az emberi haladás célja, egy-
ben mértéke. E végre van a földön az egyén, a 
nagyobb közösséget alkotó nemzet s végül a 
nemzeteket átfogó emberiség, melynek öntuda-
tos történeti egységet éppen a humanitás esz-
méje, vagyis az a feladat kölcsönöz, hogy mi-
nél teljesebben bontakoztassa ki a legkülönbö-
zőbb fajokban és nemzetekben rejlő emberi 
szellem a maga erőit, ami viszont azt jelenti, 
hogy törekedjék a kultúra értékeinek megvaló-
sítására. Minthogy pedig az állam nem egyéb, 
mint a nemzetnek külső jogi és hatalmi szerve-
zete, ennek végső célja sem lehet más. mint a 
nemzeté: a kultúrának fokozatos megvalósítása. 

A tényleges, történeti állam legtöbb jegye a 
fejlődés folyamán virtualiter már a kultúr-
állam irányában bontakozott ki. Az állam 
ugyanis elsősorban jogrend. A jog mélyén 
rejlő erkölcsi önérték, az igazságosság az első 
híd, amely az állam és kultúra fogalmát össze-
köti. A status civilis, a jogrend, a „civilizáció" 
nélkülözhetetlen feltétele a kultúrának, követ-
kezésképen a jogállam a kultúrállamnak. Az 
állam másik iöjegye a hatalom. Kultúra áltai 
közvetlenül lehet hatalmat fejleszteni, viszont 
azonban hatalom által kultúra csak közvetve, 
a kedvező feltételek biztosításával teremthető. 
A gazdasági élet fejlesztése is végső elemzés-
ben a kultúrát szolgálja. Hasonlókép az állam 
szociálpolitikai tevékenysége, mely a társa-
dalmi igazságosságra, az anyagi és szellemi ja-
vak helyes elosztására törekszik. Jóllehet az 
államnak valamennyi működése végső fokon a 
kultúra ideális céljába fut össze, mégis van 
egy külön tevékenysége, mely a kultúra érték-
rendszerének megvalósítására sajátképen törek-
szik, az idevágó konkrét célokat, művelődési 
eszményeket kitűzni s ezekben a legalkalma-
sabb eszközöket alkalmazni iparkodik: a kultúr-
politika. Ahányféle faja van az önértékeknek s 
ezek megvalósulási formáinak, annyiféle ága 
van a kultúrpolitikának is. A négy alapérték-
nek megfelelő szellemi javak: az erkölcs, a tu-
domány, a művészet és a vallás. Ezeknek meg-
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felelően a kultúrpolitika ágai: erkölcs- vagy 
neveléspolitika, tudománypolitika, művészet-
politika és vallás- vagy egyházpolitika. 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság 
nagyszámú előkelő közönség részvételével áp-
rilis 18-án tartotta X X X I X . nagygyűlését, 
amelyet dr. Kornis Gyula elnök helyett dr. We-
szely Ödön pécsi egyetemi tanár, alelnök nyi-
tott meg „Legújabb áramlatok a nevelés-
tudomány terén" című magvas tanulmá-
nyával. Kimutat ja ezeknek az áramlatoknak 
összefüggését a politikával s a világnézettel. 
A legújabb áramlatok mind demokratikus irá-
nyúak s többé vagy kevésbbé bal felé térnek 
el. E tekintetben tovább mennek, mint a há-
ború előtti modern irányok. Ezek az áramlatok 
végig vonulnak az egész világon. Hatásuk alatt 
a legtöbb állam a háború után újjászervezte 
közoktatásügyét, de Ausztriát és Szovjet-Orosz-
országot kivéve, óvakodtak a túlzásoktól és 
szélsőségtől. Vizsgálva az iskolareformokat, az 
előadó sorra vette az aktív iskolát, a tevékeny-
ség iskoláját, a közösség iskoláját, a szabad 
iskolaközségeket, az életiskolát, kultúriskolát és 
termelőiskolát s a különböző módszereket, 
minők: a Dalton-Plan, Howard-Plan, Win-
netka-Plan, Project-Method s a Jena-Plan 
s k imutat ja ezek közös elveit és közös 
gyökereit. Ezután á t té r a pedagógiai elmélet 
terén mutatkozó ú j áramlatokra. Bemutat ja a 
vallásos nevelés terén úgy a katholikus, mint a 
protestáns részen mutatkozó nagy föllendülést. 
Ismerteti a pedagógiának önállóságára s ön-
törvényszerűségére irányuló törekvéseit, külö-
nösen E. Krieck filozófiai pedagógiáját s az ú j 
kultúrpedagógiát. De rámutat végül a r r a az 
érdekes körülményre, hogy megtörtént immár 
a határok fölfedezése. Mindegyre több könyv 
foglalkozik a pedagógiai reformok határaival. 
Levonja ebből a következtetéseket. Mi az fij és 
mi a régi! Az ú j más. De az ú j holnap már 
régi. A haladás folytonos. Minden kor csak át-
menet, nemcsak a mai. Az ellentétek lassan-
kint letompulnak, s a legnagyobb ellentétek 
egyesítése lehetséges egy magasabb szintézis-
ben. Meg kell tartanunk a régiből azt, ami ér-
tékes, elfogadnunk az újból, ami helyes és 
célravezető. Nagy szerencse, hogy éppen a leg-
nagyobb ellentétek idején voltak és vannak oly 
kiváló egyéniségeink, akiknek józan és mélyre-
ható pillantása megtalálta a helyes utat. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
dr. Gyulai Ágost t i tkár immár huszonnyolcad-
szor terjesztette elő minden részletre kiterjedő 
jelentését a Társaság 39. évi életéről: a felol-
vasó ülésekről, amelyek között különös sike-
rükért megemlítendők Montessori Mária és a 
columbiai Nieto Caballero felolvasásai; ismer-
tette a Magyar Pedagógia 1930. évfolyamát, a 
Társaság kebelében működő Külföldi Tan-
könyvügyi Bizottság egy évi munkáját ; végül 
méltatta a Társaság 1930-ban elliiínyt tiszteleti 
tagjainak, Gyertyánffy Istvánnak, Jancsó Be-
nedeknek és Dóezi Imrének, továbbá négy el-
húnyt rendes tagjának, Pauer Imrének, Körösi 

Henriknek, Rátz Lászlónak és Nagy Lászlónak 
érdemeit és emlékét. 

A pénztáros és a számvizsgálók jelentései 
után következtek a választások. Az elnökség 
kiváló pedagógiai érdemeik felsorolása mellett 
tiszteleti tagokul a következőket ajánlotta: 
I. A magyar pedagógiai élet jelesei közül: 
1. Mágócsy-Dietz Sándor, a budapesti tudo-
mányegyetem nyug. tanára, a Közokt. Tanács 
előadó tanácsosa, a Magy. Tud. Akadémia 
tag ja stb. 2. Rácz Lajos, filozófus és pedagó-
gus, a sárospataki főiskola tanára, a nevelés-
történet búvára stb. 3. Sebestyénné Stettina 
Ilona, az Erzsébet Nőiskolának sok éven át je-
les tanára, a budapesti áll. nőipariskola nyug. 
igazgatója, a. .,Nemzeti Nőnevelés" volt szer-
kesztője stb. 4. Werner Adolf, zirci apát, egy-
kor maga is kiváló és jeles középiskolai tanár 
és igazgató, jelenleg a magyarországi ciszter-
cita-rendnek feje stb. II. A külföldi pedagógiai 
élet kiválóságainak sorából: 1. Becker Károly 
Henrik, volt porosz közokt. miniszter, jeles 
orientalista tudós és egyetemi tanár, a német 
tanítóképzés újjászervezője, a magyar nemzet 
és művelődés lelkes barátja, aki a berlini 
egyetemen a magyar tanszéknek és a magyar 
intézetnek megszervezésével, de főképen a ber-
lini Collegium Hungarieum alapításánál tanú-
sított odaadó és lelkes szolgálataival az egész 
magyar nemzetnek háláját érdemelte ki. 
2. Fischer Alajos, a müncheni egyetemen a pe-
dagógia tanára, a Zeitschrift f ü r pädagogische 
Psychologie und experimentelle Pädagogik és 
az Erziehung című folyóiratoknak szerkesztője, 
számos kiváló pedagógiai mű szerzője, aki 
Németország vezető pedagógusai közé tartozik. 

A megüresedett hat helyre rendes tagokul az 
elnökség a következőket ajánlotta: 1. Dr. Bog-
nár Cecil, a bpesti tudományegyetemen a filo-
zófia és pedagógia magántanára, bencés tanító-
rendi reálginmáziumi tanár, a Szent István 
Akadémia rendes t ag ja stb. 2. Dr. Dengl János, 
a közgazdasági egyetem tanára, a Felsőkeres-
kedelmi Iskolai Tanárképző-intézet igazgatója, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bi-
zottság alelnöke, a Kereskedelmi Szakiskolai 
Tanárok Orsz. Egyesületének elnöke stb. 
3. Kiss József, bpesti tanítóképzőintézeti tanár, 
a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egye-
sületének főtitkára, a római Montessori-egye-
sület magyarországi megbízottja stb. 4. Nagy 
L. József, váci kegyestanítórendi gimnáziumi 
tanár, a „Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok" 
kiadója és szerkesztője, a fizikai tanítás mód-
szertani irodalmának jeles művelője. 5. Dr. Olay 
Ferenc, vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
osztálytanácsos, kutúrpolitikai és történeti író, 
a Magyar Pedagógiai Társaság külföldi tan-
könyviigyi bizottságának tagja, .,A magyar 
kul túra válságos évei" és „A magyar művelő-
dés kálváriája az elszakított területeken" című 
monográfiák, stb. szerzője. 6. Dr. Badák Olga, 
az Erzsébet Nőiskola igazgatója, az 1925. évi 
nőnevelési kongresszus szervezője, az érdeklő-
dés didaktikai jelentőségére és a világnézet 
nevelői problémájára vonatkozó több dolgozat-
nak stb. írója. 
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Az ajánlások meghallgatása után a nagy-
gyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség elő-
terjesztéseit, amire az elnök az emlékezetes 
ülést beaírta. 

Egy fejezet Tolna vármegye törvényhatósági 
bizottságának tavaszi rendes közgyűléséből. 
A falu fejlesztése, lakóinak szociális gondozása 
csak xígy lehetséges, ha a falu a műveltség esz-
közeivel el van látva. (Közös rádió, mozi, ol-
vasókör, közkönyvtár, vetítőgép, sporttelep 
stb.). Ezek közül is talán a vetítőgép a legfon-
tosabb, mert, noha az embernek öt érzékszerve 
van. mégis csak a látással szerzi a legtisztább 
és maradandóbb képzeteket. Ez a gondolat ve-
zethette Tolna vármegye alispánját. Szévald 
Oszkárt, amikor a vármegyei törvényhatóság 
elé időszaki alispáni jelentése kapcsán a követ-
kező indítványt terjesztette: 

„Határozza el a törvényhatósági bizottság, 
hogy az iskolánkívüli népművelési köz- és 
állategészségügyi stb. előadások intenzívebbé 
tétele céljából 40 vetítőgépet előadási (magyar 
és német) szöveggel beszerez és a szükséges ki-
adásokat, kormányfőhatósági jóváhagyástól fel-
tételezetten, a vármegyei állategészségügyi eb-
adóalap 1930. évi megtakarításaiból fedezi." 

Az indítványhoz Simontsits Elemér v. b. t. t. 
szólt hozzá. Vázolta a küzdelmet, melyet a 
Magyar Vöröskereszt Egylet a magyar nép-
egészségügyért vív s azt a nagy érdeklődést, 
amely Tolna vármegyében is megnyilvánult az 
egylet vetítettképes előadásai iránt. Az al-
ispán közelről figyelve a vármegye területén 
folyó előadásokat, azok sorsát és sikerét, arra 
az eléggé fel sem becsülhető gondolatra jutott, 
hogy vármegyéje községeit a népművelési elő-
adások hatásának fokozása érdekében ellátja 
vetítőgépekkel. Csak azért szólaltam fel — mon-
dotta Simontsits Elemér v. b. t. t. —, hogy kö-
szönetemet fejezzem ki az alispán úrnak ezért 
a gondolatért és azt a reményemet fejezzem ki, 
hogy Tolna vármegye példáját követni fogják 
a többi törvényhatóságok és Magyarország 
egész területén az egészségi és gazdasági kul-
túrának emelése nagy léptekkel fog előhaladni. 
— Az alispán indítványát a közgyűlés egy-
hangú helyesléssel elfogadta. 

Műsoros délután a budai tanítóképzőben. A 
Budapesti Állami Tanítóképzőintézeti Iskola-
társak Egyesülete műsoros előadással kapcso-
latban tartotta negyedik rendes közgyűlését az 
intézet dísztermében. A műsor keretében szere-
peltek: Emh'ő Gyula főv. szakfelügyelő, Bálint 
Árpád szavalóművész, Witkovszky Sándor ny. 
főv. szakfelügyelő, Petik Kálmán kormány-
tanácsos, főv. iskolaigazgató és az intézet ének-
kara Kishonti Bama tanár vezetésével. Az in-
tézet volt tanítványai igen nagy számban je-
lentek meg, akiket dr. Frank Antal igazgató 
képviseletében Németh Sándor igazgató meleg 
szavakkal köszöntött. A közgyűlés táviratban 
üdvözölte Sztankó Béla kir. főigazgatót, az 
egyesület elnökét, aki gyengélkedése miatt a 
közgyűlésen nem jelenhetett meg. 

A Sopronvárinegyei Általános Tanítóegyesület 
április hó 16-án Sopronban, a vármegyeház 
nagytermében tar tot ta ez évi közgyűlését. A köz-
tere, az alispán képviseletében Hőgyészi Pál 
a vármegye főjegyzője, Brösztel Gyula kir. 
tanfelügyelő, Bürchner László prépost kano-
nokot, Pap Kálmán prépost plébánost, Zier-
mann Lajos soproni ág. ev. lelkészt, Budapest-
ről pedig Rákos István kir. tanácsos, az Orszá-
gos Tanítószövetség elnöke és Drozdy Gyula, 
a Néptanítók Lap ja szerkesztője. 

Skerlán Gyula, az egyesület elnöke tartalmas 
beszédben nyitotta meg a közgyűlést s üdvö-
zölte a megjelenteket. Utána vitéz Simon Ele-
mér főispán szólt melegen az egybegyűlt taní-
tósághoz. Beszédéből jóleső érzéssel volt meg-
állapítható, hogy Sopron vármegyében és Sop-
ronban a vármegye és a város vezetősége gon-
dolatban, érzésben és egyetakarásban összeforrt 
a tanítósággal. Utána Rákos István szólt a ta-
nítósághoz. Rámutatott arra a nagy munkára, 
melyet a Tanítóegyesületek Országos Szövet-
sége azoknak a tanítóknak érdekében folyta-
tott akik termény járandóságot élveznek. Kérte 
a közgyűlést, hogy a jelen nehéz gazdasági 
viszcnyok mellett elégedjék meg az elért ered-
ménnyel. Egyben ígérte, hogy az Országos Szö-
vetség továbbra is küzdeni fog a tanítók érde-
keiért. Majd Brösztel Gyula kir. tanfelügyelő 
szép beszéd kíséretében tudatta a közgyűléssel, 
hogy Skerlán Gyula, az egyesület érdemes el-
nökét a Magyar Tudományos Akadémia a 
Wcdiáner-díjjal tüntette ki. Á közgyűlés öröm-
mel fogadta a kir. tanfelügyelő bejelentését s 
melegen ünnepelte kitüntetett elnökét. 

A közgyűlés további pontja Drozdy Gyula 
előadása és mintatanítása volt. Másfél órán át 
részletesen ismertette a helyesírás tanításának 
és a nyelvi magyarázatoknak módszerét, majd 
elméleti fejtegetéseivel kapcsolatban minta-
tanítást tartott a IV. osztályban. A gyermekek 
fogalmazványából indult ki s annak keretében 
szemléltette a helyhatározónak a beszédben való 
szerepét. A soproni gyermekek fogalmazványa 
és a közvetlen beszélgetési készsége meglepte a 
tanítóságot. Drozdy vezetésével könnyedén ta-
lálták meg nyelvtény lényegét s azt boncol-
gatva, felismerték szerkezetét. A közgyűlés há-
lásan fogadta az eladó elméleti fejtegetéseit és 
mintatanítását. Kárpáti Ernő nagyatádi polg. 
isk. igazgató „A tudatos számolás alapelvei" 
címen tartott értékes előadást. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Békésen. Szentkereszty 
Tivadar, Békés vármegye kir. tanfelügyelője a 
pedagógiai szemináriumot folyó év április 11-én 
Békésen rendezte. Ezen résztvett dr. Lahmann 
György kir. segédtanfelügyelőn kívül Békés, 
Mezőberény és Köröstarcsa tanítósága. Békés 
község tanügyi hatóságának vezetői közül meg-
jelentek a szemináriumon Barabás György róm. 
kath. esperes, Karácson András ref. lelkész, dr. 
Telegdy Lajos felügyelőbizottsági elnök, vala-
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mint .Farkas Gyula várm. tanítóegyesületi el-
nök. Szentkereszty Tivadar kir. tanfelügyelő 
meleg szavak kíséretében átnyújtotta Salamon 
Emilia békési közs. tanítónőnek a vallás, és 
közoktatásügyi miniszter úrnak elismerő iratát , 
amellyel a kitűnő tanítónőt a ped. szemináriu-
mokban végzett kiváló értékű előadásaiért tün-
tette ki a miniszter úr. A szeminárium további 
pontjai voltak: Szentkereszty Tivadar kir. tan-
felügyelőnek az olvasmánytárgyalásról és dr. 
Lahmann György segédtanfelügyelőnek a föld-
rajztanítás módszeréről tartott értékes előadá-
sai. Bíró László békési közs. tanító a helyesírás 
és nyelvi magyarázatok tanításáról olvasott fel 
alapos készültséggel. A módszeres előadásokkal 
kapcsolatban jól sikerült mintatanításokat mu-
tattak be az ú j tanterv szellemében. így Sala-
mon Emilia a II . osztályban a .Háromszínű 
százló" c. olvasmányt tárgyalta, Farkas Róza 
békési közs. tanítónő a I I I . osztályban a milyen-
séget jelentő szókról tartot t gyakorlati tanítást, 
Tikász István békési ref. tanító a IV. osztály-
ban a Balaton vidékét ismertette. A mintataní-
tások kapcsán több hozzászólás hangzott el. 
Salamon Emilia tanítónő még az I f júsági Vö-
röskereszt szerkezetét ismertette és lelkes han-
gon hívta fel a tanítóságot ennek az intézmény-
nek az iskolákban való megalakítására. 

Padagógiai szeminárium Szerencsen A sze-
rencsi állami iskolában Petreczky Jenő tanfel-
ügyelő és dr. Tomcsányi Boldizsár segédtanfel-
ügyelő részvételével pedagógiai szemináriumot 
tartottak a szerencsi és tokaji járás tanítói ré-
szére. Előadást dr. Tomcsányi Boldizsár, Poppe 
Béla, tállyai evangélikus igazgatótanító, Dar-
vas János mádi állami tanító, mintatanítást pe-
dig Poppe Béla és Várhelyi Ilonka tartottak. 
Ügy az előadások, mint a mintatanítások el-
ismerésreméltó színvonalúak voltak. 

Pedagógiai szemináriumok Sopron vármegyé-
ben. Sopron vármegye területén Brösztel Gyula 
vezető kir. tanfelügyelő folyó évi március hó 
folyamán a következő helyeken készített elő és 
tartott pedagógiai szemináriumi előadásokat: 

A soproni körzeti magyar tannyelvű módsze-
res előadások Sopronban, a róm. kath. elemi 
fiúiskolában folytak le. Brösztel Gyula kir. 
tanfelügyelő értékes beszéde után az elméleti 
első előadást Skerlán Gyula róm. kath. elemi 
fiúiskolái igazgató tartotta. Általános érdeklő-
déssel kísért előadásának anyaga a népiskolai 
gazdasági ós természeti ismeretek tanításának 
módszeres ú j irányait ölelte magába, mindvégig 
meggyőző és vonzó útmutatásokban. Az érte-
kezlet második előadója Szarka Gyula soproni 
róm. kath. elemi iskolai tanító volt, aki a ta-
vaszi mezei és kerti munkákról, a szántás-
vetésről, valamint a növények ültetéséről és 
ápolásáról tartott a gyermekekkel gyakorlati 
tanítást. Előadása körültekintő szakszerű és ta-
nulságos volt. 

A fertőszentmiklósi róm. kath. elemi iskolá-
ban tartott körzeti pedagógiai szemináriumon 
Schlegel Károly kir. segédtanfelügyelő elnö-
költ, aki rövid, de markáns pedagógiai vonat-

kozásokban világította meg a szemináriumi és 
az önképző tanítói tevékenységnek a gyakorlati 
döntőerejét, úgy az iskolában, mint az iskolán 
kívül: a társadalomban. Az elméleti ós a gya-
korlati előadást Lipovetz Iván soproni róm. 
kath. elemi iskolai tanító tartotta. Gyakorlati 
tanítási anyaga: „A légköri villamosság", mun-
ká ja élénk, tanulságos és gyakorlatilag is di-
cséretes volt. 

A büki pedagógiai szeminárium az ág. hitv. 
ev. elemi iskolában volt, Brösztel Gyula kir. 
tanfelügyelő megnyitó beszéde után Gráf Samu 
soproni ág. hitv. ev. elemi iskolai igazgató tar-
tott elméleti és gyakarlat i előadást a termé-
szettan és vegytan köréből, amit meleg megér-
téssel fogadott a tanítóság. A kiválóan sikeres 
büki előadásokkal azonos módon és tárgykör-
ben folytak le a kapuvári körzeti szemináriumi 
előadások a kapuvári róm. kath. elemi fiúisko-
lában. Brösztel Gyula kir. tanfelügyelő irányí-
tása mellett Gráf Samu ág. hitv. ev. elemi is-
kolai igazgató muta t ta be pedagógiai tudását 
és készségét a természettan és vegytan köré-
ből, részint elméleti, részint pedig gyakorlati 
előadásával. 

A kisebbségi tannyelvű iskolák részére ren-
dezett soproni körzeti szemináriumon Biiindl 
Károly kir. segédtanfelügyelő elnökölt. Élénk 
szavakkal méltatta a pedagógiai szemináriu-
moknak üdvös hatását a hazai népoktatásügy 
előbbrevitelében. Neubauer János soproni ág. 
hitv. ev. tanító elméleti előadásában igen érté-
kes és gyakorlati példákkal világította meg és 
fejtet te ki a kisebbségi iskolák működésének 
pedagógiai módszertani nehézségeit. 

A csornai körzeti tanítóság részére rendezett 
előadásokat és hozzászólásokat Bründl Károly 
kir. segédtanfelügyelő irányította. Utána Sker-
lán Gyula igazgató mintatanítása következett. 
Tanítási egységét a természetrajz-gazdasági is-
meretek köréből „Jön a tavasz" címen válasz-
totta. 

Pedagógiai Szemináriumok Komárom és Esz-
tergom k. e. e. vármegyékben. A komárom-esz-
tergomvármegyei tankerületben dr. Sághy 
Imre kir. tanfelügyelő vezetése és irányítása 
mellett Esztergomban március 23-án, Komá-
romban 26-án, Tóvároson 27-én, Tatabányán 
pedig 28-án a tanítóság nagy és meleg érdeklő-
dése mellett folytak le a tavaszi idényre kitű-
zött szemináriumi előadások. 

Az előadások tá rgya mind a négy helyen a 
földrajzi oktatás helyes módszere volt. 

Az ú j tanterv követelményei szerint kialakult 
helyes módszertani elveket mind a négy elő-
adáson Tóth Sándor, a Magyar Ált. Kőszén-
bánya R.-T. által fenntartott magán elemi isko-
lák vezető igazgatója fejtegette elméletileg. 
Gyakorlati előadásokat tartottak Esztergomban 
Balvin Róza, tokodüveggyári állami el. iskolai 
tanítónő, a Balaton vidékéről és Nagy Imre, 
tokodaltárói társ. ig. tanító Ausztráliáról, — 
Komáromban Csapó M. Carissima, komáromi 
szerz. tanítónő, a Tá t ra vidékéről és Jakatics 
Ferenc kisbéri rk. kántortanító Olaszországról, 
— Tóvároson Raczkó István, tóvárosi állami ig. 
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tanító az Északkeleti Felvidékről, különös te-
kintettel a világháború alatt az ellenség betö-
résére és Tóthné Surányi Jolán, tótvárosi ál-
lami tanítónő, a világrészek és világtengerek-
ről, — Tatabányán Szőke Irén társ. tanítónő, 
az Olt vidékéről és Nagy László társ. főtanító, 
a Föld forgásáról. 

Mindegyik előadó tudásának legjavát, gondos 
felkészültségét és teljes odaadását vitte bele 
munkájába. A kiválóan sikerült mintatanítá-
sokat a tanítóság feszült figyelemmel és az 
ügyet megillető meleg érdeklődéssel hallgatta. 

Az esztergomi szemináriumi előadáson ked-
ves meglepetés gyanánt szolgáltak a Szent Imre 
közs. elemi fiúiskola növendékei által előadott 
és kétszólamú szebbnél-szebb énekszámokkal 
tarkított a „Szülői értekezletről" a „Régi 
zászló" és „Az if jú szívgárdista" című pár-
beszédes jelenetkék. 

Pedagógia Szeminárium. Heves vármegye 
tiszafüredi járásának tanítósága, f. évi április 
hó 13-án Tiszafüreden a róm. kat. iskolában 
tartotta pedagógiai szemináriumát, Iftene 
Gyula királyi tanfelügyelő elnöklete melett, a 
járás egyházi hatóságainak és a községi elöl-
járóság megbizottainak jelenlétében. A királyi 
tanfelügyelő nagyhatású bevezető beszéde után 
Tárnyik László állami igazgatótanító, Tóth 
Kálmán református tanító, Urbán Gábor róm. 
kat. uradalmi igazgatótanító s dr. Dienes Bar-
nabás róm. kat. tanító tartották meg előadásai-
kat, illetőleg mintatanításaikat, melyeket 
tartalmas vita követett. Ügy az előadások, 
mint az azt követő eszmecsere, nemkülön-
ben az elnöklő kir. tanfelügyelő által irá-
nyított megbeszélések értékes anyagot nyúj-
tottak a tanítóságnak és tökéletesen megvilágí-
tották azt a célt, melyet az ú j tanterv tűzött a 
modern pedagógusok elé. A kir. tanfelügyelő 
hangulatos záróbeszéde után ünnepi bankettal 
végződött a tanulságos szeminárium. 

H Í R E K 

Gróf Bethlen István 
jubi leuma. 

Az elmúlt hónapokban töltötte be gróf Beth-
len István miniszterelnökségének tizedik eszten-
dejét. 

Nehéz tíz esztendő volt ez. Amikor gróf Beth-
len István átvette a kormányelnöki tisztséget, 
megcsonkított hazánk a szenvedések legmélyebb 
pontján volt. Az összeomlás káros következmé-
nyei megbénították a nemzet életét. Verej-
tékes, fárasztó munka volt ú j ra önbizalommal 
és életerővel telíteni a beteg szervezetet. De 
sikerült. 

E nehéz időkben gróf Bethlen István gond-
viselésszerűen hivatott államférfiúnak mutat-

kozott. Sikerült neki az országot belpolitikailag 
megerősíteni, külpolitikailag pedig megszerez-
ni számára a kulturális és gazdasági jelentősé-
gének megfelelő tekintélyt, valamint minden 
téren biztosítani az új fejlődési lehetőségeket. 

A miniszterelnök jubileuma alkalmából Ö Fő-
méltósága Magyarország Kormányzója meleg 
hangú levelet intézett gróf Bethlen Istvánhoz s 
többek között a következőket írta: „Nem mu-

laszthatom el, hogy ne emlékezzem meg a mai 
napon azokról a kimagaslóan értékes szolgála-
tokról, amelyeket Ön a nemzet életének egyik 
legnehezebb évtizedében hazájának tett" A Kor-
mányzó Úr ugyanez alkalommal a miniszterelnö-
köt szolgálatonkívüli viszonyban huszárezre-
dessé nevezte ki. 

A minisztertanács április 17-én tartott ülése 
alkalmával a kcrmányelnököt hivatalbalépésé-
nek tízéves évfordulója alkalmából gróf Klebels-
berg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következő beszéddel üdvözölte: 

„Mi, akik egy régi magyar kifejezéssel 
élve, hű és engedelmes fiaid vagyunk és ta-
nácskozásaink során magunkat a Te utasí-
tásaidhoz tartjuk, ma mégis kénytelenek va-
gyunk a tanácskozás rendjét megbontani és 
ha ezúttal a Te akaratoddal, amely jóformán 
minden ünnepi megemlékezést kizár, szembe-
helyezkedünk, akkor nekünk erre mély és 
nagy okunk van. Te olyan igaz magyar lélek-
kel, olyan becsülettel és olyan eredményesen 
szolgáltad ezt a nemzetet, hogy minden rész-
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letezés csak levonna abból az elismerésből, 
amellyel a nemzet minden rétegéből ezeken 
a napokon fölkeresnek. Deák Ferenc a maga 
nagy bölcseségével formulázott és talált egy 
csodálatos történelemfilozófiai kifejezést és 
fcgalmat és ez a providenciális államférfiú 
fogalma, amelynek eszmei tartalma az, hogy 
a nemzet életének egy adott szakában bizo-
nyos viszonyok között, bizonyos nagy tulaj-
donságokkal bíró férfiúra van szükség és ha 
ez megszületik, ha a providencia ezt a nem-
zetnek megadja, akkor jó fordulata lesz az 
ország sorsának. 

— Ma már látja mindenki, hogy a Gond-
viselés különös kegyelme volt, hogy a nagy 
összeomlás után akadt ebben az országban 
férfiú, akit a jó Isten olyan tulajdonságokkal 
és képességekkel ruházott föl, amilyenekre a 
nemzetnek ebben a helyzetben szüksége van. 
Innen van az, hogy az egész belföld, politikai 
ellenfeleid is, tisztelettel fordulnak feléd és 
hogy a külföld csodálattal és bámulattal ve-
szi körül személyedet. A vas, hogyha ma-
gasra teszik, megrozsdásodik, a nemes bronz 
patinát kap. így vannak az államférfiak, 
akiknek az egyénisége nem bírja el az idők 
múlását; ellenben a Te egyéniségedet az el-
múlt tíz év ezzel a patinával vonta be. 

— Amikor az egész nemzet ünnepel Téged, 
nekünk, munkatársaidnak, egy egészen külö-
nös öröme van s egy egész különös oka an-
nak, hogy ezen az ünneplésen Téged szeretet-
tel és ragaszkodással köszöntsünk. Pusztán 
emberileg tekintve ezt a mi közöttünk fenn-
álló viszonyt, melegen köszönjük azt a barát-
ságot, amit a közösen vívott harcok során va-
lamennyiünk iránt tanúsítottál, akik körülöt-
ted s mögötted állottunk és akiket Veled 
összeköt egy becsületesen megvívott harc em-
léke. Mindnyájan, akiket az elmúlt tíz év ese-
ményei és közös munkája Veled összekötött, 
nagyon szeretünk Téged. Engedd meg, hogy 
ezt adjuk emlékül a mai napon. Ezenkívül 
Wekerle Sándor barátunknak volt az a ked-
ves gondolata, hogy fogadd el tőlünk aláírá-
sunkat, hogy egyszer majd visszagondolhass 
arra, hogy kik voltak azok a férfiak, akik a 
nehéz harcban, a tizedik évfordulón körülöt-
ted állottak." 

Szavai végeztével gróf Klebelsberg Kuno kul-
tuszminiszter átnyújtott a miniszterelnöknek 
egy arany cigarettatárcát, amely a kabinet ösz-
szes tagjainak aláírásával van ellátva. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök az üdvöz-
lésért baráti hangon mondott köszönetet mi-
nisztertársainak. 

Üdvözlő táviratot küldöttek a jubiláló minisz-
terelnöknek: Mussolini olasz miniszterelnök, 
Pacelli bíboros, vatikáni államtitkár, Rother-
mere lord, Brunning német birodalmi kancel-
lár, Seipel volt osztrák kancellár, dr. Cur-
tius német birodalmi külügyminiszter, Constan-
tin Paets eszt államfő, Schober osztrák külügy-

miniszter, Liapcsev bolgár miniszterelnök, Iz -
med basa török miniszterelnök, Tevfik Rusid bey 
török külügyminiszter, Briand francia külügy-
miniszter, Grandi olasz külügyminiszter. Zaleski 
lengyel külügyminiszter, Guariglia olasz követ, 
megh. miniszter, Hachiro Arita japán nagy-
követ, S^unilo finn miniszterelnök, Maximilian 
Jaeger svájci követ, gróf Durini di Monza volt 
budapesti olasz követ, Vaugoin osztrák hadügy-
miniszter és a Magyarországon akieditált diplo-
máciai kar nevében Angelo Rótta pápai nun-
cius. 

A magyar közélet kiválóságaitól, a vármegyék és váro-
sok törvényhatóságaitól, hivataloktól, egyesületektől és a 
jubiláló államférfiú tisztelőitől rengeteg üdvözlő levél ér-
kezett a miniszterelnökhöz. 

A hazai éa külföldi nagy lapok napokon át külön cik-
kekben méltatták gróf Bethlen István államférfiúi qualítá-
sát és nagyértékíí politikai sikereit. 

Az egységes párt is impozáns módon ünnepelte a minisz-
terelnököt, aki a jubileumi társasvacsora alkalmával tör-
ténelmi jelentőségű beszédet mondott. 

Glattfelder Gyula dr. püspök jubi leuma. 
Az ősi csanádi egyházmegyének a megszállás 

folytán hontalanná lett, jelenleg Szegeden szé-
kelő lánglelkű egyházfejedelme: moóri Glattfel-
der Gyula dr. most ünnepelte püspökké szentelé-
sének 20. évfordulóját. A nagy alföldi metropo-
lis minden polgára, valláskülönbség nélkül, min-
den társadalmi egyesülete üdvözölte a megyés-
püspököt, aki nagy alkotó erejével számos 
szociális és kulturális intézménnyel gazdagí-
totta a legnehezebb időkben az ország második 
városát. 

Az ünnepeltetésből impozáns módon vette ki 
részét Szegednek és környékének tanítósága is. 
A több mint száz főből álló küldöttséget Kiss 
Károly kormánytanácsos, kir. tanfelügyelő ve-
zette az ú j püspöki palotába, melynek fogadó-
termében először két iskolás gyermek köszön-
tötte a tanítóság lelkes éljenzése közben belépő 
püspököt, majd Kiss Károly mondott gondola-
tokban gazdag üdvözlő beszédet s arra kérte 
a főpásztort, hogy iránytmutató egyéniségével 
álljon továbbra azon mozgalom élén. melynek 
célja a magyar munkásság minél nagyobb tö-
megeinek bekapcsolása a nemzeti és keresztény 
irányú mozgalmakba. Ezt valósítsa meg a fő-
pásztor olyan mértékben, mint ahogyan a Szent 
Imre-egyesületek nagyszerű életét is megal-
kotta. Erre a munkásságra Isten áldását kérte 
s felajánlotta az egyházmegyei tanítók közre-
működését. 

A minden szépért és jóért hevülő püspök 
hosszú beszédben válaszolt a küldöttségnek s 
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hangsúlyozta, hogy a kormányzással megbízott 
egyházfők mindig szívesen veszik és hirdetik 
is annak szükségességet, hogy az anyaszent-
egyház a papságon kívül eső munkatársak 
közreműködését nem nélkülözheti. A külső 
munkálkodók között a legértékesebb tevékeny-
kedést a tanítóság fejtheti ki, a tanyavilágban 
éppen úgy. mint a városokban. Ezért volt és 
marad mindenkor a tanítóságnak igaz jóaka-
rója és segítője, mert nagyra értékeli nemzet-
nevelő munkásságát. Azt a kérelmet intézte az 
egybegyűlt tanítósághoz, hogy buzgalmukat 
tartsák meg s igaz munkálkodásukra az Isten 
bőséges áldását kérte. A megyéspüspök lelkes 
éljenzés között vett búcsút a küldöttségtől. 

A Wodiáner-díj nyertesei. 
A Magyar Tudományos Akadémia két kiváló 

tanítót tüntetett ki az évenként kiosztásra ke-
rülő Wodiáner-jutalommal. 

Ugyancsak a Tudományos Akadémia aján-
latára a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hasonló erkölcsi jelentőségű és összegű (500— 
500 P) díjjal és elismerő okirattal jutalmazott 
meg négy más, arra érdemes tanítót is. 

A kitüntetett kartársak ezek: 
Skerlán Gyula soproni róm. kath. igazgató-

tanító és Iwsits Gyula keszthelyi közs. iskolai 
igazgató-tanító, akik az Akadémia Wodianer-
díját kapták. 

Szabady Sándor somogyszentpáli róm. kath. 
igazgató-tanító, Barthó Dániel salgótarjáni acél-
gyári tanító, Bán Lajos kisvárdai áll. isk. igaz-
gató-tanító ós Zsák József szatymazi áll. isk. 
igazgató-tanító, akik a kultuszminisztérium ju-
talomdíjában részesültek. 

Ez alkalommal a Magyar Tudományos Aka-
démia által kitüntetett két kartársunknak az 
életrajzi adatait közöljük. 

SKERLÁN GYULA. 
Rezsnyén (Moson vm.) született, 1875 május 

11-én, ahol édesatyja 44 évig róm. kath. kántor-
tanító volt. A középiskola osztályait a győri 
reáliskolában végezte. Ugyancsak Győrött vé-
gezte el a kir. kath. tanítóképző-intézetet s ott 
szerzett 1895-ben kitűnő általános osztályzatú ta-
nítói oklevelet is. A tanítóképző-intézetben ő 
vezette növendék korában karmesterként az in-
tézet ének- és zenekarát. 

Első tanítói állomása Mosonszentpéter volt, 
ahol öt évig működött. Ez idő alatt a ma-
gyar nyelv sikeres tanításáért a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium részéről jutalomban 
részesült. Onnan Tatabányára, majd 1901-ben a 
soproni róm. kath. elemi iskolához hívták meg. 

Mint soproni tanító, különösen a magyar 

nyelv eredményes tanításával és a zenének-
magas fokú művelésével tűnt ki. Állandóan 
tovább képezte magát. Hat tanfolyamon vett 
részt. Két nagyszünidőben a salzburgi pedagó-
giai kurzuson hallgatta dr. Wilmann Ottónak, 
a nagy pedagógusnak előadásait. 

Ének- és zenetanára volt három évig a sop-
roni bencés főgimnáziumnak, 12 évig a katona-
tisztek leánynevelő-intézetének, 22 évig az Isteni 
Megváltó Leányai óvó- és tanítónőképző-inté-
zetének. 

1924. óta igazgatója a soproni róm. kath. elemi 

Skerlán Gyula 
soproni róm. kath. igazgató-tanító, akit a - Magyar 
Tudományos Akadémia a Wodiáner-díjjal tüntetett ki, 

iskolának, amely az ő működése alatt minta-
szerűvé fejlődött. 

A soproni ,Concordia" férfidalegyletnek 
Skerlán Gyula az elnöke. Elnöke továbbá a 
sopronmegyei fel. tanítóegyesületnek, valamint, 
az ált. tanítóegyesületnek. A Győregyházmegyei 
Tanítóegyesületnek alelnöke, a Kath. Tanítók 
Szövetségének választmányi tagja. A Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége-
nem rés: tiszteletbeli tagjává választotta. Azr 
Eötvös-alap osztóbizottságának és igazgatósá-
nak is tagja. 

Brösztel Gyida, Sopron vármegye vezető» 
királyi tanfelügyelője, a sopronvármegyei ta-
nítógyűlés alkalmával a következőképen mél-
tatta kiváló kartársunk érdemeit: 

.,Egy igen kedves és örömteljes kötelességet 
kell teljesítenem, amikor az igen tisztelt köz-
gyűlés tudomására hozom, hogy a M. Tud. Aka-
démia az általa évről-évre a legkiválóbb nép-
tanítók részére adományozandó két, egyenként 
500 pengős Wodiáner-féle jutalom egyikét a je-
len tanévben a sopronvármegyei, illetve sop-
ronvidéki tanítóság egyik illusztris tagjának, 
a pedagógiai szemináriumok egyik hivatott 
előadójának, iskolája szakavatott, tapintatos, 
kiváló igazgatójának, tanítványai igaz, atyjai 
nevelőjének, a Scprcn megyei Ált. Tanítóegye-
sület mindnyájunk által tisztelt, közkedvelt és; 
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közbecsülésben álló elnökének, Skerlán Gyu-
lának ítélte oda. 

Kívánom, hogy újabb erőt merítve ebből a 
kitüntetésből, a régi odaadással, hivatása iránti 
szeretetével, fáradságot nem ismerő buzgalmá-
val még sokáig működhessék a haza és az em-
beriség javára." 

Ez a szép méltatás is annak a bizonysága, 
hogy Skerlán Gyula személyében igen kiváló 
kartársunk részesült megérdemelt kitüntetésben. 

IWSITS GYULA. 
Berzencén (Somogy vm.) született 1879. szep-

tember 12-én. A csáktornyai állami tanítóképző-
intézetben 1898-ban nyert jeles általános osz-

Iwsits Gyula 
keszthelyi közs. iskolai igazgató-tanító, akit a Magyar 
Tudományos Akadémia a Wodiáner-díjjal tüntetett ki. 

tályzatú tanítói oklevelet. Működését Marcali-
ban kezdette meg 1898 szeptemberében. 1901-ben 
.a keszthelyi községi elemi iskola tanítójává vá-
lasztották. 

Tanítói kiválósága csakhamar feléje terelte a 
város vezetőségének és az iskolai hatóságoknak 
íi figyelmét. Keszthely város közadakozásból 
1914-ben németországi tanulmányútra küldötte 
« Jénában dr. Rein szemináriumát hallgatta. 

A világháború alatt 51 hónapig, mint tüzér-
hadnagy, katonai szolgálatot teljesített. Csak-
nem háromévi frontszolgálat után egy ütközet 
alkalmával olasz hadifogságba került, ahonnan 
•csak 8 hónap múlva szabadult ki. Hét katonai 
kitüntetése van. 

Iwsits Gyula harminc éven át mint tanító, 
tizenkét év óta mint igazgató s mint az összes 
keszthelyi tanonciskolák vezetője megmutatta, 
hogy milyennek kell lenni a hivatását önfelál-
dozó kötelességteljesítéssel betöltő tanítónak. 

Kitüntetés, elismerés sokszor érte Iwsits Gyu-
lát. A tanügyi hatóságok egészen fel a kultusz-
minisztériumig többször részesítették munkál-

kodását dicséretben, elismerésben. Városának 
társadalma pedig úgy mutatta ós mutatja meg 
háláját és elismerését, hogy tisztelettel és sze-
retettel veszi körül. 

Iwsits Gyula igazgatósági tagja a Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetségé-
nek, választmányi tagja az Eötvös-alapnak, al-
elnöke a Zalavármegyei Tanítóegyesületnek, el-
nöke a keszthelyi járás tanítóegyesületének, 
felügyelő- és intézőbizottsági elnöke a Rákos 
István Internátusnak és Üdülőháznak, igazga-
tója a Levente I f j . Egyesületnek, jegyzője a 
községi iskolaszéknek. A dalosügy, népműve-
lés, sport, patronázs, Balaton-kultusz, társa-
dalmi szervezés és vezetés stb. mind-mind érez-
ték Iwsits Gyula értékes munkájának az ered-
ményét. Folyó évben a szemináriumi munká-
ban való szerepléséért miniszteri elismerésben 
részesült. Az Orsz. Faluszövetség díszoklevéllel 
tüntette ki. A vezetése alatt álló iskola számos 
tanügyi kiállításon részesült kitüntetésben. 

A Magyar Tudományos Akadémia Wodianer-
jutalomdíjával való kitüntetése méltóképen 
koronázza Iwsits Gyula érdemes tanítói és igaz-
gatói működését. 

A törvényhatósági iskolánkívül i 
népművelési bizottságoknak a vallás-
és közoktatási miniszter által 
kinevezett új tag ja i : 

(Folytatás.) 

Heves vármegye. 

Vitéz Subik Károly, apát-kanonok, egyházmegyei fő-
tanfelügyelő (Eger), poroszlói Graefl Jenő nagybirtokos, 
országgyűlési képviselő (Poroszló), Lipcsey Péter dr. kor-
mányfőtanácsos, kir. közjegyző (Eger), Schleimfnger 
László dr. ny. vármegyei tiszti főorvos, földbirtokos 
(Tiszafüred) és szügyi Trajtler Géza érseki r. k. tanító-
kópzőintézeti gyakorló igazgató-tanító (Eger). 

Jász—Nagykun—Szolnok vármegye. 

Aczél József esperes-plébános (Jászárokszállás), Mó-
czár Miklós, áll. tanítóképzőintézeti igazgató (Jász-
berény), Wollek Géza reálgimn. igazgató (Szolnok), Soós 
József dr. ny. reálgimn. főigazgató (Kisújszállás) és Ká-
dár Kálmán gazdasági iskolai igazgató (Fegyvernek). 

Nógrád—Hont vármegye. 

Jeszenszky Kálmán pápai prelátus, apát-plébános (Ba-
lassagyarmat), Kardos Gyula ág. ev. alesperes (Balassa-
gyarmat), vitéz Purgly Lajos földbirtokos (Keszeg), 
Stampay Miklós áll. el. isk. igazgató-tanító (Nógrád-
marcal) és Sztankovits János áll. el. isk. igazgató-tanító 
(Salgótarján). 

Pest—Pilis—Solt—Kiskun vármegye. 

Kolozsváry Mihály dr. felsőházi tag, prelátus-kanonok 
(Vác), Váry Albert dr. országgyűlési képviselő, ny. ko-
ronaügyész (Budapest), Göie Lajos ref. lelkész (Nagy-
kőrös) Lucza János áll. polg. iskolai igazgató (Kispest) 
és Berkényi Károly áll. el. isk. igazgató-tanító, a Pest-
vármegyei Tanítóegyesület elnöke (Pesterzsébet). 
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Somogy vármegye. 
Szentgyörgyi Béla polg. isk. igazgató (Szigetvár), Szabó 

Bálint ref. lelkész, egyházi tanügyi elnök (Hetes), Tiha-
nyi Péter esperes-plébános, egyházi tanfelügyelő (Taszár), 
Kovács Elek vármgyei számvevőségi főnök (Kaposvár) 
•és gr. Széchenyi Frigyesné (Somogytarnóca). 

Idegen látogatók ha.íai főiskoláinkban. A leg-
nagyobb indiai szabadállam, Hyderabad (Dec-
can) fejedelme elhatározta, hogy új, modern 
•egyetemet épít fővárosa közelében. Az egyetem 
ötezer hallgató számára készül és valóságos 
városrészt fog alkotni, mert mind a tanárok, 
mind az összes egyetemi hallgatók az egyetem 
•épületeiben fognak lakni. A telep részére a 
városon kívül jelölt ki egy magasabb fennsíkon 
hatalmas területet Nizam fejedelem, kinek az 
a célja, hogy az ú j intézmény egyesítse 
az iszlám építészet sajátos jellegét a modern 
tudományos követelményekkel. A fejedelem e 
•célból az udvartartásához tartozó S. Zajnuddin 
Khan és S. Ali Raza építészeket világkörüli ta-
nulmányútra küldötte, hogy a modern egye-
temépítés elveit és eredményeit megismerjék. 
A két előkelő indiai építész, miután megjárta 
Japánt, Amerikát és a közel Kelet országait, 
Sztarnbulból jövet hazánkban is három napot 
töltött. Loczka Alajos szakfelügyelő kalauzo-
lása mellett megtekintették a József-műegye-
temet, a budapesti egyetem Verebély-kliniká-
ját, a budai Szent Imre-kollégiumot. Debre-
cenbe is elmentek, ahol Müller Félix, az épít-
kezést vezető miniszteri biztos, szakszerű ma-
gyarázatai alapján a legapróbb részletekig 
megismerték az egyetemi telep létesítésének 
építészeti alapelveit. Különösen megnyerte a 
látogatók tetszését, hogy az egész telep a váro-
son kívül létesült és így a körülötte lévő erdő 
csendjében füst- és pormentes levegőben foly-
hat a tanítás. A klinikai épületeket összekötő 
földalatti folyosók rendszere, az összes épüle-
tek központi fűtése, az egyes épületek el-
helyezése és építészeti kivitele nagy hatást 
tett az indiai látogatókra. Kijelentették, hogy 
a debreceni egyetem a legújabb amerikai egye-
temnek, a rochesterinek építkezéseit is messze 
felülmúlja. A vendégek tisztelegtek Haász Ala-
dár miniszteri tanácsosnál Szily Kálmán ál-
lamtitkárnál és miután sajnálkozásukat fejez-
ték ki, hogy a szegedi egyetemet az idő rövid-
sége miatt nem látogathatják meg, elkérték 
mindkét egyetem tervrajzait és egyes épületei-
nek fényképeit. Gróf Klebelsberg Kuno közok-
tatásügyi miniszter is fogadta a két indiai épí-
tészt és miután melegen érdeklődött ú j egye-
temük építésének részletei iránt, emlékköny-
vükbe a következő mondatot í r ta: „India jó 
úton jár, amikor egyetemet épít, mert ezzel a 
nemzet jövőjét alapítja." Az emlékkönyv a kör-
utazás végén csaknem minden számottevő nem-
zet vezető kultúrpolitikai egyéniségeinek mon-
dásait és aláírását fogja tartalmazni és az egye-
tem megépítése után a fejedelem kívánsága sze-
rint külön díszhelyet fog kapni, mert miként a 
két látogató kifejezte: a hallgatóság ebből fogja 
látni, hogy az egész világ segített egyetemük 
megtervezésében. 

Üj székesfővárosi szakfelügyelő. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Stelly Gézát, a Székesfővárosi 
Pedagógiai Szeminárium gyak. elemi iskolája tanítóját 
iskolalátogató-szakfelügyelői teendők végzésével bízta 
meg. Stelly Gézát nem kell bemutatni a magyar tanító-
ságnak. Könyvei, előadásai és gyak. tanításai révén or-
szágszerte ismerik és nagyrabecsülik őt. 

Ifjúságnépjólét Poroszországban. A porosz nép-
jóléti miniszter a tartománygyűlésen bejelen-
tette, hogy az ifjúságegészségügy — a gazda-
sági viszonyok dacára — örvendetes javulást 
mutat fel. Tüdővészotthonok alapítása útján 
sikeresen küzdöttek e betegség ellen, de még 
fennáll, sajnos, a „lakásbetegség". Berlinben 
pl. 64.000 tüdővészesnek nincsen sa já t ágya. 
Berlin egyik elővárosában a tüdővészesek 38%-a 
kénytelen ágyát megosztani felnőttekkel és 
38%-a gyermekekkel. Ezzel szemben elégtétel-
lel állapítják meg, hogy a „Német Tanítóegye-
sület" az i f júsági jólét ós egészségügy terüle-
tén nagy segítségére van a népjóléti miniszter-
nek és azon igyekszik, hogy a gyermekek kellő 
időben testi és lelki ápolásban részesüljenek. 

Szünidei továbbképző tanfolyam középfokúis-
kolai testnevelő tanárok és tanárnők részére. 
Az Országos Testnevelési Tanács előterjesztésére és a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendeletére a Test-
nevelési Főiskola középfokú iskolai testnevelő tanárok és 
ezz 'l párhuzamosan külön testnevelő tanárnők részére f. é. 
június hó 30-tól július hó 18-ig testnevelési továbbképző 
tanfolyamot rendez, amelynek keretén belül az általános 
testnevelési ismeretek, a testnevelés egészségtana és peda-
gógiája, a testméréstan', a sportok szervezése, iskolaver-
senyek, tornaversenyek rendezéséből elméletben, a gimnasz-
tika, az iskolai atlétika és játék, valamint az úszás, tánc, 
céllövészet és sportszerű játékok tárgyköréből elméletben 
és gyakorlatban tartatnak továbbképző előadások. Az el-
méleti előadásokat közösen, a gyakorlati órákat külön 
fogjuk megtartani. A tanfolyam 30 férfi és 30 női részt-
vevő részére díjmentes. A résztvevők a Testnevelési Főis-
kolán kedvezményes szállást és ellátást élvezhetnek (fehér-
nemű használat összesen 1 P, lakás, világítás napi 40 tí 1 -
lér, ellátás napi 3-szori étkezéssel napi 2 P). Azok, akik 
a tanfolyamon iésztvenni óhajtanak, legkésőbb f. é. jú-
nius 10-ig írásban jelentkezzenek a Főiskola igazgatósá-
gánál (Budapest I, Győri-út 13.) annak feltüntetésével, 
hogy a bentlakás és ellátási kedvezményre igényt tarta-
nak-e. 

Olcsóbb lett a gazdák gyermekeinek oktatása. 
A földmívelésügyi minisztérium a gazdaközönség mai 
helyzete felismerésével lényegesen leszállította a kis- és 
középbirtokosok négy középiskolát végzett gyermekei gaz-
dasági kiképzésére pár év előtt Szarvason felállított kö-
zépfokú gazdasági tanintézet díjait. Beiratási díj ezentúl 
5 P, évi tandíj — az eddigi 60 pengő helyett — 3,0 P, 
évi ellátási díj — a jelenlegi évi 800 P helyett — 700 P. 
Az eddig szegénységi bizonyítványhoz kötött, és ezért 
pár holdas gazda számára is elérhetetlen tandíjmentessé-
get „a méltánylást érdemlően kedvezőtlen anyagi helyzet-
ben levő szülök" gyermekeire is kiterjesztette. 
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Oszt ie Béla meghal t . 
Lapunk zártakor elszomorodva értesültünk 

arról, hogy Osztie Béla, a Tanítók Ferenc Jó-
zsef Házának igazgató-gondnoka, a „Kalász" 
tankönyvkiadó részvénytársaság megalapítója 
és vezére, a magyar tanítói közéletnek nagyra-
becsült ós szeretet kiválósága, néhány heti szen-
vedés után 55 éves korában elhunyt. A meg-
dicsőült, aki mint állami iskolai igazgató ér-
tékes szolgálatokat tett a Délvidéken a magyar 
kultúrának, családjával Nagybecskerekről me-
nekült Budapestre, ahol szorgalmával, becsüle-
tességével és szervezőképességével nagy hasz-
ná ra volt a tanítógyermekek főiskolai nevelésé-
nek és a magyar tanítói közérdek előbbrevitelé-
nek. Kiváló kartársunk halála a tanítóság 
körében bizonyára országszerte mély részvétet 
kelt. Áldott legyen emléke! 
E g y tót publicista tanulmányából. A tót Szent 
Adalbert Tudományos Társaság nagyszombati folyóira-
tának egyik legutóbbi számában Schultz Stevo dr. „A 
budapesti rádió veszedelme a tótokra" cím alatt érdekes 
megfigyeléseket közöl a magyar rádióról és tanulmányában 
többek között a következőket mondja: „. . . t á n csak érde-
mel tőlünk a tót dal annyi szeretetet, mint amennyivel 
a magukét körülveszik a magyarok. Semmit sem propagál-
nak annyira a magyarok rádiójukon keresztül, mint ép-
pen népdalaikat, nem is csoda hát, hogy dalaiknak jó 
nevük van az egész világon és hogy róluk beszélnek az 
emberek, mint a legmuzikálisabb nemzetről. Nem akar-
juk alábecsülni a magyar népdal értékét, de bizonyosak 
vagyunk benne, hogy a trávnicáink egy csöppet sem ál-
lanak az ő mélabús hallgatóik és ropogós csárdásaik mö-
gött. És most azt kérdezzük: hogyan ismeri a világ a 
mi dalainkat és hogyan a magyarokéit?" 

Munkanélküliek oktatása. A munkanélküliség 
nagy arányokat öltött Németországban. A taní-
tók egy csoportja ehatározta, hogy munkanél-
küli honfitársaiknak szellemi és anyagi segít-
séggel fognak szolgálni. Néhány alkalmas ja-
vaslat hangzott el ilyen irányban, melyek fel-
olvasások, filmelőadások, továbbképző tanfolya-
mok révén igyekeznek eredményt elérni. A leg-
gyakorlatibb javaslat az, hogy a 30 éven aluli 
munkanélkülieket elméletileg és gyakorlatilag 
autóvezetőkké képezzék ki és őket gépírási és 
gyorsírási oktatásban részesítsék. Községek-
kel, iparvállalatokkal, egyesületekkel és más 
testületekkel kívánnak érintkezésbe lépni, hogy 
a tanfolyamok költségeit viseljék. A tanítók az 
oktatást csekély fizetésért vagy teljesen díjta-
lanul végeznék. Ez a gondolat Hessen egyik 
községében már meg is valósult. Az ott beren-
dezett tanfolyamnak 45 résztvevője van. 

Menjünk nyáron üdülni Sátoraljaújhelybe. Sá-
toraljaújhelyben a Tokaj-hegyalja festői fekvésű hegyei 
között — mint az elmúlt évben is — folyó évi június hó 
1-én nyílik meg a Sátoraljaújhelyi Szárhegyi Tanítói 
üdülőtelep — mindenki részére, azonban tanítók és azon 
Mansz. csoportok tagjai, melyek az üdülőtelepen egy-egy 
szobát berendeztek, külön kedvezményben részesülnek. A 
fenyvesektől és tölgyerdőktől övezett csodaszép „Május-
kút" széltől védett, déli fekvésű völgye magaslati klima-
tikus légkúrára különösen alkalmas. Napfürdőzés és szá-
mos kirándulási lehetőség. 

Az Üdülőtelep 15 perc távolságra fekszik a várostól. 
Modern komforttal berendezve teljes kényelmet biztosít. 
Vízvezetéke, villanyvilágítása, telefonja, rádiója, autó-
útja stb. van, amellett a szorosabb értelemben vett üdülő-
helyül szolgáló kastély-épületet körülbelül 8 hold terü-
letű szőlő, gyümölcsös és park veszi körül. 

A teljes napi penzió-ellátás 5 P. Tüdőbetegek üdülte-
tésre nem vétetnek fel. A penzióárban bennfoglaltatik 
napi négyszeri megfelelő élelmezés és kiszolgálás. 

Meg kell még jegyezni, hogy Sátoraljaújhely az ország 
legészakibb fekvésű városa, a Kárpátok előőrsét alkotja, 
és ezért fővárosi és alföldi tisztviselők és alkalmazottak 
üdültetésére igen ajánlatos. 

Bővebb felvilágosítást nyújt a sátoraljaújhelyi Mansz.. 
csoport igazgatója (Sátoraljaújhely, Vármegyeháza, Árva-
szék). 

Századik népművelési est Bőcsön. Külsőbőcs és-
Belsőbőcs nagyközség református gyülekezete április 10-én 
tartotta ünnepélyes keretek között a századik vallásos-
népművelési estét. A népművelési estéket dr. Hegyaljai 
Kiss Géza lelkész rendezte. Az összejövetelek bőséges mű-
sora a környék lakóinak köztudatába is átvitte a bőcsi 
vallásos népművelési esték vonzó erejét. Az ünnepély al-
kalmából a két község nevében köszöntötte a lelkész 
Borsodvármegyo megjelent tisztviselőit: Makláry Dezső 
főszolgabírót, Osváth Lajos belügyminiszteri számvevőségi 
főtanácsost és Sáfrány István népművelési titkárt, aki 
lelkes és tanulságos előadásával nyerte meg hallgatóságát. 
Kifejtette a világválság és a magyar gazdasági válság 
okait. Ezután Makláry Dezső üdvözölte a századik nép-
művelési estéhez érkezett népes gyülekezetet, szívhez ta-
láló szavakkal mutatva rá, hogy csakis a vallásos lelkü-
letből eredő munka készítheti elő a nemzeti feltámadást. 
A lelkész imádsága zárta be a jubiláló népművelési estétr 
melynek bensőséges szépségeit emelte a Bőcsi Énekkar két 
énekszáma Szilágyi Benő balsőböcsi kántortanító vezeté-
sével. 

A« iskolánkívüli népművelés ismertetése a 
szegedi kir. kath. tanítóképzőben. Az iskolán-
kívüli népművelés és az elemi iskolai oktatás 
szoros kapcsolatát felismerve, a szegcdi kir. 
kath. tanítóképző igazgatósága a tanítónevelés 
szempontjából fontos ú j í tás t léptetett életbe. 
Az V. évfolyamon a pedagógia keretében az 
iskolánkívüli népművelés kérdéseit (szervezeti, 
didaktikai s metodikai kérdéseket) külön tárgy-
ként rendszeresen ismertetik s a tanítónöven-
dékek ebből a tárgyból is rendesen felelnek, az 
év végén pedig az iskolánkívüli népművelés 
kérdései a képesítővizsgálat anyagában is sze-
repelni fognak s ebből a tárgyból minden 
tanítójelölt fog kérdést kapni. 

A szegedi kir. kath. tanítóképző igazgatósá-
gának dicséretreméltó kezdeményezésével meg-
történt az első lépés aziránt, hogy az iskolán-
kívüli népművelés a hazai tanítóképzésbe 
rendszeresen beillesztessék. 

J á t é k t a n f o l y a m . Az Országos Testnevelési Tanács elő-
terjesztésére a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr rendeletére a Testnevelési Főiskola játékdélutánt vezető 
tanárok és tanárnők, ifjúsági vezetők, internátusi felügye-
lők és cserkésztisztek részére f. é. július hó 2-től 9-ig 
játéktanfolyamot rendez, amelyen 20 férfi és 20 női hall-
gató vehet részt. Az elméleti előadásokat közösen, a gya-
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korlat! órákat külön fogják megtartani. A tanfolyam 
anyagát képezi. Elméleti rész: A játék elmélete és pedagó-
giája. Egészségtan és első segélynyújtás. Gyakorlati rész: 
Gimnasztika. Játék 4—10 és 10—18 évesek részére. A 
tanfolyam díjmentes. A résztvevők a Testnevelési Főisko-
lán kedvezményes szállást és ellátást élvezhetnek. (Fehér-
nemű használat összesen 1 P, lakás, világítás napi 40 
fillér, ellátás napi 3-szori étkezéssel napi 2 P). 

Azok, akik a tanfolyamon résztvenni óhajtanak, leg-
később f. é. június hó 10-ig írásban jelentkezzenek a Fő-
iskola igazgatóságánál (Budapest. L, Győri-út 13.) annak 
feltüntetésével, hogy a bentlakás és ellátási kedvezményre 
igényt tartanak-e. 

Népművelési hangverseny Komárom-Eszter-
gomban. Komárom-Esztergom Vármegye Tör-
vényhatósági Népművelési Bizottsága rendsze-
res népművelési hangversenyeket tart a vár-
megye összes nagyobb községeiben. A hang-
versenysorozat első ciklusának tárgya volt a 
magyar dal és zene védelme és propagálása. A 
második ciklusban a Szent Imre-év alkalmával 
megjelent összes Szent Imre-dalok kerültek 
sorra. Jelenleg a Kern—Molnár-gyűjtemény 
régi népdalai kerülnek bemutatásra, még pedig 
olyan módon hogy az egyes dalok jellegének és 
a korhűségnek megfelelően a magánszólamok 
énekesei dalaikat korhű jelmezben éneklik. A 
kurucdalokat például egy Rákóczi-kcrabeli ku-
ruc vitéz jelmezében adja elő az énekes. 

E népművelési hangversenyek keretében 
közreműködik egy 40 tagú férfikar, egy 40 
tagú nőikar és e kettőből alakult vegyeskar, 
továbbá egy 12 tagú népművelési zenekar. 
A betanítást és a vezénylést Wiesenbacher Jó-
zsef népművelési titkár, karnagy végzi. A nép-
művelési hangversenyek iránt az egész vár-
megyében az érdeklődés igen nagy és legutóbb 
Tatatóvároson az egyik hangversenyt három-
szor kellett megismételni. 

A nagykanizsai leventék népművelési előadá-
sa i . ' A nagykanizsai III. körzeti áll. el. iskola a leven-
ték és felnőttek részére tartott népművelési előadásait a 
márc. 15-i hazafias ünnepéllyel zárta be. A levente elő-
adásokon jelen volt 260 levente, a felnőttek előadásain pe-
dig körülbelül 300 hallgató. Az előadások tárgya volt az 
ezeréves Magyarország megszállt városai vetített képek-
kel, a tuberkulózis, a náthaláz, a szesz ártalmassága, a 
magyar ipar pártolása; gazdasági irányú tárgyak, gyü-
mölcstermelés,' szövetkezetek, polgári ügyiratok, vallásos 
tárgyú előadások vetített képekkel, alkalmi ünnepélyek. 
A záró ünnepélyen 1600-an voltak jelen, a társadalam 
minden rétegéből. 

P u s z t u l n a k a g ó l y á k . Nekünk magyaroknak legkedve-
sebb madaraink közé tartozik a gólya. Ki ne örülne, ami-
kor tavasszal megpillantja először a gólyát. A fecské-
vel együtt ő a tavasz hírnöke és megjelenése csalhatat-
lanul a tavasz megérkeztét jelenti. A gólya rendszerint 
odaérkezik vissza, a ház népének nagy örömére, ahonnan 
elindult. Afrikai utazók jelentése szerint ezen a télen va-
lamilyen járvány tört ki a gólyák között. Délafrika Natál 
nevű tartományának sziklás vidékein ezrével találtak az 
ott utazók gólyahullákat. Valamilyen ismeretlen járvány 
ütötte fel a fejét közöttük. Sok magyar háznál hiába 
fogják visszavárni a megszokott vendégeket. 

Hősök Háza. Így nevezte el Zalaapáti község a 
maga kultúrházát. Ez az elnevezés annyit jelent, 
hogy a község kultúrház emelésével áldozott a 
háborúban elesett hősök emlékének. 

A kultúrházakat általában .,kultúrház"-nak, 
.,népház"-nak, vagy az Alföldön „olvasókörnek" 
szokás nevezni. A zalaapáti kultúrház ú j és so-
kat kifejező nevet kapott. „Hősök Háza!" 

Többször előfordult már, hogy egyes községek 
hősi szobor helyett kultúrházat építettek. Ilyen-
kor a hősök neveit a ház főfalán elhelyezett 
márványtáblára vésték. Például Pelsőpatyon, 
Vas megyében, vagy a hevesmegyei Verpeléten. 
Ez utóbbi helyen a kultúrház belső falán helyez-
ték el a márványtáblát, amely alatt egy díszes 
berakásos asztalkán örökmécs ég. 

Zalaapátiban is kultúrházat emeltek a hősök 
tiszteletére s ezt azzal is kifejezték, hogy a házat 
elnevezték Hősök Házának. Bizonyos, hogy a 
hősi szobrok is minden tiszteletet megérdemlő 
emlékei a kegyeletnek jelei az áldozatos haza-
fiságnak; de a „Hősök Háza" is jelent kegyel&-
tes emléket, és azonfelül még mást is. Jelent 
fogadalmat a dolgos, cselekvő hazafiságra, az 
egymásért való közérdekű munkára. Jelent ke-
gyeletes ünnepnapot és egyben dolgozó hétköz-
napot. A Hősök Háza nemcsak a múltba, hő-
seink halálára visszatekintő emlék, hanem egy-
ben a jövőbe néző, az utódok életéért fáradó 
intézmény is. Kifejezi a hazáért halnitudás tisz-
teletét és kifejezi a hazáért élnitudás akara-
tát is. 

Ezért szép a hősök emlékének kultúrházzal 
való megörökítése és ezért szép, hangzatos, de 
tartalmas is a „Hősök Háza" elnevezés. 
Felhőkarcolók Európában. Még nem is olyan régen, 
ha felhőkarcolókról beszéltünk, szinte természetesnek te-
kintettük, hogy csakis Amerikában lehet ilyesmiről szó. 
Űgylátszik azonban, hogy Európában is kezd gyökeret 
verni az amerikai építési stílus. Németországban már régen 
kísérleteznek amerikai stílusú felhőkarcolók építésével, de 
úgylátszik minden országot megelőz az öreg Európában: 
Belgium. Antwerpenben épül most egy bankház, amely 
elkészülte után Európa legmagasabb épülete lesz. Az épü-
let egy 1500 négyzetméter alapzatú, 39 méter magas, 12 
emeletes főépítményből és egy 28 emeletes toronyszerű 
részből áll mely 90 méterre nyúlik a föld föle. A ház-
óriás acélvázának súlya kb. 3000 tonna. 

A nyíregyházi ág. h. ev iskola igazgató-tanítója: 
Fazekas János 41 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 
Helyébe igazgatóul Kemény Péter c. igazgató-tanító vá-
lasztatott meg. 

Polgári iskolai tanárok gyűlése. A Budapesti 
Polgári Iskolai Tanári Kör sajtó- és irodalmi 
bizottsága ülést tartott a VII, Wesselényi-utcai 
polgári fiúiskolában Simon Lajos fővárosi pol-
gári iskolai igazgató elnöklése alatt, melyen az 
elnök felhívta a tanárság figyelmét a polgári 
társadalom mai nehéz helyzetére. A tanárság 
feladata, hogy nevelő munkájával a most fel-
növekvő ifjúságot a polgári eszme szolgálatá-
ban megerősítse. Különösen a polgári iskolák 
azok, melyeknek a polgári társadalom szellemi 
és gazdasági célkitűzéseit szolgálniok kell a 
nemzeti érzés kifejlesztésével. Majd Kerék-
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gyártó Ilona tanárnő tartott előadást A pol-
gári eszme fejlesztése a polgári leányiskolák-
ban címen. Nagy érdeklődést keltett előadásá-
ban kifejtette, hogy a polgári eszmét különö-
sen két dolog veszélyezteti: a kiváltságos osz-
tályok felfelé vonzzák a polgári osztály vagyoni 
és szellemi erőit, a proletariátus ezzel szemben 
magába olvasztja a polgárság erkölcsileg és 
vagyonilag gyengébb elemeit. így meggyöngül 
a középosztály, melynek pedig a jelen és a jövő 
döntőfontosságú szerepet szán. Kívánatos, hogy 
a polgári leányiskolák olyan nőket neveljenek 
a társadalomnak, akik a női, a hazafias és a 
gazdasági eszméket és erényeket nemcsak gya-
korolják, hanem tovább is származtatják. Csiky 
Etelka kívánta, hogy a szülőket is vonják be a 
polgári iskolák a polgári eszme gondolatkörébe. 
Kovách Ferenc azt indítványozta, hogy a ta-
nárság állítsa össze egy kötetben azoknak a 
polgároknak és polgárnőknek életrajzát, akik 
maguknak érdemeikkel megbecsülést szereztek. 
A gyűlés ligy határozott, hogy az előadott kí-
vánalmakat és javaslatokat illetékes helyre föl-
terjeszti gyakorlati megvalósítás céljából. 

Felhívás. A debreceni tanítóképzőintézet ez év 
május 17-én ünnepli fennállásának 75. évfordu-
lóját. Ezen alkalommal az öreg kollégium falai 
közt ünnepséget rendeznek az intézet barátai 
és tanítványai. A tíz évvel ezelőtt oklevelet 
nyert tanítók találkozójukat május 17-én rende-
zik, szoros kapcsolatban az intézet jubileumi 
ünnepségével. Bencze Mihály felkéri tíz év 
előtt végzett osztálytársait, hogy a találkozó 
napján délelőtt 9 órakor az intézet szobájában 
megjelenni szíveskedjenek. 

R á d i ó e l ő a d á s o k . Móra László május 6-án d. u. 5 óra-
kor „A könyvek országa" címen tart előadást a rádió-
ban, Baloghné Hajós Terézia pedig május 19-én d. u. 
4 órakor igaz állatmeséket mesél. 

B e s z é l ő v i l á g í t ó t o r o n y . A skóciai Clyde kikötőben 
„beszélő világítótoronynak" nevezett új találmánnyal kí-
sérleteznek, amely sötétben és sűrű ködben nagy segítsé-
gére lesz a hajósoknak. A szerkezet egy gramofonlemezzel 
összekötött rádió ós hangszóró készülékből áll, amely 
időközönkint hatalmas erővel harsogja el a világítótorony 
fekvését, utána pedig ugyancsak automatikusan megszólal 
a ködjelző kürt. 

Felolvasó ülés. Az Országos Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság most tartotta meg április 
havi felolvasó ülését Simon Lajos elnöklete 
alatt, aki elnöki megnyitójában Kazinczy Fe-
rencről emlékezett meg elhalálozásának száz-
éves évfordulója alkalmából. Méltatta az ő 
több mint félszázados, nevelő hatásában nagy-
eredményű működését. Köveskuti Jenő, a Tár-
saság elnöke előadást tartott Tóth Kálmánról 
születésének százéves évfordulóján. Előadását 
a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. Cz. Baán 
Jolán Tóth Kálmán költeményeiből szavalt. 
Dénesné Boga Janka egy irredenta elbeszélését 
olvasta föl. Takáts József és Rissányi József 
költeményeikből adtak elő néhányat. Rezek Ro-
mán Kováts Dénes elbeszéléseit olvasta föl. 

Derültséget váltott ki Péczely József szatirikus 
novellája, melynek tárgyát a kommunizmus 
idejéből merítette az író. 
Termény-ranglista: burgonya, kukorica, búza. 
Párizsban székel a Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet, amelynek minden ország pontosan be-
küldi a mezőgazdaságra vonatkozó adatokat. 
Most jelent meg az intézet nagy statisztikája, 
amelyből kitűnik, hogy a legnagyobb terüle-
ten és legnagyobb mennyiségben nem a gabona-
féléket termelik, hanem a burgonyát és kuko-
ricát. Legutóbb a burgonya termelése megha-
ladta a kétmilliárd métermázsát, kukorica 
egymilliárd 130 millió mazsa termett és csak 
azután következett a búza egymilliárd 110 mil-
lió mázsa. Aránylag legtöbb gabonát Hollan-
diában és Dániában termelnek: hektáronként 
mintegy 30 mázsát. A termelésnek több mint 
fele Európára esik, míg Amerika hatalmas 
gazdaságai messze elmaradnak a vén Európa 
mögött. 

Halálozás. Veress B. Endre szárazkéki gör. 
kath. igazgató-tanító, kerületi iskolalátogató 
Irén Elemér nevű másodéves teológus fia folyó 
évi április 19-én elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás, és közoktatásügyi miniszter-
nek 860—1—29/1931. s.zámú rendelete a Helsin-
kiben tartandó finn-ugor kongresszuson a taní-

tók részvétéle tárgyában. 
Valamennyi vármegyei kir. Tanfelügyelő úrnak és a 
kecskeméti kir. tanfelügyelői kirendeltség Vezetőjének. 

Magyarország, Finnország és Észtország kul-
túrbizottsága a rokonság ápolása és a kultúr-
kapcsolatok kimélyítése céljából a folyó évi 
június hó 16.. 17., 18. napjain Helsinkiben ta r t j a 
meg a IV. finn-ugor kultúrkongresszust, 
amelyre a magyar résztvevők csoportja a folyó 
évi június hó 9-én kel útra. 

Kívánatosnak tartom, hogy ezen a kongresz-
szuson a magyar tanítói kar is képviselve le-
gyen, ezért felhívon a kir. Tanfelügyelő urat , 
hogy a kongresszus magyar bizottságának be-
jelentését megfelelő módon hozza nyilvános-
ságra és a kir. Tanfelügyelő úr rendelkezése 
alá tartozó elemi iskoláknak a kongresszuson 
résztvenni szándékozó tanítót annak tartamára 
szabadságolja. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

A kir tanfelügyelőkhöz egyidejűleg intézett 
rendeletem másolatát hasonló szíves intézkedés 
céljából a Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak tisz-
telettel megküldöm. 

Budapest 1931. évi április hó 17-én. 

Áthelyezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Kalmár Géza szegedi állami gazdasági szak-
tanítót az egri önálló gazdasági népiskolához; — 
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Matos István egri állami gazdasági szaktanítót 
a békési önálló gazdasági népiskolához át-
helyezte. 

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

Putnoky Erzsébet helyettes óvónőt a felső-
zsolcai községi óvodához óvónővé nevezte ki. 

Pályázati hirdetmény 
az Amizoni Károly által alapított Orsz. Magyar 

Nőnevelő Intézetbe való felvétel tárgyában. 
(Közzététetik a 640—05—153/1931. V. K. M. számú 

rendelet alapján.) 
Az Amizoni Károly által alapított Országos 

Magyar Nőnevelő Intézet első évfolyamában 
az 1931/32. iskolai évre felvételért pályázhatnak 
azok a polgári leányiskola, vagy leányközép-
iskola IV. osztályát sikerrel végzett keresztény 
leánynövendékek, akik 14. életévüket betöltöt-
ték, egészségesek, érzékszerveik épek. 

A felvételi kérvényhez a következő okmányok 
gatóságához június hó 15-ig nyújthatók be. 

A felvteli kérvényhez a következő okmányok 
csatolandók: 

születési anyakönyvi kivonat; 
hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy fo-

lyamodó éptestű, egészséges, érzékszervei telje-
sen épek; 

iskolai bizonyítvány arról, hogy folyamodó 
legalább a polgári leányiskola, leányközépiskola 
négy osztályát sikerrel elvégezte. Ha a folya-
modó a kérvény benyújtásakor a IV. osztály 
elvégzését igazoló bizonyítvánnyal még nem 
rendelkezik, III . osztálybeli bizonyítványát és 
a IV. osztálybeli félévi értesítőjét csatolja; 

hatósági bizonyítvány a családfő polgári állá-
sáról, vagyoni állapotáról, jövedelméről és a 
kérvényező esetleges inagánvagyonáról, vagy 
ösztöndíjáról, továbbá a családtagok számáról, 
életkoráról, a családfő közvetlen gondozása 
alatt álló gyermekek számáról. 

Azok a. folyamodók, akik a folyó iskolai év-
ben, mint rendes tanulók iskolába már nein 
jártak, erkölcsi magaviseletüket szabályszerű 
községi bizonyítvánnyal tartoznak igazolni. 

A kérvényre 1-60 pengő okmánybélyeg, a mel-
lékletekre szabályszerű okmánybélyeg ragasz-
tandó. 

A nőnevelőintézet célja és feladata, hogy nö-
vendékei (jövő hivatásukhoz képest) derék és 
művelt magyar háziasszonyokká és gondos 
családanyákká készíttessenek elő. A tanítás 
ennek megfelelően elméleti és gyakorlati. El-
méleti tárgyak: hit- és erkölcstan, neveléstan, 
egészségtannal kapcsolatban, magyar nyelv és 
irodalom, számtan, könyvvitel, gazdaságtan, 
ennek keretében természettudományi ismeretek, 
növénytermesztés, állattenyésztés, háztartástan 
és nemzetgazdaságtan, elméleti kertészet, rajz, 
művészettörténet, ének, testgyakorlás, német és 
francia nyelv és irodalom. Az idegen nyelvek 
tanításában nagy súlyt vet a folytonos gyakor-
lásra és társalgásra. Gyakorlati tárgyak: a ház-

tartás körébe tartozó összes gyakorlati mun-
kák, ketészet minden ága, állattenyésztés, ba-
romfigondozás stb. 

Az intézetnek három évfolyama van. 
A III . év befejezése után a növendékek vég-

bizonyítványt kapnak. Ez a bizonyítvány 
1883. évi I. t.-c. értelmében hivatali állásokra 
minősítő erővel nem bír, azonban a növendé-
keket sokoldalú és gyakorlati ismereteik alap-
ján képessé teszi arra, hogyha körülményeik 
úgy kívánják, megélhetésüket biztosítsák. 

Az intézet Budapesten, VI, Amerikai-út 48. 
szám alatt saját e célra épített modern épület-
ben, egészséges helyen, 5 holdas park közepén 
épült és bentlakással van összekötve. 

A tartásdíjak, melyekben az élelmezés, a 
nyelvek és a zene tanítása is bennfoglaltatik,. 
bentlakók részére a következők: 

Teljes díjat fizető növendékek tar tásdí jai 
havi 100 pengő. 

Kedvezményes díjat fizető növendékek tartás-
díja: az I—II. évfolyamban havi 80 pengő, a 
I I I . évfolyamban 60 pengő. 

Bejáró növendékek havi tar tásdí ja: 50 pengőr 
melynek ellenében tízórait, ebédet és uzsonnát 
kapnak. Minden növendék a tartásdíjon kívül 
a beiratáskor egész évre felvételi és vegyes díj: 
címén 60 pengőt tartozik fizetni. Az esetleges-
gyógyszerköltségek, vagy kórházi ápolási költ-
ségek ezekben a díjakban benn nem foglal-
tatnak. 

Érdeklődőknek szóbelileg, vagy levélben kész-
séggel nyúj t felvilágosítást az intézet igazga-
tósága. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Mindent a gyermekért!. — Padányi Andor: 
Miért lett Kazinczy Ferenc a nemzeti iskolák 
felügyelője? — Mosdóssy Imre: A nevelés mű-
vészete. (II.) — Dr. Kováts Gyula: A rádió a 
népnevelés szolgálatában. — A vallás- és köz-
oktatásügyi tárca költségvetése az 1931—32. 
évre. — A vallás- és közoktatásügyi tárca költ-
ségvetésének tárgyalása a képviselőház pénz-
ügyi bizottságában. — A tanterv végrehajtása. 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
— A hazai és a külföldi tanügyi lapokból.. 
Tesztek a tanítókról. — Szabadság és önrendel-
kezés. — A gyermekek egészségéért. — Élet az 
iskolában. — Tudomány irodalom és művészet, 
— Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. —Pedagógiai szeminárium. — 
Hírek. — Gróf Bethlen István miniszterelnök 
jubileuma. — Glattfelder Gyula dr. püspök 
jubileuma. — A Wodiáner-díj nyertesei. — A 
törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bi-
zottságoknak a vallás- és közoktatási miniszter 
által kinevezett ú j tagjai. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és DROZDY GYULA. 
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P Á L Y Á Z A T Ó K 
A NY1RB0GÁTI ref. egyház a lemondás folytán meg-

üresedett orgonista-kántortanítói állásra pályázatot hir-
-det. Javadalom: 1. 19 kat. hold 169 d - ö l föld haszon-
élvezete, melynek adóját az egyház fizeti. 2. 32 q rozs, 
6 q búza. 3. Évi 816 P készpénz. 4. Fiú ismétlőiskolások 
tanításáért a községtől évi 95 P 20 fillér. 5. 59 értékegy-
ségen felül államsegély. 6. Ifjúsági egyesület vezetéséért 
ideiglenesen havi 40 P. 7. Három szoba, konyha, kamara, 
előszoba lakás pincével-és istállóval. Kötelessége: az is-
kolaszék által reábízott osztályok — jelenleg V—VI. ve-
gyes osztály — tanítása, vallásos nevelése. Az istentisz-
teleteken az éneklések orgonával való vezetése, énekkar 
vezetése. Belmissziós munkákban való segítés, vasárnapi 
iskola vezetése, lelkész és tanítótársak szükségszerű he-
lyettesítése. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
10 nap. Megjelenés saját költségen előnyös. A kellően 
felszerelt kérvények iskolaszék címére küldendők. (150.) 

A NÓGRÁDSÁPI r. k. egyháztanács kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1. Lakás, mely 
áll 2 szoba, konyha, kamra, istálló, pince, ólak, baromfi-
udvar és 341 D-Öles házikertből. 2. 12 kat. hold és 1355 
• - ö l jóminőségű szántóföld és rét. Előnyösen kiadva. 
3. 24 m3 hasábfa házhoz szállítva. 4. 850 P párbérvált-
ság. 5 . 440.80 P munka- és deputátumváltság. 6. Stóla 
kb. évi 200 P. Egység 73. Határidő május 7-ike. mely 
napon d. e. 10 órakor próbaéneklés és választás. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (140.) 

A BÉKÉSI ref. egyház pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán megürült X. és elhalálozás folytán megürült XVI. 
számú tanítói állásokra. Fizetés mindkét helyen természet-
beni lakás, egyenként 15-37 q búza, 12-45 q árpa és 40—40 
osztályozott hold szántóföld két tagban, melynek minden-
nemű közterheit a ref. egyház viseli. Előbbi 63, utóbbi 
61 értékegység. Azonkívül a szolgálati időnek megfelelő 
államsegély, melynek folyósításáért az egyház nem szava-
tol. Az állások jelenleg helyettesekkel vannak betöltve. 
Kötelesség: I—II. osztályú fiúk vagy leányok tanterv 
ezerinti tanítása, belmissziós munkában segédkezés, vasár-
napi iskola vezetése, kántorok akadályoztatás esetén he-
lyettesítése. Megválasztott a ref. tanítói énekkarnak kö-
telezett tagja. A X. sz. állás egyházi felsőbb hatóság meg-
erősítése után azonnal, a XVI. sz. állás pedig szeptember 
hó l-re foglalandó el, mely időponttól kezdve lesz folyó-
sítva fizetése. Egyenlő képesítés mellett „B"-listások 
előnyben. Amennyiben ez állások áthelyezéssel töltetnének 
be, az így megürült államsegélyes állások lesznek betöltve. 
Pályázók jelentsék ki, hogy bármely állást hajlandók el-
foglalni. Kellően felszerelt kérvények újkeletű orvosi bizo-
nyítvánnyal ellátva, a megjelenéstől számított 21 napon 
belül a békési ref. iskolaszék címére küldendők. Ref. iskola 
szék. (148.) 

A SÁGODI rk. iskolaszék a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett női tanítói állásra pályázatot hirdet. Illetmény: 
törvényes fizetés és egy szobából álló természetbeni lakás. 
Kötelessége rendszabályok és díjlevél szerint. A szabály-
szerűen felszerelt kérvények május 8-ig plébánia hivatal 
Zalaegerszeg címre küldendők. Választás május 10-éu 
délután 2 órakor. Iskolaszék. (143.) 

Kellő érdeklődés hiánya miatt a FEGYVERNEK I ref. 
egyház ismételten pályázatot hirdet kántortanítói állásra. 
Javadalom évi 450 pengő. Államsegély. Kötelesség I—VI. 
osztályok tanítása, lelkész helyettesítése, belmisszióban 
segédkezés, vasárnapi iskola, cserkészcsapat vezetése. Határ-
idő július 1. Állás 1931 szeptember 1-én foglalandó el. 
Pályázók kívánatra önköltségen kötelesek megjelenni. Kér-
vények református lelkészi hivatalhoz küldendők. (146.) 

A NAGYARI ref. segédkántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés díjlevél szerint 63 értékegység. Határ-
idő a megjelenéstől számított 8 nap. Cím: Ref. iskolaszék, 
Nagyar, Szatmár vm. \ (145.) 

A FÁBIÁNHÁZAI református egyház pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítónői 
állásra. Javadalmazása: egyháztól 2 kisebb szobából, elő-
szobából, konyhából, kamrából s fáskamrából álló lakás 
és mintegy 400 D-öl területű faiskolai föld haszonélvezete 
és az alapfizetés 10%-a. A többi fizetéskiegészítő állam-
segély. Kötelességek: a reábízandó osztályok vezetése, bel-
missziói munkában és a vasárnapi iskola vezetésében se-
gédkezés. Kezdő tanítónő segédtanítónői minőségben és 
javadalmazással alkalmaztatik. Az állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak református vallású 
okleveles tanítónők. Kellően felszerelt kérvények e lap 
megjelenésétől számított 10 napon belül a fábiánházai 
(Szatmár m.) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Iskola-
szék. (133.) 

MILOTÁN a református kántortanítói állás megürese-
dett. Javadalma: lakás, termény, fa és földben 63 érték-
egység. Kötelessége: III—VI. vegyes osztályok tanítása. 
Kántori teendők. Lelkész helyettesítése. Belmissziói ós 
népművelési munkákban segédkezés. Megválasztott elődjé-
nek beruházás címén 435 pengőt fizet. Pályázati határidő 
megjelenéstől nyolc nap. Állás választás után azonnal el-
foglalandó. Milota, posta Tiszabecs. (135.) 

Szeged sz. k'.r. város községi fiú-iparostanonciskolájának 
felügyelő bizottsága. 

426/1930—1931. szám. 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

Szeged sz. kir. város községi fiú-iparostanonciskolájának 
felügyelő bizottsága pályázatot hirdet a város törvény-
hatósági bizottsága által 255/1930. kgy. és 365/1930. sz. 
határozatokkal szervezett főhivatású iparostanonciskolai 
igazgatói, illetve tanítói állásokra. Betöltésre kerül: 

az igazgatói állás, 
egy gépészmérnöki oklevélhez kötött tanári állás, 
egy építészmérnöki oklevélhez kötött tanári állás, 
két mennyiségtan-természettudományi szakos polgári is-

kolai képesítéshez kötött állás, 
egy az iparművészeti főiskola belső építő szaka 5 éves 

tanfolyamának elvégzéséhez kötött állás, 
egy rajztanári képesítéshez kötött állás, 
három elemi iskolai tanítói képesítéshez kötött állás. 
1. Az igazgatói állásra pályázhatnak műegyetemet vég-

zett oki. gépész- vagy építészmérnökök, közép- vagy pol-
gári iskolákra képesített mennyiség-természettudományi 
szakra képesített oki. tanárok, vagy valamely iparostanonc-
iskolai tanítói tanfolyamot végzett elemi iskolai tanítók. 
Az igazgatói állásra csak olyanok pályázhatnak, kik vala-
mely nagyobb iparostanonciskolánál oktatói vagy igazgatói 
minőségben legalább már 6 éven át működtek. 

2. A gépészmérnöki oklevélhez kötött tanári állásra a 
m. kir. József Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet nyert 
egyének pályázhatnak, kik legalább 2 éven át valamely 
üzemben műszaki szolgálatot teljesítettek, vagy iparos-
tanonciskolai tanítási gyakorlatot tudnak felmutatni. 

3. Az építészmérnöki oklevélhez kötött állásra a m. kir. 
József Műegyetemen építészmérnöki oklevelet nyert egyé-
nek pályázhatnak, kik akár valamely építészeti irodában, 
akár mint önálló tervezők, legalább 2 éven át építészeti 
tervezői gyakorlatot folytattak, vagy akik valamely iparos-
tanonciskolánál már 2 éven át tanítottak. 

4. A két polgári iskolai tanári képesítéshez kötött 
állásra pályázhatnak mennyiségtan-természettudományi 
szakra képesített polgári iskolai tanárok, kik valamely 
iparostanonciskolánál már 3 éven át tanítottak. 

5. Az iparművészeti szakos állásra pályázhatnak az 
Országos m. kir. Iparművészeti Iskola 5 éves tanfolyamán, 
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a belsőépítészeti szakon oklevelet nyert iparművészek, kik 
legalább 3 éven át iparművészeti tevékenységet folytattak. 
Iparostanonciskolai tanítási gyakorlat előnyt biztosít. 

6. A rajztanári képesítéshez kötött tanári állásra pá-
lyázhatnak középiskolákra vagy polgári iskolákra képesí-
tett okleveles rajztanárok, kik legalább 3 éven át iparos-
tanonciskolánál már tanítottak. Akik valamely iparban 
ko!lő jártassággal bírnak, a választásnál előnyben része-
sülnek. 

7. Három elemi iskolai tanítói képesítéshez kötött állásra 
oly elemi iskolai tanítók pályázhatnak, kik valamely ipa-
rostanonciskolai tanítói tanfolyamot végeztek és legalább 
3 évi iparostanonciskolai tanítói működést tudnak igazolni. 

A megválasztottak közül a mérnöki és középiskolai ta-
nári oklevéllol rendelkezők ugyanolyan összegű fizetésben, 
lakáspénzben és családi pótlékban részesülnek, mint a nem 
állami középiskolai tanárok; további előmenetelük is azo 
nos a nem állami középiskolai tanárokéval. A polgári is-
kolákra képesített tanárok, valamint az iparművészek illet-
ménye és előmenetele azonos a nem állami polgári iskolai 
tanárokéval; az elemi iskolai tanítók illetménye és elő-
menetele pedig azonos a nem állami elemi iskolai tanító-
kéval. 

A kezdőfizetés megállapításánál a nyugdíjra jogosító 
szolgálatba a fizetési osztályba sorozott álláson meg-
szakítás nélkül eltöltött évek beszámíttatnak. 

A megválasztott igazgató az igazgatói teendőkön kívül 
heti 8 óra, a megválasztott tanerők pedig heti 24 óra ta-
nításra vannak kötelezve. Ezen órákon felül azonban a 
szükséghez képest még további heti 6 órai tanításra kö-
telezhetők, mely órák után az óraadó tanítók részére 
kormányrendelettel megállapított óradíjat kapják. 

A megválasztott tanerők kötelesek lesznek az iparokta-
tási főigazgató felhívására a szükséges iparostanonciskolai 
szünidei tanfolyamot elvégezni. A megválasztottak ezeken 
kívül kötelesek az iskola igazgatójának az adminisztratív 
teendők végzésében segédkezni, továbbá a tanonciskola 
tanulóinak szellemi és erkölcsi nevelésében, mind az iskolá-
ban, mind pedig azon kívül tevékenyen közreműködni. 
Ehhez képest tartoznak az ifjúsági önképzőkör, az ének-
és zenekar, a cserkész-, esetleg a levente- és az ifjúsági 
vöröskereszt-alakulatot stb. vezetni. 

A tanerők egyébb kötelességeit a 60.000/1924. számú 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri rendelottel ki 
adott szervezeti szabályzat és az ennek alapján készülő 
városi szabályrendelet állapítja meg. 

Az igazgató és a tanerők választása 1 évig ideiglenes 
minőségű. Az 1 év letelte után a felügyelő hatóságok vé-
leményezése alapján az iskola felügyelő bizottsága végle-
gesíti a megválasztottakat. 

A választások a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter úr jóváhagyása után válik jogerőssé. 

A megválasztottak kötelesek állásaikat, a választás 
miniszteri jóváhagyása után, a felügyelőbizottsági elnök 
felhívására nyomban, de legkésőbb 1931. évi július hó 
1-ével elfoglalni. 

A pályázók hiteles okmányokkal tartoznak igazolni: 
1. magyar állampolgárságukat, 
2. születési bizonyítvánnyal életkorukat, 
3. előtanulmányaikat és képességüket, 
4. eddigi működésüket, 
5. hatósági orvosi bizonyítvánnyal az egészségi állapo-

tukat, 
6. nyelvismereteiket és egyébb különleges képzettségüket, 
7. feddhetetlen előéletüket és az ú. n. tanácsköztársaság 

alatti kifogástalan magatartásukat. 
A szabályszerűen felbélyegzett és a fenti okmányokkal 

felszerelt, a Szeged községi fiú-iparostanonciskolai fel-
ügyelő bizottsághoz címzett pályázati kérvényeket az 
iparostanonciskolai igazgatóságnál (Szeged, Eötvös-utca 
2. szám alatt) legkésőbb 1931. évi május hó 15-én déli 
12 óráig kell benyújtani, mert ezen időn túl érkező kér-
vényeket nem veszünk figyelembe. 

Szeged, 1931. évi április hó 15-én. 
(147) Tonelli, fb. elnök. 

O R G O N A. 
Templomi, művészi, zenekari, kántortanítói 

HARMÓNIUMOK 
különböző nagyságban. — Óriási választék. 

Részlet. — Jótállás. 

Sternberg 
királyi udvari hangszergyár 

Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

KIADÓHIVATALI KÖZLEMÉNYEK 
Sümegi Rózsika úrnőnek, Mozsgó, községi 

elemi iskola. 
Örömmel vettük tudomásul azt az elismerő 

véleményt, melyet a Betűországok sorozatáról 
velünk közölni szíves volt. Sok tanítótársával 
együtt azon véleményen van, hogy a Betű 
ország első virágoskertjével tanítható meg a 
gyermek a legrövidebb idő alatt az olvasásra 
és í rás i» és így bőséges idő marad az ismét-
lésre és azzal kapcsolatban oly ismeretek taní-
tására is, amelyek elsajátítása után a gyermek 
teljesen felkészülve léphet át a második osz-
tályba. Elismerő véleményeért fogadja hálás 
köszönetünket. A magyar tanítóság megértő 
támogatása és elismerése munkánk legszebb 
jutalma. 

MEGNYÍLT B U D Á N 
SCHÄFFER J Á N O S M Ű B Ú T O R A S Z T A L O S 

LAKBERENDEZÉSI ÜZLETE 
II, TÖRÖKsUTCA 2. SZ. ALATT (MARGIT.HÍDNAL) 

MŰBÚTOROK ÉS ELSŐRANGÚ GYÁRTMÁNYÚ KBÉDLÖ, HÁLÓ, 
Ú R I S Z O B Á K , KONYHA. ÉS ELÓSZOBABERENDEZÉSEK. 

0 KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA MELLETT. 

Eladó egy kétmanualos , r e d ő n y ö s 
n m ^ A M í /% n s z ó l ° é s 12 m e i i é k ' 

J r H W ^ F i ^ i m . változattal és egy 6 szóló 
és 6 mellékváltozatú e g y m a n u a l o s . B A R A K O V I T S 
orgonaépítő cégnél. Rákospalota, Pázmány»utca 72. sz. 
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A SZARVASKŐI (Hoves m.) kántortanítói állásra má-
jus 18-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: kétszobás la-
kás, 21 kat. hold föld, 10 q búza párbér, 4 q búza depu-
tátum, 8 ürméter fa. Ezenkívül a kántorságért 10 q búza 
kegyadomány és a stóla. Énekpróba: május 20. Pályázók 
csak az énekpróba napján jelenhetnek meg, korteskedés 
kizáró ok. Üti- és költözködési költség nem téríttetik 
meg. Kezdő tanító segédtanítói minőségben alkalmaz tátik. 
Kérvények válaszbélveggel Plébánia, Felnémet (Heves m.) 
küldendők. (151.) 

A KISKUNFÉLEGYHÁZI róm. kath. ótemplomi kán-
tori állásra a városi kegyuraság május hó 31-i lejárattal 
pályázatot hirdet. A pályázat részletes feltételei, az állás-
sal járó kötelességek, javadalmak a Nemzetnevelés folyó-
irat május 1-i számában olvashatók. A pályázati kérvó-
nvek május 31-ig a város polgármesterénél nyújtandók 
bo. (153.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁGOK, ISKOLÁK, leven-
ték, dalárdák, műkedvelők MURGÁCS KÁLMÁN 80, ének 
és zongorára, I—IV. díszes keménykötésű könyvben meg-
jelent dalát (kötetenként 3 pengő) 12 pengő helyett köz-
vetlenül a szerzőtől 10 pengőért kapják. Budapest, József-
körút 41. (134.) 

HARMÓNIUM ALKALMI (VÉTELEK! Csakis 
gyári, új, szolid minőségű minták, páratlan 
orgonahanggal! Hörl Nándor országos liíríí 
harmőnium-speciális cégnél, Budapest, II. ker., 
Török-utca 8. (A budai Margithídfőtől a máso-
dik utca jobbra.) Sürgönycím: „HARMÓN-
HÖRL". Használt, vagy silány harnióniumokat 
nem tartok, mivel nem megbízhatók! 

ÜJ „ZÁMBÓ ORGONAKÖNYV'1 50 dallamos orgona-
darabok tematikus feldolgozásban. Ára 2 pengő 50 fillér. 
Zámbó Károly főkántor, Szeged, Hétvezér-u. 25. (137.) 

A SÁROSPATAKI református tanítóképző intézetbon 
az 1931—32. tanévre az I. osztályba 36 kifogástalan vise 
letű, jó tanuló vétetik fel. Az intézettel kapcsolatos in-
ternátusban lesz ingyenes, aki a teljes ellátáséit (élelme-
zés, lakás, fűtés, világítás, mosás) semmit sem fizet, 
háromnegyedsegélyes, aki havi 10 P-t, félsegélyes, aki havi 
20 P-t, negyedsegélyes, aki havi 30 P-t és teljesfizetö, aki 
havi 40 P-t fizet. Folyamodni májas 31-ig lehet. Az érdek-
lődőknek a felvétel módozatairól felvilágosítást nyújt az 
intézet igazgatósága. (139.) 

ROSSZUL HALL? — Használjon Siemens Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villámot, 
•készülékkel természetesen, tisztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
bálhatja Magyar Siemens Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 és 273—04. — Kérjen ismertetőfüzetet. Díjmen-
tesen megküldik. 

• CSERÉL állami tanítónő 170 m magasan fekvő, Pest-
től vonattal egyórányira, két állomással, polgári iskolá-
val bíró fürdőhelyről II. lakbérosztályú helyre. Bővebbet: 
Igazgatóság, Gyömrő, Peet vm. (149.) 

ELADÓ világmárkás Schiedmayer-harmónium és zon-
gora. Budapest, Próféta-utca 9. Mendölné. (154.) 

CSERÉLNÉK ev. tanerővel Budapest közeléből Dunán-
túlra, lehetőleg Tolnába, Baranyába. Schneider Józsefné, 
Pilis, Pest m. (155.) 

TANÍTÓNŐ a szünidőre állást keres, ahova magával 
vihetne négyéves kislányát. Vállal háztartásvezetést vizsga-
előkészítést, irodai munkát, zongoratanítást, betegápolást. 
Levelet kiadó továbbít 1927 jeligére. (136.) 

CSERÉLEK református áll. tanítóval négytől három 
vagy többtanerős iskolához. Cím a kiadóban. (138.) 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim jó-
i-ágát, tartósságát, olcsóságát. ZONGORÁK, HARMÓ-
NIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas válasz-
tékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel és 
ajánlattal szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MÓNIUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, új és használt, álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY^, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

Olvasóink fígyelmébe ajánl juk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőretdű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

4 BUDAPEST VI, HAJ ÓS «UTCA 16. SZÁM. 

Igen tisztelt tanitóívevőimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké=> 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár. mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bátor* 

gyáros, Budapest, V., Kádár»utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T V I , V I L i M O S C S Á S Z Á R - É T 5 . T E U E F O I : A1JT. 1 3 0 - 9 0 É S 1 3 3 — » 6 . 

Á L L A N D Ó D Í S V Á L A S Z T É K : 

kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
K ÉRJE ÁRJEG YZ ÉK ÜNKET! 
KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTETELEK ! 
V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk ! 
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Gyakorlattal ezerényigényű rk. KÁNTOK TANÍTÓ és 
leventeoktató helyettesnek ajánlkozik. — Cím: Wagner 
László, Tiszafüred. (141.) 

„SZÁNTÁS, VETÉS" című népiskolai osztályverzér-
könyvek I., II. és III. osztályos kötetei a 3-ik bővített 
képes és kottás kiadásban kaphatók a Kir. Magy. Egye-
temi Nyomda Könyvesboltjában, (Bpest IV, Kossuth La-
jos-utca 18.). (94.) 

CSERÉL II. lakbéres helyről, Szolnoktól 2 km-re levő 
új iskolától Dunántúlra. Cím: Mogor István áll. tanító 
Pápa, Bercsényi u. 7. (144.) 

NYUGODT OTTHONT találhat hosszabb időre ház-
tartásvezetésben és gyermeknevelésben segítkezni hajlandó 
középidejű, intelligens, egészséges, gyermekszerető, tiszta-
lelkű magános nő, ki megbízható tagja lenne szerény 
tanítócsaládnak. Megkereséseket „Hűséges" jelige alatt 
továbbít a kiadóhivatal. (142.) 

T U Z A I S T V Á N 
VIII, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szemináriummal szemben. 
Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Jutányos áron készít öltönyöket, raktáron levő és hos 
zott anyagból. K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona^ és harmóniumgyár 

részvénytársaság 

PÉCS. 
Orgonák, harmóniumok. 

Javítások, átépítések, 
új homlokzatsípok. 

Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényei* 

mes fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohánysutca 30. Telefon: J. 419-04 . 

O R G O N A S Z É L P O R G E T T Y Ű 
„VENTUf" 

P ó t o l j a az emberi« 
e r ő hajtotta fújtatót . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Legjobb német elektro-venti* 
lator orgonák számára. 

Gyártja: AUG. LAUKHUFF 
Weikersheim (Wttbg). 

Megrendelhető 
az összes 

orgonaépítőknél. 

Az osztatlan népiskolák is ki= 
tűnő eredménnyel használják a 

rr 

BETŰ-
ORSZÁG 
ÖT VIRÁGOS KERTJÉT! 
Ha beakarja vezetni és még nem 
ismeri, kérjen mutatványpéldányt 

bevezetés végett] 
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 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

ü l í m Vasálli 
( Árje TB 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T A R S A ' 
ASZTALOSMUNKÁK GYÁRA BUDAPEST 

VI, Dévényi.űt 20 - 2 2 . Telefon*907-67 
Iskolapadok, iskolabútorok .óvodaberendezések gyártása 

Vasállványú iskolapadok törhetetlen kovácsolt vasból. 
Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi Írásbeli Jótállás. Kényelmes részletf lzeiás 
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Hazánk legrégibb'orgona-
építő vállalata ajánlja 
kitűnő csőrendszeres, új 
orgonáit. V é g e z orgona-
javításokat, bőrözést, han-
golást az ország bármely 
részében. Kedvező fizetési 
feltételek, munkamegte 
kintés díjtalan. Első díjak-
kal és miniszteri oklevéllel 

kitüntetve. 

KEMENESI SÁNDOR 
orgonás és harmóniumkészítő 

SZOMBATHELY (Vas m.) 
Postaf iók: 114. 

Vagyoni 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
h a baromfi« 
t e n y é s z t é s s e l 
f o g l a l k o z i k ! 
A legmodernebb gyártmány, leg« 
kitűnőbb kivitel! Gravitációs kö:? 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabályozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amalit'n asztbesztpala 
belső burkolat tal Nem vet medik, 
kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatat* 
lan I Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat a la t t ! 

Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest 
Gyár X., Gyömrőimt 76—78. 

Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmán=u(ta 18. 
Telefon: 197-08. 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y árak ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

A u n . Vallás- és Közakt. Miniszter Ur által 109.541 904. sz. alatt el. 
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402/1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

L O P O i G Y U L A 
Budapest III, Bécsűút 8 5 . s zám 

TELEFON : Aut. 625-05 . 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 
Tornaszerek, atlétU 

kai cikkek 
és bútorok gyártása 

Teljes 
iskolai berendezések 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

Tanítók 
Tanítónők 

és azok családtagjai 
10 havi részletfizetésre! 

A z U R A K r é s z é r e : Kész ö l t ö n y ö k , f e lö l tök . <. H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r e n c h - c o a t o k . <>• T é l i k a b á t o k , b u n d á k . <> Ö l t ö n y -
és f e l ö l t ő s z ö v e t e k . ^ A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i s zöve tek . E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y vá l a sz -
t é k b a n . <• F é r f i f e h é r n e m ű e k . <. P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é -
n y e k . •> F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . «> Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . <. Ö l t ö n y ö k e t , f e l ö l t ő k e t és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : Kész n ő i f e l ö l t ő k és k o s z t ü m ö k . <• 
Kész n ő i szöve t és s e l y e m , d é l u t á n i és e s t é ly i r u h á k . <> 
P o n g y o l á k , b lúzok , a l j ak . <> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é n y e k 
és k ö t ö t t k o s z t ü m ö k . <> K ö p e n y - és r u h a s z ö v e t e k . <>• Se ly-
m e k és m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . V á s z o n á r ú k , s i fón 
s t b . <• Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k . <. M e n y a s s z o n y i ke len-
gyék . <> A g y g a r n i t ú r á k . "> K é s z nő i f e h é r n e m ű e k . -0- D a -
m a s z t á r ú . <> Asz ta l i kész le t . <• S e z l ó n t a k a r ó k , d í s z p á r n á k , 
s z o b a - és f u t ó s z ő n y e g e k . <> Fe lö l tőke t , k o s z t ü m ö k e t és 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajossutca 18. 
Telefon: 891-41. Fennáll: 62 éve. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
és alkatrészei, hangversenyhúrok, műs 
vészhegedűsépités, csere, vétel, művészi 
javítások. Művészek és tanár urak be* 
vásárló helye. Rákóczi=tárogató saját talás 
mány. Óvakodjunk álgyárosok által kiib 
földön készíttetett utánzatoktól. Csers 
készzenekarok felszerelése jutányosán 

saját gyári áron. 
Árjegyzéket bármely hangszerről díj talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER Lánchídsu. 5. (Budán). 
Az egyedüli hangszergyár az országban 

Több gyár nincs! 

VARADI MIKLÓS 
müorgonaépítö 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Átalakításokat, 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 
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Az eredményes tanítás legfőbb záloga 

Öntudatos tanító kizárólag a könyv jóságát 
mérlegeli. Ezért hívjuk fel a tanítói kar figyelmét 

elemi iskolai tankönyveinkre. 
Ha beakarja vezetni és még nem ismeri, kérjen 

mutatvány példányt. 

Könyvjegyzék az utolsó oldalon! 

Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a 

:0 

Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

Tribon Ruházati Rt. 
BUDAPEST VIII, ÜLLŐI-ŰT 14. SZ. 
= TELEFON : József 312—97 és József 392 - 85. = 

<u 
Hs 'O t/3 -ä .« a 

iO qj cn N « « 
a 

o f 

> .2 

2 =3 

Felhívjuk figyelmét az ország ezen egyik 
legnagyobb és legrégibb ruházati áruhá-
zára, hol állami és községi tanítók és azok 
családtagjai az összes ruházati cikkeket 

N Y O L C H A V I 
R É S Z L E T F I Z E T É S R E 
kaphatják: 
Egyedül konfekcionált férfi- és nőikabáto-
kat, női-, férfi- és egyenruhaszöveteket, 
szörmeárukat, férfi- és női szőrmebundá-
kat, bélésárukat, selymet, vásznat, siffoDt, 
zefireket és egyéb vászonárukat, női és 
férfi-fehérneműket készen és rendelésre, 
törülközőket, abroszokat, kötött- és szö-
vöttárút, keztyűt, harisnyát, kész füg-
gönyt és függönykelméket, kötött gyer-
mekgarniturákat, továbbá: új, gyárilag 
sterilizált ágytollat és pelyheket, papla-
nokat, m i n d e n n e m ű mosókelméket. 

Az e l s ő r é s z l e t mindig a vásárlást követő hónap 
l-jével veszi kezdetét. Az áru leszállításakor nem fize-
tendő semmi. A fenti kedvezményt az összes állami 
és községi tanítók az arcképes igazolvány felmuta-

tása mellett igénybe vehetik. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
géperőre berendezett mííorgona-építö 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapest mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól G villamossal. 

Készítek p n e u m a t i k u s és elek 
tromos r e n d s z e r ű o rgonáka t bár-
milyen n a g y s á g b a n é s k ivi te lben, 
úgysz in tén m o d e r n gépeze t e s 
o rgonáka t , m i n d e n n e m ű o r g e n a -
sípokat . — V á l l a l o k j av í t á soka t , 
átépítést , t i sz t í tás t , hango lá s t és 
orgonák j ó k a r b a n t a r t á s á t . Tervek 
kel és kö l t ségve tésse l készséggel 
szolgálok. Kis o r g o n á k r a k t á r a . 

Alapít tatott 1 9 2 0 - b a n 

M A R X E § H E R E I 
TA1VSZI5KG V Á R A 

Budapest VI, B u l c s ú d . 7. T.: A. 9 3 3 - 8 6 és 9 3 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi, mértani és földrajzi 
eszközöket. Vetítőgépeket, mérték» 
gyűjteményeket, számológépeket. — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Új népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

A z ország legfejlettebb tanszergyára. 
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P o s t á s f a j b a r o m f i n a g y t e l e p , Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandottestörzsek tisztavérbeni törzs: 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra gondosan kitenyésztett, elsőrendű, tisztavérű 
törzstől származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrendelhetők. 
A telep állatorvosi felügyelet alatt áll (vérvizsgálat), 
állománya minden fertőző betegségtől mentes, edzett, 
erőtelje-, egészséges. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 

Telepvezetőség címe : 

Budapest, 10 számú postahivatal, X, Füzér-utca 11. szám, 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , iL If 

SZIGLIGETI.UTCA 29 fl 
(Rákosfalva.) B 

Telefon-Z. 6 3 - 4 5 . I 

UJ. 
o r g o n a k a t , 
valamint homlokzat-
sípok szállítását szak» 
szerű művészi kivitel» 
ben, és orgonajavítás 
sokat mérsékelt árban 

elvállalunk. 

HAVAS ARUHAZBAN 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

80—, 130—, 160—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi lőplébánia«templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .haranj ;" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bibornok, hercegprímás úr i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangi a gyáramban készült, 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon diszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerólevél! — Költségvetéssel d i j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyős fizetési feltételek 1 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 

77. 
13.53 
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Az iskolánkívüli népművelés rádiós 
előadásainak (RádiÓSZabadegyeteiJl) műsora. 

I ^ Május 1—15sig. 
Május 3-án (vasárnap): 

1. Magyar népdalok. Előadja a Palestri-
na-kórus férfikara; vezényel: Zsass-
kovszky József. 

2. Dr. Sebők Zsigmond, a bpesti Önk. 
Mentőegy. főorvosa: Mérgezéses bal-
esetek a mezőgazdaságban. 

3. Magyar népdalok. Előadja a Palestri-
na-kórus férfikara; vezényel: Zsass-
kovszky József. 

4. Dr. Szepesy Mihály: Adóügyi tájé-
koztató. 

Május 7-én (csütüitiík): 
1. Magyar szerzők műveiből gordonkán 

játszik Kárpáthy Sándor, zongorán kí-
sér Kása György. 

2. Dr. Reichenbach Béla egyet, tanár: 
Az áralakulás hatása a mezőgazda-
ságra. 

3. Magyar szerzők müveiből gcrndonkán 
játszik Kárpáthy Sándor, zongorán kí-
sér Kósa György. 

Május 10-én (vasárnap): 
1. Katona Géza tanítóképző-intézeti ta-

nár: A hazug és a hanyag gyermek. 
2. Magyar népmesék. Felolvassa Gárdos 

Kornélia. 

Május 14-én (csütörtök): 
1. Verbunkosok. Előadja Bura Sándor 

és cigányzenekara. 
2. Petri Mór ny. kir. tanfelügyelő: Du-

nántúli várak. 
Verbunkosok. Előadja 
és cigányzenekara. 

Bura Sándor 

AZ ÖSSZES ELEMI ISKOLÁK IGAZGATÓI ÉS OSZTÁLYTANÍTÓI 

ZÍVES FIGYELMÉBE! 

A gondnokságok és iskolaszékek számára kiadott 
Gondnoksági utasítás, valamint »Iskolaszéki uta-
sítás« elrendeli a részletes tananyagbeosztásoknak 
elkészítését és beterjesztését. • A vallás« és köz« 
oktatásügyi m. kir. minisztérium rendelkezése ér* 
telmében a Kir. M. Egyetemi Nyomda elkészít 
tette a szükséges nyomtatványokat : 

A 660 sz. nyomtatványból tantárgyanként 1 kül= 
és 2 belív szükséges, míg a 643., illetőleg a 644. 
sz. nyomtatványból osztályonként 1 küb és 5 belív. 

A rendelt nyomtatványokat a megrendelések beérkezésének s o r r e n d j é b e n s z á l l í t j a a 

6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, külív 7 fillér. 
6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, belív . 7 fillér. 
643 r. sz. Koncentrációs részletes helyi tanmenet, külív ( I - IV. o. sz.) . 18 fillér. 
6 4 3 r. sz. » » » » belív ( I - IV. o. sz.) . 18 fillér. 
6 4 4 r. sz. » » » » külív (V--VI . o. sz.) . 18 fillér. 
644 r. sz. » » » » belív (V--VI. o. sz.) . 18 fillér. 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST VIII, MÚZEUM.KÖRÚT 6. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 4 8 (64-, ÉVFOI.YAM 9. SZÁM.) 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor : Eng. sz. Ára : 

A Betűország 1 Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 1-60 
„ „ II. „ Olvasókönyv 35.184/926 224 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 30.496/927 4-80 

,; .. V—VI. 44.105/927 6 4 0 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatár III. o . sz. 27.106/926 - 8 0 
IV. ,. 1 27.106/926 - 9 6 

V—VI ». ,, ,* „ „ ,* ,, » » », „ 27.106/926 1-28 
Stelly Géza é s Tanfi Iván : 

Számország. Számtani és mértani és példatár III. o. sz. 38.745/926 120 
IV.. , M 37.958/926 120 

V - V I . ,. ,9 37.958/926 160 
Asztalos Gyula : 

Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 1 76 
V - V I . .. 41.408/926 2 4 0 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. o. sz. 36.095/926 256 
Állampolgári ismeretek V. ,, 64.613/927 150 

Éber R e z s ő : 
Természettan és vegytan V-—VI. o. sz. 884—05—126/930 1-20 

Stelly G é z a : 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 280 
Bexheft Ármin: 

38.618/927 

Egészségtan V—VI. o. sz. 55.563/927 1-60 
Szabados Bé la : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 43.732/928 450 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos: 

Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 - • 9 6 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 1 "60 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 42.446/926 — 96 
V—VI. .. 42.446/926 1'12 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 33.550/926 2"24 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 33.550/926 160 

V - V I . o. sz. 39.696/929 240 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó árak ! ^ Kedvező fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat készségge l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VII I . KERÜLET, MÚZEUM - KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magryar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i r á l y i val lás- és közok ta t á sügy i | T f I A D Ó H I V A T A L : Királyi 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. Te le fon : A u t . 268—18. 1 X X pes t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
i t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
J T V adására a szerkesztőség nem vállal* 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva* 
tolnak, minden egyéb kézirat a szer« 

kesztőségnek küldendő. 

T ^ L Ő F I Z E T É S : egész évre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
X - / szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás* és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami*, községi*, társulati*, magán* és érdé* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T _ T I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
H fill., magánhirdetés 14 fillér sza* 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/J old. 85 P, '/« old. 50 P, Vb old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

I ! 
M I M E M A K A I C l M t G Y Ö K É l t T E L E ^ l L T A T . . . 

A „Központi Katholikus Kör" kultúrest-
jén egy miniszteri beszéd hangzott el, mely 
a katholikus hívők érzésvilágát felhangolta, 
gondolatvilágukba tág perspektívákat ülte-
tett. Ez a beszéd túlnőtt a célján, mert nem 
csupán efemer, a nap múlásával a lelkek-
ből eltűnő beszéd volt, hanem benne egy 
messzelátó államférfiú jól átgondolt eszmé-
ket sorakoztatott fel, terveket vázolt, szá-
molva az adottságokkal és célszerűségekkel. 
Az ember, aki egyben miniszter, azt adta, ami 
lelkének lényege. Szép és tartalmas elgon-
dolásokat, amelyek egészen belülről fakad-
nak, a lélek gazdagságát, egy élet irányát 
hozva felszínre. 

Margit legendájának eredeti kézírású kó-
dexével kezében, apácarendek történelmi és 
kultúrális hivatását vázolta a magyar 
nemzet művelődéstörténetével kapcsolatban 
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminszter. Ka-
tholikus hallgatóság előtt beszélt, de az 
egész nemzethez szólt, mert mindaz, amit 
mondott, belső értékké fog áthasonulni a ma-
gyar szívekben. 

Az emberi közvetlenség egyszerűségével, 
színesen és melegen beszélt a kultúresten a 
miniszter, mint érző kultúrpolitikus, mint 
lelkeket átfogó pedagógus, aki elgondolá-
saiba és cselekedeteibe magasrendű szelle-
met visz bele és kultúrmunkáját szeretettel 
melegíti, megértéssel és bizalommal színesíti. 

„A magyar nemzetnek az a kívánsága, 
hogy konzervatív szellemben kormányoz-
zák. Mi nem akarunk gyökértelen, a gyöke-
reket irtó, a múlttal, tradíciókkal szakító 
radikalizmust. Mi nem revolúciókat, nem 
forradalmakat, hanem evolúciót, fejlődést 
akarunk, szerves fejlődést a magyar törté-
nelmi hagvományok fenntartásával és to-

vábbfonásával." 
A hazafi ereje és igazsága, a múltból táp-

lálkozó, tapasztalt és előrelátó lélek szilárd-
sága csendül ki e tömör megnyilatkozásból. 

„Én meddőnek tartom az olyan kulturá-
lis kormányzást, amely tanfelügyelői vagy 
főigazgatói látogatások után szigorú leira-
tokat intéz, megköveteli, elvárja, megparan-
csolja, hogy a jövőben legyenek képesített 
tanerők. A számonkérő felügyelet nagyon 
könnyű dolog, másoktól számonkérni vala-
mit igen kényelmes . . 

Az igazi pedagógus szava ez, aki nem 
tűri a sablonokat, hanem az életből merít, 
az élethez igazodik s közelférkőzik az em-
beri lélekhez. 

„A politika kemény erő, az impérium, az 
államhatalom is kegyetlen dolog, mely, ha 
kell, kényszerít, parancsol, ha kell, erőhatal-
mat is alkalmaz." 

A miniszter azonban nem rendelkezik, 
nem parancsol, de kér, mikor kényszeríteni 
is tudna! Ez a gondolat, mely a hatalomba 
a szeretet hatalmas érzését plántálja bele, 
mely nélkül meddő volna minden alkotás. 
A szeretet, a jóság, a jószándék az, ami da-
gasztja az akaratot és a munka felé irá-
nyítja azt. . 

,,Egész multam, egyéniségem arra utal, 
ho<ry a politikában is mérsékelt ember le-
gyek. Ügy vélem, az ország érdekeit akkor 
szolgálom jól, ha középúton járok . . . Ha az 
ember tíz évig van hatalmon, akkor előtte 
fogynak a remények és mögötte felszapo-
rodnak a csalódások, akkor az ember mái-
más szemmel nézi a dolgokat és készíti a 
mérleget." 

A közéleti ember ljölcsesége ez, melynek 
forrása nem csupán a tapasztalat, hanem 

S f f l E l l M 
SZEOEO. 
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amit az ember magával hoz életébe. Elfogy-
nak a remények és felszaporodnak a csaló-
dások. Ez a megállapítás nem lemondást 
jelent, hanem a férfiúi erő fokozását a to-
vábbi küzdelmek felé. A, lendületet, mely 
állandóan előre és felfelé tör, a kitűzött cé-
lok teljességéhez. Aki magával hozza éle-
tébe elmúlt századok levegőjét, ősi'inek nem-
zethűségét, törekvését a nemzet és társada-
lom emelkedése felé, abban az egyéniség-
ben már intuitive ott van az akarat, a vágy, 
hogy kellő meggondolással, bölcsen szolgálja 
nemzetét, mert csak így állhatja meg méltó 
és hivatott helyét ellenséges hajlamok és 
cselekedetek között! 

A miniszter beszélt és szólván a magyar 
szerzetesrendeknek, apácakolostoroknak vi-
szontagságos sorsáról a töiök hódítás alatt, 
majd a felvilágosodás századában, a histo-
rikus beszédétől egy pillanatig sem volt tá-
vol a lélekkel és szellemmel telített állam-
férfiú, akinek nagyszabású koncepciói van-
nak. Aki egy tárgynál időzve, kibontja 
egyéniségét, mely rávilágít más területekre 
és számos eszmekört von egy beszéd zárt 
konstrukciójába. A miniszter apácákhoz 
szólott és emléket emelve egy társuknak, a 
mult dicsőségét ragyogtatta jelenükre. 

Ám a kultúra minisztere — ha egy tes-

tülethez szól is — mindig a nemzetet látja. 
Gondoskodása körébe von egyéneket és 
egyesületeket, de sohasem feledkezik meg 
arról, hogy minden szó, ami érdekükben el-
hangzik, minden cselekedet, ami javukért 
történik, a nemzetet illeti, amelyre a gon-
dolatból, tettből, eszmék és cselekedetek 
összeségéből haszonnak kell háramlania. 

Mindent a nemzetnek és a nemzetért! És 
apácarendek történelmi múltjából a minisz-
ter lelkén át kiszűrődött az az állandóan 
visszatérő alapmotívum, mely Klebelsberg 
gróf közművelődési munkáját szövi át, 
hogy az egyesekért végzett munka az ösz-
szeségért folyik, melynek értékei az egyé-
neket gazdagítják. 

Ez a jelentősége annak a beszédnek is, 
mely a „Központi Katholikus Kör" házi 
ünnepén hangzott el. 

„Mi nem akarunk gyökértelen m u l t a t . . . " 
ez a nemzethez szól, „mi ragaszkodunk tra-
dícióinkhoz, nem revolúciót, hanem evolú-
ciót akarunk; e megnyilatkozás a polgárok 
összeségéé, akik e csonka földön élnek és 
dolgoznak a nagy és egységes jövendőért. 

Rendre, rangra, felekezetre való tekin-
tet nélkül köszönjük a beszédet a miniszter-
nek, amelyet a katholikusokhoz intézett és 
amit mindnyájan szeretettel megértettünk! 

Gróf Klebelsberg Kuno kultusz-
miniszter a szegedi Fogadalmi 
Téren. (Mögötte: Foerk Ernő, 
Dohnányi Ernő és a tér építője 
Rerrich Béla.) 
(A Budapesti Hírlap „Es mégis élünk!" 
kiadványából.X 
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A. M A G Y A R K I X T I R E G Y L E T E K . 

— A társadalom népművelési munkája. — 
A háború előtt önérzettel mutathattunk reá, 

hogy hazánk határait hatalmas kultúregyletek 
övezik és területét is ilyenek hálózzák be, a 
melyek mind magyarok. Az erdélyi, a felvi-
déki, dunántúli, délmagyarországi nagy kul-
túregyletek tekintélyes vagyonukkal a határo-
kon őrködtek, az alföldi az ország közepén dol-
gozott és ezt az öt hatalmas egyesületet még- 66 
kisebb kultúregylet egészítette ki, amelyek 
mindannyija a népműveltség terjesztésének és 
a nemzeti politikának legnagyobb hatású esz-
közévé lett. 

Mindezeket az egyleteket a társadalom közte-
vékenysége teremtette meg oly időben, mikor 
Nagy-Magyarországban 5 milliónál több volt 
az analfabéta (természetesen legnagyobbrészt a 
román, tót és szerb ajkú lakosságból) s a fel-
nőttek oktatásáról Irányi Dániel készített tör-
vényjavasatot, a melyben az ez irányú tevé-
kenység felkarolását minden közhatóságnak 
kötelességévé tette. A tudatlan, idegenajkú nép 
nagy tömegéit szándékosan tartották kívül a 
magyar szellemi hatások hullámverésén azok a 
népámítók, akik nemzetellenes izgatásokra is 
ösztönözték ezeket, fgy pattant ki Újvidéken a 
Miletics-féle szerb és északon a Grünwald Béla 
által leleplezett tót aknamunka, ami megszülte 
magyar nyelv kötelező oktatásáról szóló 1879. 
évi XVIII. t.-c.-et, aminek következménye lett 
a német Schulverein beavatkozása a magyar 
iskolaügyi politikába és ami érthető felzúdu-
lást keltett. Vármegyék és városok zászlajukra 
tűzvén a hazafias szellem és a magyar nyelv 
terjesztésének jelszavát, — a községek életszük-
ségletüket ismervén e jelszavakban, rohamo-
san keltek életre a jelzett kisebb-nagyobb kul-
túregyletek, nemes versenyre kelve a nemzeti 
célokat szolgáló intézmények megteremtésében, 
a melyek életrekeltésére nemcsak egyesek ad-
tak nagy vagyonokat, de megnyílt az egész 
társadalom áldozatkészsége is. Mindenkor emlé-
kezetes marad Gróf Kuun Kocsárd nagylelkű 
elhatározása, amellyel egész vagyonát az E. 
M. K. E.-nek ajándékozta, amiből nagy kiha-
tású gazdasági iskola lett, — és a szelídlelkű 
Repesik János, volt zólyomi tanfelügyelő 200 
ezer forintos és a F. M. K. E.-nek hagyományo-
zott alapítványa, a melyet évtizedek nélkülö-
zése árán kuporgatott össze úgy, hog-y hideg 
szobában lakott, kopottan, rongyosan járt, 
csakhogy hazájának szolgálatot tehessen. 

Akkor a gyönyörű kultúrpaloták felállításán 
és a középiskolai internátusok létesítésén túl, — 
melyekbe olyan szívesen küldték gyermekeiket 
a nemzetiségi szülők is, hogy azok magyarokká 
nevelődjenek, — a kultúregyesületek legsürgő-
sebb teendői közé az analfabéták és felnőttek 
oktatását, a közegészségügyi, gazdasági isme-
retek terjesztését, az akoholizmus elleni küz-
delmet, a ledértáncok és dalok ellensúlyozását 
tűzték, népkönyvtárakat teremtettek és nép-

írta : SCOSSA DEZSŐ. 

iratok, népnaptárak kiadását tekintették a leg-
sürgősebbnek, —• szóval igen sok hasznos és 
okos dolgot terveztek, sajnos, összefogó terv-
szerűség nélkül, amit egyébként csak a szerzett 
tapasztalatok alapján lehetett idővel megér-
lelni. Az erre írányúló jó szándék nem hiány-
zott, hiszen a kultúregyesületek 1885-ben tar-
tott kongresszusa és 1887-ben tartott összejöve-
tele is azzal a programmal ült össze, hogy jól 
kidolgozott működési tervezetet teremtsen. De 
még az 1896. évi ezredéves kiállítás idején tar-
tott kultúrkongresszuson is csak az egyesületek 
összetartó szervének eszméje került szóba és 
még azután is 1—2 évnek kellett eltelnie, amíg 
a kultúregyletek központi szerve, az „Országos 
Közművelődési Tanács" megalakult, Széli Kál-
mán elnöklete alatt, amely azután a legna-
gyobb eréllyel látott hozzá a csatlakozott kul-
túregyesiiletekkel főleg az analfabéta oktatás 
országos megszervezéséhez. 

Eleven, lüktető élet jutott a kultúregyesüle-
tekbe, hiszen a szervezkedő, haladást hirdető 
társadalom legalsóbb rétegei is törekedtek be-
jutni az intellektuális áramlatba, mert érezték, 
hogy a művelődés nemcsak lelki örömet, de 
jobb gazdasági jövőt is rejt számukra. 

Az 1907-ben Pécsett tartott közművelődési 
kongresszuson élénk eszmecserét váltott ki a 
felnőttek oktatásának kérdése és kiderült, hogy 
a népművelés terén két ellentétes világnézet 
harcol a maga útján és fegyvereivel. Kitűnt, 
hogy külföldi mintára nálunk is széltében-hosz-
szában terjesztették azt a felfogást, hogy a tár-
sadalmi berendezkedést át kell alakítani és a 
lelkek forradalmasítását a felnőttek oktatásá-
nak eszközeivel általánossá tenni. 

Gróf Apponyi Albert, felismerve a helyzetet, 
1911-ben megszervezte az „Országos Szabad-
oktatási Tanács"-ot, melynek tagjai a népmű-
velési szervekből és kultúregyesületek kikül-
döttjeiből és a minisztériumok delegáltjaiból 
állottak. A szervező rendelet utalt reá, hogy a 
kultúregyletek már két évtizedes tapasztalattal 
bírnak ezen a téren, amelyen oly jelentékeny 
munkát végeztek s tisztázta a szabadoktatás 
fogalmát, amelynek alapelve és vezetőgondo-
lata a teljes szellemi szabadság. Azt nem sza-
bad valamely egyoldalú világnézetnek vagy 
társadalmi osztály érdekeinek kizárólagos szol-
gálatába állítani, hanem annak az objektív tu-
domány vívmányait és megállapításait, igaz-
ságait kell a társadalom széles rétegeiben ter-
jeszteni azért, hogy azok eszközéül és segítő-
anyagául szolgáljanak a nemzeti művelődés-
nek, hazafias érzésnek, az erkölcsi és törvényes 
rend ama tiszteletének, melyek a nemzeti élet-
nek és az államot fenntartó erényeknek első-
rendű biztosítékai. Hangsúlyozva volt, hogy 
csak az ismeretek és a tudás megszerzése teheti 
képessé arra a magasabb képzésben nem része-
sült egyént, hogy önerejéből megalkothassa azt-
a helyes és egészséges világnézetet, mely őt a 
társadalmi, gazdasági, politikai és erkölcsi 
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kérdésekkel kapcsolatos jelenségek helyes fel-
fogására és megítélésére vezetheti, mert a vi-
lágnézetet ráerőszakolni senkire sem lehet. A 
szabadoktatás tehát az állani és társadalom 
olyan összhangzatos munkája — mondatott ki 
végezetül —, amelyben az állam feladata a tár-
sadalmat ily irányú munkásságra szervezni és 
reánevelni s annak, mint közművelődési fel-
adatnak végső célja az, hogy a társadalom 
közreműködésével az állam minden polgárát 
bevonja a nemzeti közművelődés szélesedő 
áramlataiba, hogy érezze mindenki, hogy nem-
csak adófizető alany, de részese is mindazon 
erkölcsi javaknak, melyek együttesen a nem-
zeti közműveltséget alkotják. 

iAz akció ezeknek az alapelveknek jegyében 
indult meg és tanárok, tanítók mind nagyobb 
számban álltak az eszme szolgálatába s a kul-
túregyletek fokozottabb mérvben törekedtek a 
felkeltett érdeklődést a népművelés fejlesztésére 
felhasználni annál inkább, mert a közben ki-
ütött háború, sajnos, tapasztalatokat nyújtott 
arról, hogy milyen aknamunkát végeztek a ma-
gyarság megrontására az újvidéki szerb és a 
túrócszentmártoni tót Matica és a román Astra, 
amelyeknek minden szerb, román és tót tagja 
volt, még pedig tagdíjfizetés és minden kötele-
zettség nélkül, csupán nemzeti becsületből, s 
amelyeknek a nemzetiségi pénzintézetek és az 
alattomosan működő idegen kormányok millió-
kat juttattak. 

A magyar társadalom nem volt eléggé szer-
vezett, hogy egyrészt ezen idegen befolyást, 
másrészt a nemzetközi szociáldemokrácia bel-
terjesebb tevékenységét ellensúlyozni bírta 
volna. Szerencsére jórészt csak a főváros terü-
letére zsugorodott a hamis jelszavak-keltette 
szédület és mikor azt lerázta magáról, mindenki 
örömmel fogadta a törvényhatósági népműve-
lési bizottságok megszervezését 1922-ben. ame-
lyek tagjaik sorába vonták a helyben működő 
népművelő és kultúr-szervezeteket s amelyek 
immár a kívánatos intenzívebb munkát fejthet-
ték ki az iskolánkívüli népművelés területén és 
szembenézhettek minden külső megtévesztő ve-
szedelemmel. 

Az a körülmény, hogy e bizottságok karolták 
fel az analfabéták s a felnőttek oktatásának leg-
nagyobb részét, azt a téves hitet keltette, hogy 
a kultúregyletekre talán nincs is már szükség, 
mert hiszen jól szervezett, hatósági és centrali-
zált intézmény látja el immár azokat a kultu-
rális teendőket, amelyekre a nagy társadalom 
éppen úgy szívesen áldozott, amint szívesen 
vett részt régebben a kultúregyletek ünnepé-
lyein és fényes közgyűléseiken, amelyek a nem-
zet egységét és a magyarság kulturális fölényét 
dokumentálták. 

Sajnos, a trianoni békediktátum elpusztította 
két legnagyobb kultúregyletünket. az erdélyit és 
a felvidékit minden vagyonával, gyönyörű kul-
túrintézményeivel; elvette a délvidékinek csak-
nem egész működési területét s megcsonkította 
a dunántúlit, de semmivé tette a 66 kisebb kul-
fúregyletnek több mint felét, úgyhogy ma az 
a helyzet, hogy alig akad kultúregylet, amely 
működnék és mintha csak nem is léteznék az 

a társadalom, amelynek segítségével és támo-
gatásával annyi szépet és nemeset alkottak. 

Ez azonban csak egy szomorú ós átmeneti 
tényleges állapot, s a kultúregyletek régi tra-
dicionális hivatásán és szerepén mitsem vál-
toztat. 

Téves ugyanis az a felfogás, hogy a népmű-
velési bizottságok tevékenysége kirántotta 
volna a gyékényt a kultúregyesületek alól s 
azok immár fölöslegesekké váltak. A kultusz-
miniszter mindenre kiterjedő gondossága nem-
csak ismételten kifejezést adott annak, hegy az 
állam csak felügyeletet gyakorol a népművelés 
fölött, mert az állani biztonságát meg kell 
őrizni, de az tulajdonképen társadalmi feladat. 
Később a népművelési bizottságokat reformálta 
akként, hogy azok három évre szóló és gon-
dosan kidolgozott munkatervvel végezzék mun-
kájukat. Megkönnyíti ezt az, hogy törvényható-
ságonkint még bizonyos számú megfelelő 
egyént is delegált e bizottságok keretébe, ami 
a társadalmi közrehatás kiterjesztését jelenti. 

Nézzünk szembe tehát azokkal a teendőkkel, 
amelyek ma is kétségtelenül a társadalom által 
teremtett kultúregyletek működési körébe tar-
toznak s amelyek azok munkájának újabb tar-
talmat adnának, mert számuk — egész légió. 

Nagyon is sürgős szükség lenne mindazokon 
a körülményeken társadalmi úton segíteni, 
amelyek az iskolázás rendjét veszélyeztetik, 
mint a ruhátlanság, tanszerek, tankönyvek 
hiánya, napközi otthonok, népinternátusok 
megteremtése, amelyek, sajnos, igen kevés 
számmal vannak, — nem is említve az iskolá-
sok nyaral tatását, egészségi védelmét, fogápo-
lását és a közegészségügy számos régen érez-
hető hiányát. 

Az analfabétizmus elleni küzdelem leghatéko-
nyabb eszköze az lenne, ha az írni-olvasni tudás 
minden intézményünk előnyeinek élvezetére 
jogosító alapfeltételévé tétetnék. A cselédtör-
vényben nincs meg ez a feltétel, holott a modern 
háztartási alkalmazottak elég magas járandó-
ságokat húznak arra, hogy legalább az írni-
olvasni tudás tőlük megkívánható legyen. A 
társadalombiztosító intézet tagjaitól, az ál-
lami üzemek alkalmazottjaitól és a tanoncszer-
ződést kötő tanoncoktól ezt megkívánja. A szö-
vetkezeti törvényben meg kellene követelni az 
üzletrészesek büntetlen előélete és tisztessége 
mellett az irnüolvasni tudást, ami az ereszben 
még érezhető hiányokat jelentősen csökkentené. 
De mindez társadalmi propaganda nélkül aligha 
valósulhat meg. 

Nem csekély feladat vár tehát a kultúregyle-
tekre e téren még akkor is, ha a tanszereket és 
tankönyveket ingyenesen adja az analfabéta-
tanfolyamok hallgatóinak az Országos Közmű-
velődési Tanács. Ez azonban még nem minden. 
Egy John Marseilles-re volna szükség, aki pá-
ratlan lelkesedéssel és hatóerejének latbaveté-
sével szentelné magát ennek az ügynek. Igen 
nagy szolgálatot tennének a kultúregyletek, ha 
a kiváló buzgalmat tanúsító tanítók népműve-
lési tevékenységét nem vállveregetéssel vagy 
borravalókkal, hanem számottevő díjazással 
tüntetnék ki. 
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Feladatuk lenne az iskolai egyesületek terv-
szerű fejlesztése is. Az önképző-körökbe, ifjú-
sági fiú- és leányegyesületekbe, dalkörökbe, 
zenekarokba segítő kézzel, bátorítással és irá-
nyítással kellene jobban belenyúlni, mert az if-
júság csakis ezen a réven fejlődhetik ki és nyer-
heti meg az önkormányzat iránti kedvet és ér-
zéket, ami a teremtő munkát is példázza. Ak-
tuális az iskolai könyvtárak kérdése is, mert a 
nemzeti irodalmat szolgáló könyvek nevelő-
hatását fokozottabb mértékben kell igénybe 
venni s e könyvtárakat a szülők részére is meg 
kellene nyitni. Van irodalmunkban elég alkal-
mas munka erre a célra s népies irodalmunk is 
elég gazdag, hogy e részben rendelkezésre áll-
jon, népszínműveink pedig magyaros szelle-
mükkel ma is legkedveltebb látványai népünk-
nek s a kultúregyesületek népszínmű-irodal-
munk felújításával nagy szolgálatot tehetnének. 
Jean Macé a népies olvasmányok terjesztésé-
ben látja a népművelés fokozását. A háború 
előtt 20*20 ifjúsági és 3815 népkönyvtárunk volt 
477.708 kötettel, kérdjük, mi maradt belőle? Eze-
ket a. kultúregyletek nyilvános könyvtárainak 
kellene pótolni, mert nélkülözzük az önálló ál-
lami könyvtárt is, amilyen Német- és Olasz-
országban nem is egy van s aminek alapítását 
Fraknói Vilmos már rég sürgette. 

A kultúregyletek tevékenységének ellanyhu-
lását. kétségtelenül az okozta, hogy a helyi vi-
szonyokban gyökerező hatalmas ösztönző erőt 
figyelmen kíviil hagyták, holott az a legtermé-
szetesebb és legvonzóbb alap, ami önként kínál-
kozik. A tanítói rend bekapcsolásával érhető el 
ez leginkább, mert az a néppel él és érez, leg-
jobban megérti annak bajait, észjárását és arra 
hatni is tud. A magyar néppel bánni művészet, 
amit nem lehet megtanulni semmiféle pedagó-
giából és csak az tapasztalt tanító, aki csodá-
latosan játszani tud a nehéz hiírokon. Hallot-
tam tanítót, aki egy kis homokbuckáról, amit 
a szél falujában összehordott, a partmosásról, 
amit a víz folyása mutatott, élvezetes geológiai 
előadást tartott s annak kapcsán megmagya-
rázta a kutakat és a talajnak a földmíveléssel 
összefüggő kérdéseit. Csak az ilyenek tudják 
megismerni a szellemi elmaradottságnak úgy 
az egyénre, mint a nemzeti javakra háruló sú-
lyos kártevését s ezekből deduktív úton meg-
állapítani a továbbművelődés legkisebb kere-
teit, mert az életviszonyok megnehezülésének 
nyomása már megérttette a néppel, hogy bol-
dogulásuk képzettségük fokozásával függ össze. 
A tanítói rend ebbeli közrehatása annak saját 
érdeke is, mert egyesületi élete xíjabb tartalmat 
nyer ezáltal és saját szociális intézményeit is 
sikeresebben fejlesztheti. 

A tanítói rendnek bekapcsolódása a kultúr-
egyesiiletekbe azoknak is elsőrendű életfeltéte-
lük, mert hiszen elengedhetetlen, hogy a legel-
hagyatottabb tanyán is legyen őrszem, aki tájé-
kozást tud adni, hogy hol mi kell és mi a baj. 
A gazdasági és társadalmi viszonyok az ország 
különböző részei szerint változnak s az embe-
rek ezen adott környezetben nőnek fel, azokhoz 
simul felfogásuk, munkájuk és életszükségle-
tük. Ez az oka, hogy ismeretkörük atavisztikus 

nézetek nyomása alatt legtöbbször évszázados 
hagyományok ingoványaiba süpped, olyan mű-
ködési tényezőkre van tehát szüksége, amelyek 
szunnyadó önérzetüket erős és eleven tevékeny-
ségre sarkalják. Tagsági díjakkal természete-
sen a tanítói kart terhelni nem lehet, de egyéb-
ként is, a kultúregyletek léte már nem alapít-
ható tagdíjakra, más forrásokat kell felkutatni 
és teremteni, melyek annak kiadásait fedezik. 
Ezek pedig az olyan intézmények, amelyek jöve-
delmezők. Azelőtt a középiskolai internátusok 
voltak ilyenek, ma a kultúrnépházak, mozik, 
zenedék, erdei iskolák, népinternátusok stb. kí-
nálkoznak ilyenekül, eltekintve azoktól a for-
rásoktól, amiket a társadalom támogatásától 
remélhetni. 

A népkultúrházak eszméjét az Országos Köz-
művelődési Tanács vetette fel két évtized előtt, 
el is készíttette azok mintatervét s eddigelé sok 
községben van már ilyen népkultúrház, amely-
nek falai között otthont talál minden olyan kul-
turális, egyházi, szociális és nemzetvédelmi ala-
kulat, mely a faluban él, de helyet foglal annak 
falai között a szövetkezeti bolt, egy jól felsze-
relt betegszoba, amely balesetek alkalmával az 
első segélyt adja, — továbbá a könyvtár s a 
társas összejövetelekre szolgáló nagy terem, 
amely állandó jövedelmi forrás is. E népházak 
nagyrészét a nép áldozatkészsége teremtette 
meg a földmívelésiigyi minisztérium segélyével 
és a szövetkezetek hozzájárulásával. A kultúr-
egyesületek feladata lesz azok tömegesebb to-
vábbépítése, mert minden községben kell, hogy 
meglegyen a nemzeti eszmények kirepítő fészke, 
ahol nemcsak az analfabétizmusnak, de az annál 
is borzalmasabb gazdasági iskolázatlanságnak 
végére lehet járni. A népházak egyébként ér-
dekvédelmi misszióra is hivatvák, amint azt a 
csehek a Sokolházakban már előbb megvalósí-
tották és amint azt az olasz Dopolavoro teszi, 
amelyről e lapok hasábjain nemrég jelent meg 
egy tanulságos ismertetés. 

A kultúregyletek a teendők végtelenségével 
állnak szemben már akkor is, ha csak azokat-
az igényeket vesszük számba, amelyek a vetítő-
készülékek, rádiók, hangszerek és grammofón 
stb. beszerzése kapcsán felmerülnek, nem is em-
lítve a háziipar céltudatos felkarolását, amit 
végre-valahára komolyan kellene munkába 
venni, mert az egyben a nép téli foglalkozta-
tásának is egyik eszköze. Pl. Jászárokszállás 
gyönyörű fehér hímzése és szőnyegszövése 
megértésre sehol sem talál és ezer kubikos fele-
sége dolgozik azon éhbérért. Imola (Borsod) 
fazekasipara, Karász (Pest m.), Vékény és Ma-
gyaregregy (Baranya) faipara nemcsak támo-
gatást, de kiképzést is igényelnének és Sándor-
falva (Csongrád megye) szövőszékeinek műkö-
désétől várja a szegény családok boldogulását. 
Vájjon nem a kultúregyletek feladata lenne a 
háziipari termelés uzsorájának letörése is? És 
nem társadalmi propaganda oldhatná-e meg a 
leánygyermekek háziszükségletek ellátására 
való képesítésének ügyét is, aminek útján nagy 
nemzeti vagyon maradna itthon. 

Az 1917. évi XII. t.-c. az államsorsjáték jöve-
delméből kétmillió korona jutott a kultúregyle-
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tek javára. Remény van tehát, hogy ezen a ré-
ven azok állami támogatása jövőben is lehetővé 
válik és ugyancsak hatalmas segélyforrásként 
számbavehető a községek évenkinti költségveté-
sükben e célra készséggel megajánlott hozzá-
járulása. De más módja is van a kultúregyle-
tek megsegítésének. Népjóléti törvényeink 
száma igen kevés s a szegényügyre vonatkozó-
lag ma is csak az 1886. évi XIII. t.-c. 45—6. §-ai 
irányadók, amelyek szerint minden község kö-
teles az általa fenntartott jótékony és közműve-
lődési intézetek igazgatására felügyelni és azok 
számadásait megvizsgálni. Nálunk inkább az 
utcai jótékonykodás van szokásban. Az elszegé-
nyedett társadalom azonban magasabb társa-
dalmi adót már nem bír el, mint amennyit el-
vonnak tőle azok a jótékonysági intézmények, 
amelyek versengenek a leleményességben, hogy 
a közönségre rótt terhes adókat fokozzák. És 
sajátságos, hogy csak a fővárosi közönségre 
rótt adót fokozzák, mert a vidéken az utcákon 
való gyűjtés nem szokásos s így az ilyen jóté-
konykodás csak jóformán a középosztály meg-
sarcolására vezet. 

Svájcban, a legnagyobbszerű népjóléti intéz-
mények hazájában nem tűrik meg a jótékony-
sági egyletek túltengését s szigorúan el van 
határolva, hogy mely intézetek fenntartása a 
városok, községek feladata s azok költségeit a 
lakosság összessége viseli, ami a terhek ará-
nyos megosztására vezet. De a Kreis-Wohl-
fahrtsamt szigorúan ügyel a jótékonysági egy-
letek működésére is s ebben a társadalom kép-

viselői is helyet foglalnak. Ha nálunk is lehe-
tővé tétetnék a társadalmi adó kérdésének ilyen 
egészséges módon való rendezése, a kultúrintéz-
mények egész légiója létesülhetne. 

A külföld nagy társadalmi egyesületeinek 
munkássága visszaszerezni segítette Elszászt, 
a Sokolok és Maticák évtizedes kitartással szí-
tották az elszakadás vágyait. Nem hiába mond-
ják tehát az állam feladatának azt, hogy a tár-
sadalmat munkásságra nevelje és szervezze, — 
ezt pedig csak a kultúregyletek útján lehetséges 
elérni. Azoknak kell a vidéki őrhelyeknek len-
niök, amelyek a nemzeti állameszme megszilár-
dításán őrködnek és munkálkodnak. Visszás, 
hogy egy még 1873-ból való rendelet alapján a 
belügyminiszter ellenőrzése alatt állnak ezek 
máig is; az hagyja jóvá alapszabályaikat s gya-
korolja a felügyeleti jogot, ami csupán abban 
áll, hogy betartják-e az alapszabályokat. Űgy 
tetszik, inkább a kultuszminiszter úr volna hi-
vatott a kultúregyletek alapszabályainak jóvá-
hagyására és ügyeinek intézésére, mert csakis 
az bírálhatja el, hogy milyen kultúrmunkát 
végeznek. Kétségtelen, hogy a nemzeti propa-
ganda nemzeti becsület kérdése, bárhogy re-
megnek is szomszédaink a magyar irredentától. 
A kultúregyletek feladata, hogy minden erőt 
egyesítsenek a nemzeti haladás és érvényesülés 
útján s az egész társadalmat egységes szellem-
ből táplálkozó nemzeti kultúra hassa át s ez 
annál inkább is megokolt, mert annak munkája 
olyan területeken is érvényesíthető, ahol min-
den hivatalos ténykedés meddő és céltalan. 

A l E Y E L É Ü M Í J V É S Z E T E . 
(Harmadik közlemény.) írta : MOSDÓSSY IMRE. 

A módszeres felépítésben megnyilvánuló 
egyéni alkotó és tervező munka művészi vonat-
kozásai magukkal hozzák természetesen annak 
a megállapítását is, hogy maga az egész taní-
tási anyag magában véve és magától nem mond-
ható egyáltalán művészi témának; nem a téma 
a művészeti alkotásra alkalmas és arra való 
dolog, — a tanító művészete nem azért van, 
hogy egy-egy problémát megfejtsen, megoldjon. 
A kétszerkettő négy: adottság, az osztás módja, 
megértése csak átvitten lehet művészi hatások-
kal rokonhatású, amennyiben esetleg a meg-
értés módja és a megértéshez való eljutás éb-
reszt az igazság megismerésében megnyilvánuló 
kellemes érzéseket, sőt esetleg magasabbrendű 
lelki gyönyörűségeket is. Ugyanígy mondhat-
juk, hogy egy-egy fizikai igazság magában 
véve nem lehet tárgya valamely művészi el-
intézésnek vagy művészi alkotó munkának, 
mert hiszen az igazság megvan, az ismert, az 
tudott dolog, sőt az utat is tudjuk, — a tanító is 
tudja, ahogyan és amely úton azt az igazságot 
a természettudósok megismerték; amely úton 
arra rájöttek. De ha boncoljuk egy ilyen kér-

désnél, minő pl. egy megtanítandó természet-
tudományi tételnek a kérdése, — azt. hogy mi-
lyen viszony van e kérdés egyszerű megtaní-
tása és az olyan megtanítás között, amelynél a 
tanító vissza tud tekinteni, helyesebben: esz-
mélni tud arra, hogy micsoda lelki gyönyörűsé-
get okozhatott annak a tudósnak egy-egy ilyen 
igazság megismerése, a megismeréshez való el-
jutás útjainak egyes megállóhelyei — és a lelki 
gyönyörűség felébresztésére alkalmas, eszméi, 
gondolatai támadnak és nyernek kifejezést a 
tanítás közben, akkor ő is tud valamely igazán 
értékes nevelői hatást felkelteni tanítványai-
ban, amely bizonyára hasonló lesz a kutató 
tudós lelki gyönyörűségéhez. 

Íme, azonban nyilvánvaló, hogy ezt a lelki 
gyönyörűséget éppen nem a téma és annak mi-
volta, hanem a témába való elmélyedés, a téma 
és az emberi lélek közt levő kapcsolat megisme-
rése és a megismerés felhasználása a tanítói 
munka folyamán hozza magával és eredmé-
nyezi. Az, ami a természeti ismeretre áll, áll 
másfajta ismeretre is. Ha a legridegebbnek 
látszó témákat: a nyelvi tényeket vizsgálom: 
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igazán azt kell látni, hogy ezek a témák ma-
gukban mint igazságok, mint törvények: ride-
gek, kevés érdeket keltők, még történelmi ki-
alakulásukban is alig érdekelhetik a gyerme-
ket, a tanulót, azt a gyönyörűséget, amelyet a 
nyelvi ismeret megszerzése nyújthat, nehezebb 
felébreszteni, mert itt a metodikai utakat ke-
vésbbé ismerjük, de nyilvánvaló az is, hogy el-
vont, logikai jellegénél és szemléltetési nehéz-
ségei miatt a gyermeket alig is érdekelnék. 
Azonban, ha ezeket a kérdéseket is kapcsolatba 
tudjuk hozni a gyermek életkörülményeiből 
vett nyelvi jelenségekkel, ha kapcsolatba tud-
ják hozni beszédének és környezete beszédének 
bizonyos olyan vonatkozásaival, amelyek a 
nyelvtény iránt életrevaló érdeklődést tudnák 
felkelteni, akkor íme, még a nyelvi téma is ki-
emelkedik a maga szürkeségéből, életet, színt 
kap, a gyermek lelki életének egy részletét 
fogja tenni, ami az övé, ami benne van az ő vi-
lágában, érdeklődési körében, amit tehát szíve-
sen lát és amivel foglalkozni érdemesnek, sőt 
még szükségesnek is fogja tartani. 

Hát a számtani témákkal éppen így, vagy 
legalább is hasonlóan vagyunk. Ezek is látszó-
lag olyanok, hogy művészi vonatkozásokat első 
látszatra igazán nem lehet bennük a legjobb 
akarat mellett sem felfedezni, ha a dolgokat 
csak magukban, vonatkozásaik, kapcsolataik 
nélkül vizsgáljuk. A témát azonban át kell 
érezni, meg kell keresni az élet és a tétel közti 
kapcsolatot és pedig nemcsak úgy sablonosan, 
amit a ..gyakorlati példák alkalmazásának" jel-
szava alatt és hatására tehetünk, hanem azt az 
életjelenséget kell a kérdéshez, a művelethez 
hozzákapcsolni, amely a gyermek lelkéhez is 
közel esik, amelybe ő is bele tudja élni magát, 
amelyről fel lehet tételezni, hogy az ő érdeklő-
dését is teljes mértékben leköti. 

Egy szóval, egészen világos, hogy minden ta-
nítás, hogy valóban a gyermek lelkének tartal-
mába beleolvadjon, abba felszívódjék, abban 
valóságos lelki tartalommá átminősüljön, kell. 
hogy valamit hozzon, valamit hozzákapcsoljon, 
valamit éreztessen azonfelül is, ami önmagá-
ban, a gyermek lelkéből, a gyermek életkörül-
ményeiből, a gyermek lelkének rezgéseiből, 
hogy ennél a rokonságnál és kapcsolatnál fogva, 
hogy ezen lelki belső, szinte azt mondhatnók: 
organikus vonzódásnál és organikus vágyódás-
nál fogva a lélek és az ismeret egymást kölcsö-
nösen meg tudják termékenyíteni. 

Nincs a tanításnak egyetlen mozzanata, egyet-
len témája, nincs a nevelésnek egyetlen olyan 
érzelmi, akarati problémája, ahol a puszta té-
mát bele ne kellene mártani abba a tanítói flui-
dumba, amelyből az a gyermeki lélekre nézve 
felfogható alakban megvilágítva és megfestve 
emelődik ki, ahol a témát a tanítói léleknek be 
nem kellene hinteni valami különös liimporral. 
melyet a gyermeki lélek mint csalétket el tud 
fogadni. 

És ez a valami lényegileg a módszer útjain 
megnyilatkozó nagy, művészi jellegű lelki 
funkciója a tanítónak: az invenció, ami sokszor 

— tapasztaltam nem egyszer — a költői ihlet-
tel határos. 

Ez az invenció az, ami hozza, megteremti, 
vagy a tanító lelkének mélyéről felszínre 
hozza azt a valamit, amit a fentiek szerint 
hozzá kell kapcsolni a gyermek lelkébe átviendő 
száraz anyagokhoz. Ez az, ami a gyermek lel-
kének a tételhez való reális kapcsolatait meg-
érzi, sőt világosan meglátja; ami megérzi a 
gyermek lelkének a tanítói lélekkel összehangzó 
rezgéseit; ez az, ami nemcsak megérezni és 
meglátni tudja most jelzettem kapcsolato-
kat. hanem ilyeneket szuggerálni is tud ott, ahol 
kell. Ez az invenció az, ami szuggerálja azt a 
vonzó erőt és szuggerálja — a kapcsolatok érez-
tetésével — azt a vágyódást, amelynek hatása 
alatt a lélek és az ismeret egymást kölcsönösen 
megtermékenyítik. 

Ez az invenció sokkal nagyobb jelentőségű a 
tanítónevelésben, mint amekkora jelentőséget 
ennek a metodika és didaktika tulajdonít és 
amennyit sokak a tanítóság közül is általában 
tartanak r á . . . Valahogy úgy tartják sokan, 
hogy a tanítói invenció valami különös adomá-
nya az Istennek, akinek van, az használja, él-
vezze, gyakorolja, viselje szerencsével és egész-
séggel, akinek nincs, nem tehet ró la . . . 

Nagyon szeretném, ha sikerülne nekem az én 
kedves tanítómunkatársaimmal elhitetni két 
dolgot evvel a kérdéssel kapcsolatban. 

Az egyik az, hogy az invenció egyik leg-
hatalmasabb bizonyíték a tanító és nevelői 

munka művészi mivolta mellett, mert ha igaz 
az, hogy a tanítói munka megtervezésében a 
módszer az, ami az egyénátést, az alkotó mun-
kát jelenti: viszont igaz az is, hogy a módszert 
igazán módszerré, teremtő, alkotó módszerré, 
az invenció teszi, amely nélkül a művész sem 
tud témájával boldogulni, mert az invenció ad 
életet a gondolatnak, az keres utat az eszme 
érvényesüléséhez, az eszme megjelenését ez 
realizálja. 

A tanítói módszerben az invenció segít a ter-
vezés vázát megadni, segít azt tartalommal ki-
tölteni, az invenció keresi ki azokat a kapcso-
latokat. melyeket a tanuló lelki tartalma és él-
ményei nyújtanak, amelyek a tanító lelkéből 
is elővehetők: vagyis elsőrendű segítőtárs az 
egyénítésben, az alkotásban. Ez ad művészi for-
mát, ez kelt igazi érdeklődést nemcsak a gyer-
mek lelkében, hanem magának a tanítónak lel-
kében is, meri ez minden témát széppé, gaz-
daggá, jelentőségessé és ekkép érdekessé tud 
tenni. 

A tanító invenciója, magyarul: találékony-
sága, feltalálóképessége tehát egyik igen fon-
tos kritériuma a tanító művészi jellegű munkás-
ságának és pedig annál inkább, minél több 
tárgyban, minél több tárgyi egységben fordul 
a tanító ehhez a gazdag forráshoz. Ez egyik té-
nyező ahhoz, hogy a tanító és nevelőmesterség-
ből igazán művészetet csináljunk. 

Csakhogy ezzel a kérdéssel egy kis baj van. 
Az a baj, amire már fentebb is céloztam, hogy 
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t. i. azt hiszik általában, hogy az invenció, a 
találékonyság, az ötletesség — mert így is le-
het nevezni, — olyan különös isteni adomány, 
tehetség, amely nem mindenkinek adatott meg, 
akinek tehát nincs, az elégedjék meg azzal, lia 
tanítói és nevelői feladatát a tantervek és uta-
sítások szellemében és keretében, szabály sze-
rint helyesen, előírás szerint jól meg tudja ol-
dani, az invencióval való szépítgetést, kifino-
mítást, a művész tanítóknak hagyja, azoknak, 
akiket Isten kegyelméből való tanítóknak szok-
tak nevezni; mert akinek nincs invenciója, aki 
természettől fogva nem találékony, annak ez 
a találékonyság nem jól áll, az tanító és ne-
velő művészétét éppen ezzel teszi mesterkéltté, 
mesterkedéssé. 

Hát hiszen bizonyos tekintetben ez igaz is 
volna, lia magát azt a tanítói találékonyságot, 
leleményességet, annak mivoltát egy kissé félre 
nem ismernők. Határozottan félreismerjük és 
ez a félreismerés egyik oka annak, hogy sok 
tanítóban nem él az a felemelő, tiszta és meg-
nyugtató. sok mindenért kárpótoló, sok lelki 
rázkódást kielégítő és elsimító tudat, liogy az 
ő munkája sokkal több a mesterségnél, hogy az 
ő munkája magasabbrendű, művészi munka. 
Ez a tudat csak formális tudat, de nem ad neki 
etikai és ekkép lelki tényező- és energiaforrás-
jelleget a meggyőződés. 

Pedig az invencióval valahogy olyanformán 
vagyunk, mint a rajztanítás medern alapokra 
történt fektetése alkalmából kialakult tanítói 
felfogással. A tanítók egy nem jelentéktelen 
százaléka abban a szent meggyőződésben élt. 
—• nem egynek a szájából magam hallottam 
ezt, — hogy csak akkor tudna igazán rajzot ta-
nítani, ha ő maga is rajzoló- vagy festőművész 
volna, vagy legalább is, ha nagyszerűen tudna 
rajzolni. Am amikor ezt a gondolatot Istenben 
boldogult Györgyi Kálmánnal együtt, aki a 
székesfővárosi helyi tanterv szerkesztése idejé-
ben mellettem rajzszakfelügyelő volt. a helyi 
tanterv utasítási részébe beiktatott néhány szó-
val megcáfoltuk, a rajztanítás módszeres felvé-
telére igen sok tanító olyan impulzust kapott, 
amely, szent meggyőződésem szerint, egyéb ide-
vágó fontos útbaigazítások mellett, a népisko-
lai rajztanítás igen komolyan számba vehető és 
megállapítható fejlődésének vetette meg az 
alapját. 

Az a második dolog tehát, amit én szeretnék 
nagyon elhitetni sok, sok tanítóval, az, hogy az 
a tanítói invenció nem boszorkányság és nem 
pusztán veleszületett tehetség, hanem — és ez 
a döntő — mindenesetre olyan lelki készség, 
amelyet mindenki megfelelő megértéssel és 
szorgalommal a szó szeros értelmében megsze-
rezhet magának, mert hiszen ezt a tanítói lele-
ményességet nem szabad összetéveszteni azzal 
a leleményességgel, mellyel valaki igen jó ado-
mákat tud csinálni, vagy azzal a speciális ado-
mánnyal, amellyel valaki nagyszerű szójátéko-
kat csinál: bár még itt is be tudnám bizonyí-
tani, hogy az effajta leleményességnek is van-

nak olyan, éppen a logika szigorú törvényeire 
támaszkodó útjai, amelyek csak addig nagyon 
csodálatosak és bámulatosak, amíg valaki belé-
jük nem tekint. 

Nem ezt a fajta leleményességet tartjuk a 
művészi tanító- és nevelőtevékenység alapjá-
nak, hanem amelyet éppen azoknak a céloknak 
figyelembe vétele alapján, amelyeket az inven-
cióhoz már fentebb hozzáfűztünk, meg lehet 
szerezni. 

A tanítói invenció lényege abban áll, hogy 
minden nevelői és tanítói ténykedéséhez meg-
találja azokat a kapcsolatokat, amelyekről fen-
tebb már részletesen szólottunk. 

E megtalálásnak legfontosabb forrásait pe-
dig nem nehéz megállapítani. 

Az egész kérdés jóformán azon fordul meg1, 
hogy mindazokon a lelki és tételes ismereti 
anyagterületeken, ahol a munkám művészivé, 
egyénivé tételéhez szükséges részletek vannak, 
ahol ezek találhatók, teljesen tájékozott legyek. 

íme. ebből a tételből igen könnyen meg lehet 
állapítani egyfelől azt, hogy az invenciót igen 
is nevelhetem, fejleszthetem magamban; de meg 
lehet állapítani másfelől azt is, hogy miképen. 

Az invenció nevelésének két eszköze van 
tehát: az egyik erkölcsi, a másik reális eszköz. 
Az erkölcsi eszközöket a végére» hagyom, elő-
ször a reálisakat sorolom fel. Az invenció reális 
eszközei 1. a tanulás. Tanulni, tanulmányozni 
kell minden tanítandó egységünk természetét, 
jellegét és körülményeit. Tudnunk kell min-
den tételünkről sokkal többet, mint amennyit 
a gyermek fog tudni. Tanulmányozni kel tehát 
minden tárgyunkat, és pedig nemcsak általá-
nosságban, mert az még konkrét invenciót nem 
ad, hanem lehetőleg a szőnyegen forgó kérdé-
seket. 2. A tanulással roken, reális dolog, a 
gyermek lelkével való kapcsolatoknak, az élet-
körülményekkel való kapcsolatoknak a céltuda-
tos keresése. Ez nem általános jellegű munka, 
hanem mindenkor szorosan kell, hogy kapcso-
lódjék a tanító tervező munkájához, a tanító 
előkészületeihez. Mennyi rejtett gondolat, eszme, 
ötlet pattan ki az ilyen tudatos munka, kere-
sés rendjén... Alig fogja győzni rendezni a 
tanító. 

Az erkölcsi eszközök az invenció nevelésében 
a) a gyermek lelkéhez való leszállás, a gyer-
mek érdeklődési körébe való belehelyezkedés. 
Ez aztán a termékenyítő terület és igazi mű-
vészi fogásokra vezet a gyermekek egyéni sajá-
tosságainál fogva; b) a témába, annak alaki és 
tárgyi céljaiba való beleélés; c) minden témá-
nak, mint valami eleven, szerves, élő valami 
gyanánt való felfogása, amire példát majd a 
következő gyakorlati bemutatásom keretében 
fogok adni; d) a gyermek ama nagy drámai 
küzdelmének a megértése és szeretetteljes 
figyelemmel kísérése, támogatása, amelyen min-
den ismeretszerzés, minden igazságmegismerés 
rendjén végig verekszik s amelynek, mint a 
régi utasítás szépen kifejezte: a gyermeki ész 
diadalával kell végződnie. 
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P Ü S Z T I L Ó J V E M Z E T I K I X í f l E O R . 
írta: Felsőruttkai RUTTKAY ALADÁRNÉ. 

„A magyar nemzet az egyetlen, amelynek 
olyan korszaka is volt, amelyben a saját maga 
géniuszának tökéletes levetkőzése volt a kitű-
zött eszményi cél" — így sóhajt fel egy művé-
ben az áldottemlékű Ilarsányi Kálmán. Hála 
Istennek, egyre fogy a „világpolgár-zászlót len-
getők" tábora, amely csúfolódó ajkbiggyesz-
téssel intéz el mindent, ami ősi és magyar ér-
téket képvisel irodalomban, művészetben egy-
aránt. Ebben a táborban halljuk egyre a „mű-
velt nyugat" véget nem érő dicséretét. Ezek-
nek a nyugatimádóknak nagy többsége talán 
sohasem járt külföldön, mert akkor tapasztal-
hatta volna, hogy a „művelt nyugat" sok ki-
ábrándulást okoz annak, aki nyitott szemmel 
jár és gondolkodik. Ilyenkor látjuk, hogy álta-
lánosságban nem is olyan nagyon művelt az 
a nyugat, mint ahogyan elképzeltük. Földrajzi 
ismeretük mindenesetre gyenge alapon állhat, 
mikor rólunk, egy tízmilliós népről a legtöb-
ben azt sem tudják, hogy a térképen merre ke-
ressenek. Lesétálnak a Balkánra a mutatópál-
cikák, hiszen Bukarest, Budapest nekik egyfor-
mán hangzik. És ez nem a régmúlt időkben 
előforduló szórványos jelenség, hanem 1930 
nyarán döbbentette meg a francia nyelvet 
gyakorló leánykámat egy Párishoz közeleső 
egyetemi városban. A kis tudatlanok mind 
ú. n. intellektuellek voltak. Az sem újság, hogy 
mígi a „Balkán széléről" útrakelt magyar sok-
szor három-négy nyelven is beszél, addig a 
nyugati ember alig tud anyanyelvén kívül egy 
idegen nyelvet. így fest sokszor a nyugati 
kultúrfölény. 

Nézzük tovább! Hasonlítsuk össze a magyar 
paraszt szellemi, lelki kvalitásait pl. a bre-
tagnei, bajor stb. földmíves nép szellemi ké-
pességével. A magyar mindegyiknél értékesebb 
— a turáni népek jellemességének, hősiessé-
gének kizárólagos tulajdonosa. Legfőbb értéke, 
hogy magyar, hiszen egy évezreden át idege-
nek szemében is a lángoló hazaszeretetet és a 
meg nem alkuvó becsületességet jelentette. 
Magasabb ideálokért lobogó lelkét dalában, 
költészetében, ruházatában is megcsodáltuk. 
De jöttek a nemzetközi szellem fáklyavivői és 
lapokban, színdarabokban, könyvekben addig 
tették nevetségessé a magyar parasztot, amíg 

.elhitte, hogy ami rajta szép és festői, az csu-
pán kikacagni való faji exotikum. Sátáni 
öröme lehet a csigahajú világpolgároknak afö-
lött, hogy csonkaországban a mezőkövesdi, 
tolnai, kalocsai stb. népviseletet kivéve, csak-
nem minden faluban, tanyán „modern" a ru-
házat és ,.jazz-band" a zene. 

Ha kis körutazást teszünk, szinte felzokog a 
lelkünk, ha látjuk, hogy a vasárnapi miséről, 
istentiszteletről nem a festői, a minden tarka-
ságában is ékes asszony-, leány- és legény-
csoporttal találkozunk, hanem egy, a nevetsé-
gességig „modern" tarka-barka tömeggel. Nem 

kell egyéb, minthogy a tündérek azon hirtele-
nében egy toroekói, vagy mezőkövesdi vasár-
napi menetet varázsoljanak lelki szemeink elé, 
hogy ekkép fohászkodjunk: Ó! magyarok Is-
tene, küldd el népünk Mussoliniját! Jöjjön el 
az a lánglelkű, turáni fajszeretettel megáldott 
apostol, akinek hinni tudjon a népünk és aki 
megérteti vélük, hogy önérzetes nép idegen 
népeknek szellemi óriásai* előtt hajt csupán 
fejet, de az ezer évig őrzött nemzeti kincseket 
soha meg nem tagadja. Ez kimondottan gerinc-
telenség, amely a legnagyobb diadala lehet 
Trianon bérenceinek. A nemzeti kincsek örök-
életűvé tehetnek egy népet, amely fajiságából 
táplálkozván, túléli a dinasztiák katasztrófáit 
— a világháborúk borzalmait. Olyanok ezek a 
kincsek, mint a fáraók sírjában talált búza-
szemek. Megtermékenyülnek, ha napsugár csó-
kolja őket. De nemcsak lelki, erkölcsi, hanem 
anyagi tőke is sarjadhat e legendás búza-
szemekből. 

Óhajtva várjuk az idegenforgalom fellendü-
lését. Értessük meg, hogy ebben a válságos 
gazdasági helyzetben milyen jelentőséggel bírna 
falun, városon egyaránt. Ha mi pl. Szicí-
liába megyünk, főleg az ottani népszokások, 
viselet stb. érdekelnek. Ha külföldi hozzánk 
jön, mindezeket magyar vonatkozásban óhajtja. 
De mit mutassunk nékik, ha a festői népvise-
letek lassan, mint elavult ereklyék, már csak 
a könyvekben találhatók meg. Amíg ez a hely-
zet meg nem változik, tartós idegenforgalmat 
nem várhatunk. Legyen ma minden művelt 
ember apostol, a pusztuló nemzeti kincsek 
megmentője. Rádión, propaganda-filmekkel, a 
betűnek és élőszónak hatalmas erejével küzd-
jünk és azzal a tudattal, hogy a fajunkban élő 
ősi, hatalmas erőt, a gerincességet meg kell óv-
nunk, ha élni akarunk. 

Hogy munkánk eredményes legyen, járjunk 
elől jó példával. Diktáljon nemeset, szépet, 
nagyszerűt az ország szíve! A falu népe min-
ket figyel. Kerüljenek elő a félretett magyar 
ruhák, díszmagyarok! Ti százszorszép magyar 
asszonyok, leányok, ragyogóbbak, hódítóbbak 
lesztek a csipkés ingvállú, pruszlikos ruhában, 
mint a legraffináltabb Patou-modellben. A fér-
fiak díszmagyarját is bizonyára a művészetek 
géniusza sugallta. 

Ha a mentés küzdelmében kultúrapostolaink 
— a magyar néptanítók — nyújtanak segéd-
kezet, akkor biztos a győzelmünk. A falu pap-
ján kívül ki áll közelébb a nép szívéhez, mint 
a mester, a jóságos lelkű, művelt néptanító, 
aki közöttük él és akit értékel, becsül és követ? 
Csak a tanító tudja megérttetni népünkkel, 
hogy az idegenforgalom reájuk nézve mit je-
lent: jó utakat, jó vizet, fásítást, villanyt, or-
vosokat, falura, tanyára egyaránt. Amit adjon 
is mielőbb a jó Isten! Ajkunkról pedig soha 
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ki ne apadjon a magyar nóta, a könnyekig 
megható izzó-lobogó érzés muzsikája, amelynek 
csodálatos varázsa meg fogja dobogtatni azo-
kat az elfásult szíveket is, akik lélekben ré-
gen eltemették Nagymagyarországot. 

Képzeletben most egy megafon előtt állok és 

szeretném, ha szavaimat meghallanák a leg-
kisebb tanyai kunyhóban is, amidőn a bölcs, 
bennünket szerető, a halhatatlan Dante évszá-
zadok múlva is aktuális figyelmeztetését idé-
zem: „Boldog Hungária, csak ne engedd többé, 
hogy tévútra vezessenek!" 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Gondolatok a polgári jogok 
és kötelességek tanításának módjához. 

Irta: Drozdy Gyula. 

A gyermek a társas élet megnyilatkozásait 
már a családi körben érzi, látja, tapasztalja. 
Ragaszkodik a szüleihez, a testvéreihez, a roko-
naihoz, a házukhoz, az udvarukhoz, a kertjük-
höz. Érzi, hogy körülötte bizonyos rend van, 
melyhez neki is alkalmazkodnia kell. Látja, ta-
pasztalja, hogy a család minden tagjának van 
kötelessége és joga s hogy azt mindenki egy 
cél érdekében gyakorolja. Sőt olyan eseteket is 
lát a családban, melyek a községgel, az állam-
mal, szóval a nagyobb közösséggel vannak vo-
natkozásban. Ezekkel kapcsolatban sejti, érzi, 
hogy a családon kívül valami nagyobb közös-
ség is van, melynek rendjéhez az ő családjának 
is alkalmazkodnia kell. 

Természetesén mindezek csak megérzések, me-
lyeknek tudatosításáról, rendezéséről eddig rend-
szerint senki sem gondoskodott. Mi tudjuk, 
hogy ezek a benyomások és tapasztalatok tu-
lajdonképen alapjai a polgári jogok és köteles-
ségek tanításának. Rendezésüket, tudatosításu-
kat, bővítésüket és mélyítésüket már az iskolai 
élet berendezettségével is szolgáljuk. Éppen 
azért a polgári jogok és kötelességek tanítása 
szempontjából sem közömbös az, hogyan ren-
dezzük be iskoláink belső életét. Különösen 
olyan helyeken nem. ahol a gyermekek nélkü-
lözik a családi tűzhely jótékonyan érlelő mele-
gét. És ilyen hely, fájdalom, ma igen sok van. 
Nézzünk csak körül különösen a gyárak, a bá-
nyák, nagyobb ipartelepek környékén, sőt a 
földmíveléssel foglalkozó lakosság között is. 
Sok helyen a létért való küzdelem megsebzi 
azokat az érzelmi tradíciókat, melyek a társa-
dalmat, a nagy közösséget évezredeken át a 
családi tűzhely melegén keresztül táplálták. Az 
ilyen környezetből kikerült gyermekek nem 
érzik a családi életnek azokat a finom hangula-
tait, melyek a közösség érzelmének kialakulásá-
hoz szükségesek. Ezeket az iskolai életnek kell 
pótolnia. Itt kell azokat a satnya, színtelen 
lélekpalántákat sok-sok melegséggel, szeretettel 
ápolgatnunk, melengetnünk s közben pedig 
gondolat- és érzésvilágukat a közösséghez ve-
zetnünk, odaerősítenünk. 

Ennek megfelelői eg az iskolai életet úgy kell 
berendeznünk, hogy a gyermek állandóan 
érezze azt, hogy ő is a közösségnek tagja s 
hogy abban a kicsi társadalomban neki is van-

nak kötelességei és jogai. Nem kell itt nagy dol-
gokra, elvont szabályokra gondolnunk. Éppen 
csak olyanokra, melyekkel megéreztetjük, be-
láttatjuk annak szükségességét, előnyét. Kezd-
hetjük mindjárt az ülőhely kijelölésénél. A 
gyermekkel megéreztetjük, hogy az az ő por-
tája, Ott ő rendezkedik, annak tisztaságáért, 
rendjéért ő felelős. Ugyanakkor észrevétetjük 
vele, hogy a szomszédjainak is ugyanolyan kö-
telességei és jogai vannak a maga padjában s 
azokat neki tiszteletben kell tartania, ha azt 
akarja, hogy az ő portája iránt is tisztelettel, 
figyelemmel legyenek. Meg kell éreztetnünk 
vele, hogy a tanterem az övé és mindnyá-
junké. Éppen ezért annak tisztaságára, rend-
jére, csinosítására állandóan kell ügyelnie. 
Nekik is, nekem is, mindnyájunknak. Ti-
lalom. és parancserdő felállítása itt sem sokat 
érne, mert nehezen tájékozódnék bennük a 
"gyermek. Tapasztalatból mondhatom, hogy en-
nél sokkal többet ér a példa, a ráhatás olyan 
alakban, mely a munkaiskola gondolatának is 
megfelel. Az én iskolámban ezt ilyen mozzana-
tokkal intézem: 

Pl. a tanév elején ceruzát hegyezek asztalom 
mellett. Vigyázok arra, hogy a forgács az asz-
talra keiüljön. .E mellett azonban gondoskodom 
arról is, hogy néhány darabka „véletlenül" a 
földre is hulljon. Mikor készen vagyok a 
ceruzahegyezéssel, az asztalon levő forgácsot 
gondosan összesöpröm, körülnézek, a földre 
hullott darabkákat is felszedegetem s a sze-
métkosárba teszem. Aztán velük hegyeztetem 
meg a ceruzát. Több gyermek figyelmeztetés 
nélkül gondosan összeszedegeti a forgácsot s a 
szemétkosárba viszi. Rendszerint akadnak olya-
nok is, akik a földre söprik vagy összegyűjtve 
a pad belsejébe teszik. Az egyikhez odamegyek 
s anélkül, hogy szólnék, magam kezdem szede-
getni a földről, vagy a pad belsejéből a forgá-
csot. Még nem volt rá eset, hogy ne siettek, 
volna néhányan segítségemre. Rendszerint az 
is, aki a földre szórta. Ilyenkor már csak irá-
nyítok. — Itt is egy darabka. Ott is, — mondom 
s a legparányibb' részecskéket is felszedegetik. 
Közben megmozdulnak mindazok, akik a for-
gácsot földre söpörték. Ezeknek a szomszédjaik 
segítenek. Én pedig várok türelemmel. Nem 
zúgolódom, nem illetem szemrehányással azo-
kat, akik szemeteltek. Mindezt természetesnek 
veszem, mint ahogy természetes is. Ök nem te-
hetnek róla, hogy eddig még senki nem szok-
tatta őket rendre, tisztaságra. Legfeljebb nyu-
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gcdtan, megelégedetten ennyit teszek hozzá: 
— Most már ismét tiszta, rendes a tanter-
münk. így sokkal jobb itt lenni. A ceruzánk is 
hegyes, rajzolhatunk. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyszeri 
hatás után most már a kicsi társadalom egyet-
len tagja sem fog többé szemetelni! Fog. Ez-
után is fog. Nem is egy, hanem több. Éppen 
azért még többször végeztetek a tanterem tisz-
tántartására vonatkozólag ilyen gyakorlatokat. 
Pl. ha meglátom, hogy papíros van a padlón, 
felveszem. Erre minden gyermek maga alá néz 
és tisztasági szempontból vizsgálja környezetét, 
a maga portáját, miközben a szomszédba is 
áttekinget. Ilyenkor kezdődnek az „árulkodá-
sok". — Tanító bácsi kérem, Jancsi alatt is van 
szemét, — kezdi az egyik s folytatja a másik. 
— Azt nem én dobtam oda, — hangzanak a vé-
dekezések. — Ha nem te dobtad oda s ha nem 
akarod, ne is szedd fel. Szedjétek fel ti! — mon-
dom barátságos, közvetlen hangon. Mikor fel-
szedték, csak annyit mondok: — Csakhogy is-
mét tiszta a tantermünk! S hogy mi történik 
ilyenkor az „árulkodók" meg annak a lelkében, 
aki „nem dobta oda" arra nem nehéz következ-
tetni. Hogy intézkedésemnek itt is, ott is nevelői 
hatása lesz, az bizonyos. 

í g y fokozatosan, a gyermek értelmi fejlettsé-
géhez mért alakban s a szoktatással kapcsolat-
ban vezetem lassan a belátáshoz, a közösség ér-
dekeinek megéreztetéséhez, majd megértetésé-
hez. S hogy ezek után is lesznek még szemete-
lők, az szinte bizonyos, de az is bizonyos, hogy 
azt nemcsak én, hanem már a többiek is észre-
veszik s ők késztetik szemetelő társukat a közös 
otthon, a tanterem tisztántartására. 

Természetes, hogy olykor-olykor erősebb esz-
közökhöz is kell nyúlnom. Ilyenkor azonban az 
osztályt is belevonom a bíráskodásba. Ebben az 
esetben közösen történik a tény megállapítása. 
Ha a szemetelő önmagától vállal büntetést, az 
eset megbeszélését úgy intézem, hogy ebbe a 
többiek is belenyugodjanak. Ha nem vállal, 
úgy vezetem az ítéletalkotást, hogy abban ne a 
harag, ne a megtorlás, hanem a rendhez nehe-
zen szoktatható gyermek javítása legyen az 
irányadó. Pl. egy hétig minden nap megnézi s 
jelenti, talált-e szemetet s felvette-e azt. így 
majd sok-sok cselekvő szemléletet szerez a tisz-
taságról. Ez kellemetlen érzelmeket fog ébresz-
teni a gyermek lelkében. Nem baj. Csak hadd 
érezze, hogy a szemeteléssel a közösség érdeke 
ellen vétett s hogy azt jóvá kell tennie. Ennek 
a kellemetlen érzelemnek azonban nem szabad 
állandónak lennie. Hogy a célt elérhessük, ezt 
fel kell váltania a kellemes érzelemnek. Annak, 
ami a jól végzett munka nyomában támad a 
lélekben. Éppen azért a napi jelentésekkel s 
azok ellenőrzésével kapcsolatban állandóan en-
gedek a büntetés éreztetéséből s vele együtt 
mindnyájan örülünk sikerének. Mert siker, ered-
mény az is, hogy a tisztasághoz, rendhez szo-
kik az, akinek nem volt eddig érzéke hozzá. 
Szóval úgy kell az ilyen büntetést intézni, hogy 
a végén érezze a gyermek, hogy csak úgy kap-
csolódhatik bele a közösségbe, csak úgy érez-

heti magát jól. ha a közös otthon rendjéhez al-
kalmazkodik. 

De nemcsak a közös otthon tisztántartásának 
következetes megkívánásával, hanem az iskolai 
életnek úgyszólván minden mozzanatával kap-
csolatban szolgálhatjuk és kell is szolgálnunk a 
közösség érzelmének fejlesztését. így pl. alkal-
mas erre a tanterem időnkénti díszítésének, az 
udvar rendezésének közös megbeszélése s a 
díszítésbe, a rendezésbe a gyermek bevonása. 
Jó szolgálatot tesz erre az egész osztálynak 
vagy egyes csoportnak közös munkája is. Pl. a 
közös sárkánykészítés, Magyarország térképé-
nek az udvaron való felépítése, madáretetők, 
odúk közös készítése stb. E közben a közösség 
érdekéért való áldozatkészségre is késztessük a 
gyermekeket. Adjanak a közönségnek abból, 
amijük van. Itt nem gondolok sokra, az ado-
mány pénzbeli értékére, mert nem az a lényeg 
mit ér az, amit adnak, hanem az, hogy a kö-
zösségnek adnak, hogy a közösségért áldozatot 
hoznak. Elég egy-egy rőfnyi zsineg, egy-egy 
nádszál, egy darab papíros a sárkányhoz, egy-
egy szép kavics vagy virágszál Magyarország-
térképéhez. egy darab fácska, egy szeg, egy 
marék ocsú a madáretetőhöz stb. És ilyenkor 
nem beszélek arról, hogy „a közösség érdekében 
mindenki áldozatot tartozik hozni". Ez csak szó 
lenne, melynek hatása alatt legfeljebb sejtel-
mek keletkeznének a lélekben. Ennek pedig ne-
velési szempontból vajmi kevés az értéke. Itt 
tettre, cselekedetre van szükség, melyet nem is 
kell megbeszélni, mert az minden szó nélkül is 
mély nyomokat hagy a lélekben. És ezeket a 
nyomokat újabb és újabb tettekkel, cselekede-
tekkel kell mélyíteni, könnyen járhatóvá tenni. 
Miért?... Könnyű erre a felelet. Azért, mert 
ahhoz, hogy a gyermek a közösség érdekében 
önzetlenül tudjon áldozatot hozni, éppen olyan 
gyakorlás kell, mint pl. a betűk írásához. Ezt 
is, azt is gyakoroltatni kell. És pedig mind-
addig, míg készségig nem megy. 

Az előzőleg említett példák nagyrészénél az 
adakozás gyakorlására az indítékot egy közös 
cél elérése érdekéből fakadó szükségesség adja. 
Kivéve a madaraknak adandó ocsút, naprafor-
gót, kenderkórót. Itt az indítás az érzelmeken 
keresztül történhetik. Ezt a megfelelő érzelmet 
pedig szemléltetéssel kelthetjük fel úgy, hogy 
megfigyeltetjük a kertünkben didergő, éhező 
madarakat. Megfigyelés közben okvetlenül meg-
jelenik a gyermek lelkében a szánalom érzelme. 
S ekkor már elég annyit mondanunk: — „Sze-
gény madárkák! Etetőtök már van. de enni-
valótok még nincs." Erre majd elröppen a gon-
dolat a padlások zugába, a kazlak tövébe, a 
pajtákba. Oda, ahonnan előkerülhet az a 
morzsa, amit a madaraknak juttathatunk. 

Az egymáson segítés gondolata és gyakorlat-
ban való alkalmazása is mélyíteni, erősíteni 
fogja a közösség érzelmét. Erre is bőségesen 
nyílik alkalom az iskolai életben. Munkaközben 
is. meg azcn túl is. Anyagiakban is, meg szelle-
miekben is. Az anyagiakat úgy értem, hogy 
minden iskolában akad szegényebb gyermek, 
akinek jó szolgálatot tehet a módosabb pL a 
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mult évben használt könyvével, kinőtt ruha-
darabjával, esetleg kellő alakban juttatott éle-
lemmel. S melyik iskolában ne fordulna elő az 
„otthon feledtem'"? Ilyen esetben a szegényeb-
bek is segíthetnek a gazdagabbakon egy-egy 
darab írón, toll, papíros kölcsönadásával. De a 
szellemiekben való egymáson segítés nevelői 
értéke sem marad mögötte az anyagiakkal való 
segítésnek. Ha pl. az erősebb a gyengébbnek 
megmondja, hogyan kell valamely szót leírni; 
ha a térképen megmutat társának egy várost, 
egy folyót, egy hegyet; ha hibára, tévedésre jó-
akarattal figyelmezteti. Ennek éppen olyan ne-
velőértéke van, mintha társát anyagiakkal tá-
mogatná. Ennek is, annak is jóérzés keletkezik 
a nyomában, mely a közösség érzelmének mélyí-
téséül szolgálhat. 

És még mennyi, de mennyi alkalom kínálko-
zik az iskolai életben az együvétartozás érzel-
mének fejlesztésére, mélyítésére! Gondoljunk 
csak az egymásiránti udvariasságra, előzékeny-
ségre, figyelemre. Mennyi jóleső érzés jár en-
nek is a nyomában! És ez mind-mind a kellemes 
együttlét érzéséhez, a közösségbe való beleillesz-
kedéshez vezet. 

De mi köze mindennek a polgári jogok é« kö-
telességek tanításához?... Sok, nagyon sok köze 
van. Sőt ez a lényege, mert ezek tettek, cseleke-
detek, melyek többet érnek minden szónál, min-
den szabálynál és minden ráparancsolásnál. 
Beleilleszkedés ez a családnál nagyobb közösség 
életébe, egy kicsi társadalomba melytől már 
csak egy lépés az élet, ahová ugyanígy kell 
majd beleilleszkednie a gyermeknek. Előbb a 
község, aztán a nemzet életébe. így lesz az is-
kolai élet berendezettsége a nemzeti közösség 
érzetének előkészítőjévé. Azé a nemzeti közös-
ségé, mely nemcsak egy elhatárolt területen 
ugyanazon jogokat élvező és kötelességeket tel-
jesítő közösséget jelent, hanem olyan etikai 
erőt is, mely a közösség minden egyes tagját 
összetartja. 

Az iskolai élet berendezettségéhez igazodjék, 
ahhoz simuljon minden tantárgy anyaga és 
annak feldolgozási módja is. Abban is legyen 
meg az az etikai erő, mely a közösség érzelmét 
ébresztgeti, ápolgatja, fejlesztgeti. Ezt az ér-
zést vigye az iskolából az életbe magával a 
gyermek útravalóul. 

Az iskolai élet berendezkedése mellett és az-
zal párhuzamosan halad a polgári jogok és kö-
telességek tanításának előkészítése a többi tan-
tárggyal kapcsolatban is. Különösen a beszéd-
és értelemgyakorlatokkal. Nézzük nagy voná-
sokban a tantervnek azokat a részleteit, me-
lyekkel a polgári jogok és kötelességek tanítá-
sát megalapozzuk. 

Már az I. osztályban beszélgetünk az otthon-
ról, a családról, annak berendezkedéséről. Már 
ott szó van az apa jogairól, az anya, a gyer-
mek, a cselédek kötelességeiről. És pedig min-
dig közvetlen tapasztalat alapján történő be-
szélgetések keretében, minden elvonás nélkül. 
Itt még érzelmi vonatkozásokból indulunk ki, 
e körül mozog beszélgetésünk, ezzel hálózzuk be, 
ezzel mélyítjük a családi érzéseket. Természete-

sen a gyermek nem is sejti, hogy ő most annak 
az útnak az elején áll, melyen végigvezetve el 
fog jutni a nagyobb közösségbe, a községbe, a 
nemzetbe, melyhez éppen olyan szálakkal lesz 
odaerősítve, mint a családhoz. 

Ugyancsak az I. osztályban egy másik közös-
séggel, az iskolával is megismerkedik a gyer-
mek, melynek életéről már szólottunk. Erről 
itt még csak annyit, hogy a beszélgetések kere-
tében az iskolai élet berendezettségének néhány 
mozzanatát már tudatosítjuk is azért, hogy a 
belátáshoz fokozatosan vezessük a gyermeket. 

A II. osztály beszéd- és értelemgyakorlatai-
nak keretében már tágul a polgári jogok és 
kötelességek megalapozásának köre. Itt már a 
község életének több mozzanatával kapcsolat-
ban mutatunk rá a községi élet berendezett-
ségére, rendjére s a lakósoknak ahhoz való 
alkalmazkodására. Itt sem elégedhetünk meg 
tisztán azoknak a tényeknek megállapításával, 
hogy az utcákon van kocsiút, gyalogjáró, 
lámpa, fasor, hogy a házakon számok vannak, 
hogy az utca csatornázva van, hogy időnként 
javítják, söprik, locsolják s hogy csendjére, 
rendjére a rendőr vigyáz stb. Ezekkel kapcso-
latban mindig azt is észre kell vétetnünk, hogy 
mindebből neki is, nekem is, a szomszédomnak 
is és mindnyájunknak haszna van s hogy 
mindez a közösség érdekében történik. Az 1. 
osztályban a család múltjáról való beszélgeté-
sekkel ébresztgetjük a történelmi érzéket s ez-
zel is kötögetjük a családhoz, a közösséghez az 
érzelemvilágot. A II. osztályban már ezen a 
területen is továbbhaladunk egy lépéssel. Itt 
már a község múltjáról beszélgetünk s a beszél-
getések keretében olyan mozzanatokhoz is el-
jutunk, melyekkel a nagyobb közösség érde-
kében hozott áldozatkészségeket is szemléltet-
hetjük a gyermekekkel. Sőt ennél tovább me-
hetünk. Megéreztethetjük a közös küzdelmet, a 
közös sorsot is akkor, mikor a temető sírkövei-
ről, a községben előforduló árvízről, tűzvészről, 
járványról, a község lakosainak a háborúban 
való részvételéről beszélgetünk. Ezek mind-
mind alkalmas beszélgetések lesznek arra, hogy 
a gyermekek lelkében a közösséghez való ra-
gaszkodást ébresztgessük, erősítsük, mélyítsük. 
Megjelenik itt a szeretet, az ebből fakadó hála 
és kegyelet az ősök, a jótevők iránt. S ezek az 
érzelmek szépen átvezethetők a jelenre. Éppen 
csak az kell hozzá, hogy szeretettel, megértéssel 
szóljunk mindarról, amit a községben s annak 
életében látunk, tapasztalunk. 

Az együvétartozás érzelmének mély és hatá-
sos felindítására bőséges alkalom kínálkozik 
azoknak a beszélgetési egységeknek keretében 
is, melyekben a munkára képtelenekről, a ró-
luk való gondoskodásról, az árvaházról, a sze-
retetházról beszélgetünk. Ezek is mind-mind 
bepillantások lesznek a társadalmi élet beren-
dezettségébe s ezzel tudatossá válnak azok a 
szemléletek, melyek mellett ezelőtt minden meg-
mozdulás nélkül haladt el a gyermek. 

A III. osztály beszéd- és értelemgyakorlatai-
nak keretében még erőteljesebben lép fel a 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 471 (64- , ÉVFOI.YAM 9. SZÁM.) 

polgári jogok és kötelességek tanításának meg-
alapozása. Itt már a község, a járás, a vár-
megye szervezetébe is bepillantást nyernek a 
gyermekek. Megismerik az irányítókat, az 
elöljárókat, azok munkáját a közösség érdeké-
ben való dolgozását. Itt már alkotmányos érzü-
leteket is hintegethetünk azokkal a beszélgeté-
sekkel kapcsolatban, melyeknek keretében az 
elöljárók megválasztásáról van szó. Ezekkel a 
beszélgetésekkel kapcsolatban már az előzőleg 
nyújtott ismeretek és felindított érzelmek alkal-
mazására kerül a sor, annak a megérezteté-
vel, hogy a község élére a legjobbaknak, a 
legarravalóbbaknak kell kerülnie. Azoknak, 
akiktől bizonyosan várhatjuk, hogy a közösség 
sorsát helyesen fogják intézni s azért, ha kell, 
áldozatot is tudnak hozni. Nem kell ennek meg-
éreztetéséhez más, mint az osztályban az elől-
járóválasztás lefolyásának szemléltetése. Ha 
ebben a kisebb közösségben játékos alakban ki 
tudják választani a jobbakat, az érdemesebbe-
ket, ez jó előkészítője lesz az életben való vá-
lasztásoknak is. 

A közösség érzelmének felkeltésére és erősíté-
sére ebben az osztályban rendelkezésünkre álla-
nak azok a beszélgetések is. melyek a község-
ben élő különböző anyanyelvűek és különböző 
vallásúak békés egyetértéséről szólnak. Ezek 

keretében éreztessük meg gyermekeinkkel, hogy 
az anyanyelv és a vallás nem lehet válaszfal a 
község lakosai között s hegy a község minden 
polgára egyenlően szolgálhatja a közösség ér-
dekeit, éppen azért egyenlőek a jogok és köte-
lességek is. 

Aztán ott vannak a község, a környék, sőt a 
nemzet mondáiról való beszélgetések. Ezek ke-
retében éppen úgy. mint az előző osztályokban, 
értelmi és érzelmi szálakkal kell kapcsolnunk 
gyermekeinket a közösséghez. 

A IV. osztály beszéd- és értelemgyakorlatai-
nak keretében már az egész nemzet életének 
szervezetébe bepillantást nyujtunk. A nemzet 
jelenébe, meg a múltjába is. A jelenébe azzal, 
hogy a falu és a város egymásrautaltságáról, 
a családi élet jelentőségéről, a magyar ember 
mai életéről, a magyar nép erényeiről és hibái-
ról stb.-ről beszélgetünk. A történelmi vonatko-
zású beszélgetésekkel kapcsolatban pedig a nem-
zet létéért való közös küzdelmet szemléltetjük, 
meg alkotmányunk kialakulására vonatkozólag 
nyujtunk alapvető ismereteket. 

Arról, hogy a többi tantárgy tanítása közben 
miként alapozzuk meg a polgári jogok és kö-
telességek tanítását, meg a tulajdonképeni pol-
gári jogok és kötelességek tanításának módjáról 
majd a következő számban fogok szólani. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Pestvármegyei Népművelés folyó évi 5. 
száma Kehrer Károly és dr. Bocsánczy Lukács 
szerkesztésében gazdag tartalommal jelent 
meg. 

Dr. Fitos Vilmos „Világnézet a népművelés-
ben" című értékes vezércikke teljesen leköti az 
olvasó figyelmét. A mély átgondolású cikk be-
fejező részében, megemlíti a szerző, hogy olyan 
korban élünk, mikor az ember világa földren-
géshez hasonló rázkódtatásokon megy keresztül. 
S nemcsak a gazdasági, társadalmi, politikai 
életben, hanem erkölcsi, művészeti és tudomá-
nyos tekintetben is. Ez a kaotikus állapot a fel-
fogások, törekvések ütközéseiben, az útkeresés 
izgalmaiban jelentkezik és elárulja a kornak 
a lelkiek felé való fordulását. 

Nem elég tehát a nép műveltségi színvonalát 
emelni. A nagyobb feladat: világnézetének ér-
tékelő alapállásfoglalását, megfelelő szellemi 
beirányzását megteremteni. Ráeszméltetni a né-
pet, hogy az ember világa az ő belső világa, rá-
segíteni őt, hogy ebben a mindenségben, mely 
nyomasztó káprázatokat rajzol eléje, megtalálja 
önmagát. 

Tisztában kell lennie minden népművelőnek 
azzal, hogy mi a népművelés munkájában ve-
tett ismeret, amit az értelem erejének kibonta-
koztatásával közkinccsé lehet tenni s mi a 
szubjektív elem, az értékelő álláspontról ki-
induló hatás, mely irányt szab a magatartás-

nak. A feladat itt az anyagias életértékelésnek, 
az érzéki és hasznossági becslésnek háttérbe-
szorítása, olyan értékelés meggyökereztetésével, 
mely túl emel a vegetális lét korlátain s azt fo-
kozatosan átszellemíti. 

Más a módja a meggyőzésnek ismeretközlés-
nél és más akkor, ha valaminek az értékességé-
ről van szó. Az bizonyító, okoskodó, értelmi, ez 
értékelő s a hit sugalmazó erejével hat. Ott az 
állítás igazságát kell nyilvánvalóvá tenni, itt 
kívánatossá valami értéket. Az előbbi feladat 
sikeres megoldásához megfelelő tudásra van 
szükség, az utóbbiéhoz magával ragadó lelke-
sedésre. 

A két szempont összezavarása bizonytalan-
ságra vezet s a bizonytalanság kétkedővé tesz. 
Nem szabad olyan kifejezéseket használni, mint: 
,,való igaz", „tényleg szép" s hasonlók. Mert más 
a való és más az igaz, a szépség pedig nem 
ténylegesség, hanem értékesség. Nem szabad a 
hitet a tudásnak alárendelni, mert a hit nem 
jelent a tudásnál alsóbbfokú, hanem lényegi-
leg másnemű bizonyosságot. A .,csak" szócska 
a hit mellett egy hamis intellektualizmus kiiít-
közése, mely a hit megrendülésére vezet. 

Az érdeklődés fölkeltése a legnehezebb fel-
adatok egyike. Érdeklődés nélkül nincs figyelem 
s figyelem nélkül a hatás nem válik tudatossá. 
Amire nem figyelünk, az ránk nézve nem léte-
zik. Semmi sem unalmasabb, mint az élet-
probléma távlatába be nem állított gondolat. 
De az életproblémát a népművelőnek kell az 
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élet ténylegességével, megszokott formáival 
szembeállítania. Föl kell tételezni, hogy a nép-
lélek mélyén lappangó kincsek rejtőzködnek, 
melyek megfelelő eszközkkel felszínre hozhatók, 
inintahogy a rideg Saulusban szunnyadó Pau-
lus a damaszkuszi úton fölserkent egy nagy él-
mény hatása alatt. 

Az élménynek lélekébresztő és léleképítő ereje 
van. Ez az erő legdúsabban a művészi alkotá-
sokból sugárzik. Egy szavalat, egy zenei, vagy 
színielőadás semmivel sem pótolható hatásos 
eszköze a népművelésnek. De csak akkor, ha 
nem puszta szórakozást nyújt s nem ősi, primi-
tív. alantas ösztönök kielégítését mozdítja elő. 
Művészetben és költészetben a realizmus nem 
visz túl a való világon, a naturalizmus pedig 
még azt is az érzékiség korlátai közé szorítja. 

Az a művészet, mely a natúra leábrázolását 
tekinti kizárólagos feladatának, nem alkalmas 
népművelésre. A lélekművelés célja éppen az 
anyagiasságból való kiemelkedés, az anyagiak-
kal szemben a lelkiek nagyobb értékességének 
hangsúlyozása. 

A népművelés céljának megfelelő művészet 
nem a meglévőnek utánzása, nem naturát áb-
rázoló község. Nem ösztönösséget dédelget, nem 
puszta időtöltést kereső szórakozásra vállalko-
zik, hanem lélekben fölemel, az érzékiség erejét 
lefokozó tisztaságával nemesít, a való világot 
az értékek világával cseréli fel. A művész 
munkája csak úgy lehet remekmű, ha Isten 
remekműve a művész maga. 

Mesterházi) Jenő a trianoni békeszerződés re-
víziójáról írt tartalmas cikket. 

Angyal János egy nagyobb tanulmány kere-
tében arra hívja fel az olvasók figyelmét, hogy 
miként a népiskola számbaveszi azokat a testi 
és lelki adottságokat, amelyeket a tanulók az 
életből az iskolába magukkal visznek és azokba 
igyekszik mintegy beleépíteni az oktatás és ne-
velés eredményeit, ugyanilyen szoros kapcsolat-
nak kell lenni az elemi népiskola és az iskolán-
kívüli népművelés közt, hogyha ez utóbbi nem 
akar homokra építeni. 

Janson Vilmos a rádiónak a népművelésben 
való szerepéről emlékezik meg. 

Dr. Bálás \Vilmos a népművelés és a múzeu-
mok kölcsönös vonatkozásait ismerteti. 

Németh Súndor a kirándulások népművelési 
szempontjából való hasznosságot méltatja. 

A Zempléni Tanító folyó évi 8. számában 
dr. Tomcsányi Boldizsár a helyi tanmenet ké-
szítéséről egy nagyobb cikket írt. Ebben ki-
fejti, hogy rendszeres, céltudatos' és értékes 
munkát csak úgy végezhetünk, ha előre meg-
határozott terv szerint dolgozunk. 

A helyi tanmenetek összeállításának legelső 
vezérlő elve — amint ez már magából a kifeje-
zésből is következik — az, hogy a tanmenet tény-
leg helyi legyen. Tehát a helyi körülményekből, 
a helyi viszonyokból, szokásokból, életmódból 
induljunk ki. A gyermek életkörülményei do-
minálok, mert tanításunk középpontja a gyer-
mek. Ami az iskolában történik, az mind érte 
történik, ami az iskolában van, az mind ő érte, 
az ő jövőjéért van. Elengedhetetlenül szüksé-

ges az, hogy a tanító ismerje és pedig minden 
vonatkozásban jól ismerje a maga községét és 
annak környékét, nemcsak a község jelenét, ha-
nem múltját is. Ismernie kell a községet nem-
csak történelmileg, földrajzilag, hanem termé-
szetrajzilag és gazdaságilag is. Ha mindezekben 
otthonosak vagyunk, tanításunk önkéntelenül is 
a helyi viszonyokból fog kinőni. Legnagyobbat 
vétenek ezen követelmény ellen azok a tanítók 
— sajnos, hogy még vannak ilyenek. — akik 
egyes kiadócégek által kolportált úgynevezett 
normáltanmeneteket fogadnak el szolgailag. 
E normál tanmenetek szolgálhatnak talán irá-
nyítóul abban a tekintetben, hogy egy tanmenet 
összeállítása általában hogyan történjék, de, 
ami a dolog lényegét, a tantervben kitűzött cé-
lok elérését illeti, ehhez az egyes iskolákra vo-
natkoztatva a legkevésbbé sem megfelelők. Az 
új tanterv szellemében dolgozó iskolának a 
helyi körülményeket, a gyermek életviszonyait 
nem szabad, nem lehet figyelmen kívül hagynia, 
azokból kell kiindulnia, azokra kell építenie. 
Amelyik iskola nem ezt teszi, az megtagadott 
minden közösséget az új tantervvel! 

íme, tehát legközvetlenebb szomszédos iskolák 
tanmenete sem lehet teljesen azonos, hogyan 
volna hát lehetséges, hogy a — bár a legneve-
sebb pedagógusok vagy gyakorlatban kiváló 
tanítók által összeállított — normál tanmenet 
foglaljon helyet minden kritika nélkül tanítói 
asztalomon, mint megvalósítandó zsinórmér-
ték!? 

A helyi viszonyok figyelembevételéből követ-
kezik a tanmenet összeállítására egy másik kö-
vetelmény: az anyag helyes kiválasztása. A tan-
tervben felsorolt anyag a feldolgozandó isme-
retkörök maximuma és csak természetes, hogy 
az ott felsorolt anyagot minden részében egy-
forma részletességgel nem fogjuk feldolgozhatni. 
Ki kell tehát válogatnom az anyagot olyan 
értelemben, hogy a közös nemzeti cél vezérlő 
gondolata mellett tanítványaim jelenlegi élet-
körülményeiből kiindulva számításba veszem 
valószínű jövő életkörülményeiket, a társada-
lomban elfoglalandó helyzetüket és a foglalko-
zás súlyát idehelyezem, az anyagnak azon ré-
szeit fogom kidomborítani, amelyek községem 
lakosságának kenyérkereseti forrásaival a leg-
szorosabb kapcsolatban vannak. Magától érte-
tődik, hogy a feldolgozandó anyag kiválasztá-
sánál figyelemmel kell lennünk tanítványaink 
érdeklődési körére és fejlettségi fokára is. Ez 
következik azon — eléggé nem hangoztatható 
alapelvből, hogy a tanítás, az iskolai foglalko-
zás középpontja a gyermek. 

Az elemi iskola feladata ma nem csupán az 
írás olvasás és számolás megtanítása, hanem az 
életre való előkészítés, azokkal a készségekkel, 
ügyességekkel és képességekkel való felruhá-
zás, amelyek nemcsak a megélhetést, hanem az 
anyagi és szellemi kultúrában való előhaladást 
is megalapozzák. Ennek pedig nem esetlegesen, 
hanem rendszeresen, céltudatosan kell történ-
nie: ezért szükséges, hogy ennek nyoma legyen 
tananyagbeosztásunkban is, mert hiszen a tan-
anyagbeosztás nem egyéb, mint egy évi tanítói 
munkánknak tervezete. 
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De törekednem kell a fenti értelemben vett 
helyes kiválasztásra az erkölcsi tartalmú fog-
lalkozási körökben is. Így a történelmi vonatko-
zásoknál a helyben és környéken lejátszódott 
fontosabb nemzeti eseményeket helyezem elő-
térbe. 

A helyi tanmenet összeállításának egy to-
vábbi következménye: az időszerűség. Azt je-
lenti ez, hogy az egyes didaktikai egységeknek 
tanmenetünkben való beállításánál és feldol-
gozásánál tekintettel kell lennünk arra is, hogy 
azokat a tanítási egységeket, amelyeket tár-
gyunk természete időhöz köt, amelyek tehát a 
tanév bizonyos szakán tárgyalhatók sikerrel 
vagy nagyobb sikerrel: a nekik megfelelő idő-
ben tárgyaljuk. A tantervben a tananyag felso-
rolása, amint tudjuk, nem didaktikai, hanem 
logikai sorrendet és csoportosítást mutat. E sor-
rend semmiképen sem jelenti azt, mintha az ott 
felsorolt anyagot a felsorolás sorrendjében kel-
lene feldolgoznunk. Sőt ellenkezőleg! Gondol-
kodó és öntudatos tanító egyik feladatát éppen 
az képezi, hogy a fentiek szerint helyesen kivá-
logatott anyagot úgy rendezze el, hogy az el-
rendezés megfeleljen az időszerűség követelmé-
nyeinek. 

Ha az időszerűség követelményeinek meg 
akarunk tanmenetünk összeállításánál felelni, 
nem kell egyebet tennünk, mint az évszakok 
változását, a naptárt, az egyházi és nemzeti ün-
nepeket, a község, a nemzet életében redszerint 
előforduló fontosabb eseményeket szem előtt 
tartani s ha tanítási anyagunkat ezek köré cso-
portosítjuk, az időszerűség elvét az anyag el-
rendezésében minden nehézség nélkül oldottuk 
meg. 

A tanterv rendszeres egész, szervesen és foko-
zatosan bővülő kör. Az iskolába kerülő gyer-
meknél egy bizonyos ismeretanyagot feltételez, 
arra épít, azt mélyíti el és tágítja új ismeretek-
kel. testi és lelki készségekkel, akaratindítások-
kal és cselekedtetésekkel. Nem akarja a tanterv 
azt, hogy a szülői házból, a meleg otthonból az 
iskolába cseppent gyerek most már mindentől 
elszakadjon és „tanuló" legyen csupán. Nem 
akarja, hogy a tanító csak szigorú oktató és 
bíró legyen, az iskola pedig műhely vagy hiva-
tal. Hanem azt akarja, hogy az iskolába került 
kis gyermek, aki félve-szorongatva lépi át első 
ízben az iskola küszöbét, ott folytatását találja 
annak a szeretetnek, amelyet odahaza érez, meg-
találja az ő kedvenc játékát, amit otthon abba 
kellett hagynia, hogy iskolába jöhessen, megta-
lálja és így szinte észrevétlenül, de a legna-
gyobb céltudatossággal vezettessék át a meleg 
családi fészekből az iskola falai közé. 

A Hajdúság Kultúrája folyó évi 7—8. számá-
ban Murányi L. Nándor egy nagyobb cikk ke-
retében azzal foglalkozik, hogy miként lehetne 
népünkben az olvasási kedvet felkölteni és ez-
által önképzésre szoktatni. 

Az ifjúsági mű — mondja a cikkíró — igen 
jo fegyelmi, sőt a tanítást előmozdító és fokozó 
eszköz lehet, ha a tanító már a II. osztályban 
buzdításul a jól tanuló gyermekeknek otthoni 

olvasásra is ad könyvet. A tanítás pszichológiája 
megköveteli, hogy a leki tehetségek önálló mű-
ködését és fejlődésót előmozdítsuk és arra al-
kalmat és módot nyujtsunk. A gyermek agya 
a növény sejthez hasonlít, mely önmagát fej-
leszti, mihelyt a fejlődés feltételeit érzi. 

Ha az oktatás lélektani alapon indult meg. 
akkor a gyermeki szellem csakhamar kezd ön-
állóságra törekedni s ha az ismeretek szerzésé-
nek módját és eszközét megismeri, akkor maga 
is bátran halad az önképzés ösvényén. 

A történet tanítását a felsőbb osztályokban 
tekintse nagyon fontosnak a tanító. 

A magyar nép különös érdekkel viseltetik a 
nemzeti történet iránt s a letűnt idők esemé-
nyei, hagyományos mondák nyomán évszáza-
dokon át fenntartják magukat a nép között. 

A hazának minden darab földje történeti lap, 
melyek véres küzdelmekről és sok-sok hazasze-
retetből fakadó dicsőségről regélnek. Ily tanítá-
sok után a gyermek otthon, esténkint, mint va-
lami mesét elbeszéli a történelmi eseményeket a 
család körében. Ezután következik az okoskodás; 
meghányják-vetik, hogy mennyit is kellett 
szenvedni és küzdeni a magyarságnak, de azért 
mégsem hagyta el az Isten. Az ilyen történeti 
előadások után melegebb szeretettel fognak 
ragaszkodni a magyar föld rögéhez, melyet ős-
apáink vérrel szereztek meg számunkra. 

Ha a gyermek megtanulja az önképzés mód-
ját és az olvasási kedve felébredt, az első célt 
már elértük. 

Csak a kezdet nehéz. Ha a kezdet nehézsé-
gem már túl vagyunk, nevelői munkánk köny-
nyebb, csak szigorú következetességgel fejlesz-
szük tanulóinkban az olvasási kedvet a többi 
osztályokban is s ha ezt a serdülő korban meg-
szokják a gyermekek, akkor ilyen marad a ter-
mészetük életük végéig. Az olvasandó művek 
kiválasztásánál azonban szigorúan ügyeljen a 
tanító arra, hogy a könyv tartalma ne lépje túl 
a gyermek egyéni sajátságait, nevezetesen, 
hogy milyen irányú ismerethez van nagyobb 
hajlandósága, mert ellenkező esetben minden 
fáradsága célt tévesztve kárba vész. 

Nevelői munkánkkal az iskolai oktatás bevég-
zésénél ne álljuk meg, hanem vezessük az ifjút 
tovább a részükre szervezett ifjúsági egyesü-
letbe, ahol jelleme és erkölcsi kiképzése úgy-
szólván betetőzést nyer. 

Az ifjúsági egyesületek és leventeintézmé-
nyek korunk legnagyszerűbb kultúrvárai. 

Az Ifjúsági Veietö című népművelési és test-
nevelési folyóirat ez évi 4. száma Novágh 
Gyula, dr. Sárpy István és dr. Batiz Dénes szer-
kesztésében jelent meg és több érdekes cikket 
közöl. 

Dr. Gyomlay László ebben a számban fejezi 
be „Leventepedagógia" című tanulmányát. 

Dr. Horváth Károly Vásárhelyi Pálról, gróf 
Széchenyi István munkatársáról emlékezik meg, 
mint leventeideálról. 

Mesterházy Jenő folytatja művésztörténeti 
értekezését. Ebben a számban Margitsziget kö-
zépkori kolostor és templom romjait ismerteti, 
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értékes történeti és művészi vonatkozású ma-
gyarázatokkal egészítve ki tanulmányát. 

Novágh Gyula a historikus gondosságával és 
hozzáértésével a Fővárosi Könyvtár történetét 
írta meg. 

A felsoroltakon kívül több más cikk is gazda-
gítja a folyóirat tartalmát. 

„Pedagógiai Szeminárium" a címe annak a 
folyóiratnak, melynek első száma most jelent 
meg Ozorai Frigyes dr. szerkesztésében. A folyó-
irat célját és feladatát a szerkesztő így jelöli 
meg beköszöntő és bevezető cikkében: „Nem 
akarunk egyebet, mint a tanítóság továbbkép-
zését ezzel a folyóirattal is elmélyíteni, haté-
konyabbá tenni. Tájékoztatni fogja ez a folyó-
irat a tanítóságot mindarról, ami a Pedagógiai 
Szemináriumban történik, de meg fogja ismer-
tetni azzal is, hogy miféle fontos reformok tör-
ténnek a nevelés és oktatásügy területén külföl-
dön is." S ennek a célnak ós feladatnak szolgá-
latában áll már az első szám is, melyben 
Gyulai Aladár a Nemzeti Gyermekhét jelentő-
ségével s annak programmjával foglalkozik, ér-
tékes gondolatokat tartalmazó cikkében. Ezt kö-
veti Padányi Andornak „A tanítás és a neve-
lés fogalma és célja" című tartalmas értekezése. 
Ebben a szerző a nevelés célját föléhelyezi az 
oktatás céljának s elénk állítja a közösség érde-
keiért dolgozni tudó ideális embert. Azt, amely 
felé nevelői munkánkban törekednünk kell. 
Cser János Kerschensteiner György életét s 
pedagógiájának főbb irányelveit ismerteti tö-
mör, csak a lényegre kiterjeszkedő alakban. 
Császár Elemér dr. a fizika tanításának jelen-
tőségéről értekezik, melynek keretében világo-
san rámutat a fizika tanításában rejlő nevelői 
értékekre. Punek Gyula „A Pedagógiai Szemi-
nárium biológiai laboratóriuma a tanítói to-
vábbképzés szolgálatában" című cikkében a 
biológiai laboratóriumban végzett munka célját 
és fontosságát ismerteti. Stelly Géza „A beszéd-
és értelemgyakorlatok tanítása a IV. osztály-
ban" című cikkében az anyagkiválasztásra és 
az egyes tételek feldolgozási módjára vonatko-
zólag nyújt értékes gondolatokat. Háros Antal 
a bemutató tanítások célját és feladatát vilá-
gítja meg tömören megírt cikkében. Oldal Anna 
„A kéz"-ről ír igen vonzó beszéd- és értelem-
gyakorlati mintatanítást. Kottái Ferencné cik-
kében pedig a II . osztály számtani tárgykörei-
nek megválasztására s a példák megoldásainak 
módjára vonatkozólag találunk értékes gondola-
tokat. Hartl Vilma az V. osztályban a birtokos 
jelző ismertetésének módját írja le világos, 
könnyed alakban. Ezeken kívül „Kisebb közle-
mények" s „Könyvek" címen van még igen tar-
talmas rovat a folyóiratban. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége örömmel 
köszönti az új pedagógiai folyóiratot. Szerkesz-
tőjének pedig sok sikert kíván nemes törekvé-
séhez. (A lap megrendelhető a ..Pedagógiai 
Szeminárium" kiadóhivatalában, Budapest I, 
Mihály-utca 11. Előfizetési ára: 12 P. Egyes 
szám ára: 1 P 40. fill.) 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Új eszmények a nevelésben. 
A húsvéti szünet alkalmából évről-évre össze-

sereglenek Anglia legkiválóbb pedagógusai, hogy 
megvitassák a nevelés legújabb eszményeit (New 
Ideals in Education). Az idei összejövetelnek 
Oxford, az ősrégi egyetemi város volt a szín-
helye és Sir Michael Sadler, az oxfordi egyetemi 
kollégium igazgatója, az elnöke. 

Az elnöki megnyitó elismeréssel emelte ki, 
hogy a polgárosodás történetében nem volt még 
korszak, amelyben annyi sok s a társadalom leg-
különfélébb rétegeiben elhelyezkedett, közérzésű 
és a jövőbe látó férfiú és nő oly világosan fel-
ismerte volna azt a tényt, hogy az emberi .bol-
dogulásnak, de az emberiség haladásának is a 
titka az élet céljaira vezető nevelésben rejlik. 
Mindannyiukat önérzettel töltheti el az a tudat, 
hogy annak a nagyarányú kísérletnek idejében 
élnek, amely kísérlet a nevelést a népességek 
egész tömegének szolgálatába óhajtja állítani s 
amely az emberi gondolat és erőfeszítés három-
négy leghatalmasabb vállalkozásánaki egyike. 
Ez a munka kolosszális méretű s a legnagyobb 
probléma, amely a szakértő, a felelős államférfiú 
s az előrelátó, bármilyen rendű-rangú férfi vagy 
nő előtt valaha is fölmerült. 

A hazai (angol) viszonyokra térve, Sir M. 
Sadler örömmel állapította meg, hogy a gyer-
mek szabadságára építő nevelőirányzat fejlődő-
ben van, de nem titkolta, hogy itt-ott felhők is 
gomolyognak. így élénken foglalkoztatta az an-
gol közvéleményt az iskolai vizsgák és osztályo-
zás eltörlésére irányult mozgalom, amely azon-
ban megtört azon a tényen, hogy a közönség tel-
jes bizalommal van mind a vizsgák helyes 
módja, mind pedig az osztályozás igazságos 
volta tekintetében. Mindamellett örömmel üd-
vözli annak a nagy amerikai alapítványnak a 
vállalkozását, amely kutatás tárgyává tette a 
Francia-, Német- és Angolországban jelenleg 
követett iskolai vizsgamódszereket. 

örvendetes jelenség, hogy az alsó-, közép- és 
felsőfokú oktatást egyaránt mélyen áthatja a 
keresztény erkölcs. Minden jel arra vall, hogy 
széltében komolyabb felfogás kezd lábrakapni, 
amely mellett a bűnt nem fogják többé félig ki-
fejlett erénynek minősíteni. 

Végezetül Sir M. Sadler azt a kérdést vetette 
föl, honnan van, hogy Oxfordban, ahol pedig a 
klasszikus és modern irodalom, az embertan, a 
régiségtan s számos más tudományág annyira 
virágzik, a neveléstudomány nem képes igazi 
közvetlen érdeklődést kelteni; s minek tulajdo-
níthatni, hogy az új nevelésnek Kínában és 
Japánban megindult mozgalma nem az angol, 
hanem az amerikai szakirodalomból meríti táp-
lálékát. 

„Az egész ember." 
Az első előadást J. E. Marcault, a grenoble-i 

és pisai egyetem egykori tanára tartotta „Tanító 
és tanítvány lélektani szempontból" címmel. 

Korunk már elérte azt a magaslatot, hogy 
egyetemes szempontokból tekintse a nevelés 
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problémáit. A nevelésnek nemzeti szempontjai 
szükségszerűen és elkerülhetetlenül korlátozá-
sokra vezetnek: mennél inkább az általános 
emberi felfogás érvényesül a nevelésben, annál 
könnyebb a nemzeti kérdéseknek olyatén meg-
oldása, amely az egész emberiség érdekeivel is 
összhangzatos. 

A tanító és a tanítvány viszonyának a meg-
ítélése lélektani ismereteink fejlődésével pár-
huzamosan változott. A XVIII. századtól egé-
szen a jelen évszázad elejéig az volt az általá-
nosan elfogadott vélemény, hogy azonos kultú-
rára kell a gyermekeket nevelni. A pszichológia 
újabb fölfedezéseinek köszönhető, hogy a kollek-
tív és tömegnevelést napjainkban az egyéni ne-
velés váltotta fel. 

< 

Ez az egyéni nevelés az egész gyermeknek 
minden irányú érdeklődését és figyelmét óhajtja 
fölkelteni: nem csupán az elmének a figyelmét, 
hanem az új ismeretek megszerzésére irányuló 
akaratot és vágyat is. Figyelem és érdeklődés 
közt jelentékeny fokozati különbség van: a fi-
gyelem csak hideg tekintetet ád a szemnek, ami-
közben az elme a megfigyelésre és tanulásra 
koncentrálódik; de ha érdeklődést sikerül kel-
tenünk, tűz és öröm tükröződik a gyermeknek 
vagy felnőttnek a szemében. 

Minden képességének használatára és ural-
mára kell a gyermeket nevelni. Éppen ezért a 
pedagógusok modern jelszava: az egész ember-
nek a nevelése. Anyagelvű felfogás szerint is az 
ember már úrrá lett a saját elméje fölött és esz-
közül használja azt, a nevelésnek' tehát arra kell 
az egész szellemi lényt rávezetnie, hogy tudato-
san felhasználja minden tehetségét és ezen a 
réven meghódítsa mind az emberi, mind pedig 
a természeti környezetét. És itt kapcsolódik a 
kérdésbe a lélektannak a színvonalról szóló taní-
tása, amely e tudatos erőkifejtés folyamát meg-
magyarázza s amelyre alább még visszatérünk. 
A nevelésnek lehetővé kell tennie, hogy az egész 
ember jusson kifejezésre: érzelmi, művészi és 
vallásos szempontból egyaránt, saját egyéni fej-
lettségének a szintje szerint. Erre pedig csak 
úgy nyílik mód, ha nem gyakorol rá kényszert 
a környezet. Így tehát igazuk van az új nevelés 
híveinek abban, hogy az egyén teljes kifejtésé-
nek egyedüli föltétele a szabadság, de viszont 
éppen az új nevelés úttörőinek felfogásával 
szemben nyomatékosan hangoztatjuk, hogy a 
szabadság csak eszköz és nem cél. A kényszer 
csak utánzásra vezet s lehet bár értelmes és 
hasznos, kizárja önmagunknak kifejezését és az 
igazi szellemi életet. Önmagunknak maradékta-
lan kifejezése pedig csak úgy érhető el, ha mind-
az, ami sajátos bennünk, sajátos nevelésre, ápo-
lásra is talál. 

A lélektan megállapítása szerint az akarat 
nem csupán a már elért színvonal megtartására 
irányuló erőfeszítésnek az összpontosítása, de 
egyben az alsóbb szintek kísértéseinek a vissza-
utasításához szükséges energiának a kifejtése is. 
Amikor a gyermek vagy felnőtt elérte azt a 
szintet, amelyre teljes érdeklődésének keltése 
mellett emelkedett, szemében az a sajátos fény 
csillog, amelyet Marcault professzor „szent pil-

lantásának nevez. Az ilyen egyénnél az alsóbb 
szintek kísértései sorra meghiúsulnak, még ak-
kor is, ha az erőfeszítés koncentrálása szünetel 
is; az ilyen gyermek egyszerűen képtelen er-
kölcstelen cselekményre: hazugságra, lopásra, 
brutalitásra, a testnek vagy az értelemnek ala-
csonyrendű magatartására. 

Nos, ha a lélektan ezzel a nagyfontosságú föl-
fedezéssel állt a tanító s a gyermek szolgálatára, 
kérdés, milyen legyen már most a viszony tanító 
és tanítvány között1? Ez a viszony a kifejlett 
szellemi lényé, aki már teljesnek ismeri magát 
és a gyermeké, akinek még el kell sajátítania a 
maga teljességét. így tehát ez a viszony csakis 
a testvériesség törvényének a kifejezése lehet. 

Semmi kétség, hogy emellett a felfogás mellett 
sok mindennek meg kell majd változnia. A test-
vériesség megszervezésének pedig olyan mére-
tek közt kell megtörténnie, amelyek már nem 
mondhatók egyedül nemzetieknek. 

A kongresszus második napja a mezőgazdasági okta-
tés és ezzel kapcsolatban a népesedési mozgalom fogas 
kérdéseinek megvitatásával telt el. 

Harmadnap a felnőttek oktatásának ügye kelült sorra. 
(E világmozgalom állásáról lapunknak 1929. évi 37/38 
számában adtunk tájékoztatást.) Ezután „A művészet 
mint felszabadulás" címmel tartott előadást Sudbury 
Hitrren asszony, nőintézeti tanár, este pedig dr. Kari 
Schubert stuttgarti tanár, mint vendég, Rudolf Steiner 
professzornak gyógypedagógiai elveit ismertette. 

A nevelésnek régi és újabb céljai. 
A tanácskozások utolsó napjának kiemelkedő 

eseménye dr. L. P. Jacks, az oxfordi Manchester 
College igazgatójának előadása volt „Az ember 
mint ügyességre éhes állat" címmel. 

Valaha a tanítás volt a legküzdelmesebb fog-
lalkozás, olyannyira, hogy akadt, aki a tanító-
ságot Isten büntetésének mondotta (quem dii 
odere, pedagogum fecere), manapság meg fény 
és általános megbecsülés árad feléje. Egész se-
reg vezető egyéniség van a nevelők táborában, 
míg más téreken alig-alig mutatkozik egy is. 
Szabad-e arra következtetnünk, hogy az embe-
riség vezetése lassankint átszáll a politikusról a 
nevelőre és hogy nincs messze az az idő, amikor 
a politikai felfogásnak a nevelés szükségleteihez 
kell majdan igazodnia? Az egész világ olyan 
válságon esett keresztül, amely páratlan a pol-
gárosodás történetében; ám az ember szereti a 
válságot és éhezik az ügyesség után, amellyel 
megint kisegíti magát a válság forgatagából. 
Így állt elő az a helyzet, hogy mostanság a tár-
sadalom mindenik osztálya könnyen nevelhető 
— maga a tanítóság is —, de szerencsétlenségre 
ezzel a tanulékonysággal párhuzamosan óriás 
zavar keletkezett magának a szükséges tanítás-
nak dolgában. Az előadó úgy véli, hogy frap-
páns a hasonlóság a szellemi élet tünetei és ama 
gazdasági világéi közt, amelyet a jelenlegi nagy 
pangás előidézésével vádolnak: eszmék terén is 
hallatlan a túltermelés. Aligha ártana, ha az 
eszmetermelők a legközelebbi tíz éven át korlá-
toznák munkájokat s ezt a szünetet inkább a 
nevelés racionalizálása ügyének szentelnék. 

Akadna tennivaló elég. Megállapított tény, 
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hogy lakosságunknak mintegy 60%-a testileg 
satnyul s lelki állapota is elfajulóban van. Az 
életrevalóságnak ezen a hanyatlásán csak úgy 
lehet segíteni, ha az ismerethalmozás helyett 
az ügyességet, a rátermettséget tűzzük ki végső 
célul s a kultúrát a léleknek s a testnek kettős 
— ha ugyan kettős — alapjára építjük. Ez a 
javaslat azon a föltevésen alapszik, hogy az 
ember természeténél fogva ügyességre éhes ál-
lat s hogy ezt az ügyeskedés utáni éhséget az 
emberi testen át kell kielégíteni. Végső elem-
zésben az ügyesség: a szerzett ismereteknek 
gyakorlati felhasználása s a nevelőre vár a fel-
adat, hogy az emberi ügyeskedésnek ezt a vilá-
gát fölfedezze és kiaknázza. Az ügyesség terü-
lete végnélküli: a szobasepréstől egész az ál-
lamkormányzásig, nevelőértéke pedig jelenté-
keny, mert arra a csúcspontra utal, ahol a test-
nek s az értelemnek f unkciói egységes kultúrá-
ban egyesülnek. 

Ha széjjelnézünk a mai Anglián, két feltűnő 
jelenséget találunk: az egyik a bizonyítvány -
hajhászás, a papiros-kultúra, a másik az óriás-
méretű munkanélküliség. Az előbbeniről nincs 
mit mondanunk, eléggé elítéli azt az elnevezés 
maga. De a másik jelenségnél akaratlanul is 
fölmerül a kérdés: ugyanoly szánalmas lenne-e 
a munkátalanok rengeteg tömegének helyzete, 
ha nemzeti nevelési rendszerünk az egész em-
bernek a kiművelésére törekedett volna? Elvár-
hatni-e, hogy ezek a tömegek a tétlenség hosszú 
hónapjai alatt valami érdemeset mégis alkos-
sanak. amikor nemzeti nevelési rendszerünk 
elmulasztotta, hogy elméjükben az érdeklődést, 
testükben az ügyességet kifejlessze? 

Hiszen J. H. Keynes, a világhírű nemzetgaz-
dász már kiszámította, hogy az emberi munkát 
pótló gépek üzembehelyezésével a közel jövő-
ben három-, legföljebb négyórás munkanapokra 
lesz kilátás: Isten szerelméért, mit fognak a 
milliós tömegek napi húsz szabad órájukban 
csinálni?! Ha úgy cselekszenek, mint mostan-
ság, teljes biztonsággal megállapíthatni előre, 
hogy a 60%-os népromlás 100 százalékossá 
dagad! 

Előrelátó nevelők már évtizedek óta emlege-
tik, hogy szükség van a nevelésnek külön 
ágára, mely a szabad idő észszerű felhasználá-
sára készítse elő a gyermeket. Az előadó véle-
ménye szerint a szabad idő felhasználását 
célzó nevelés azonos az ügyességre, a szerzett 
ismeretek gyakorlati felhasználására, a maga-
sabbrendű munkára való neveléssel. 

Összefoglalás. 
A legutolsó előadást Roger A. Raven, a 

Goldsmith's College aligazgatója tartotta s eb-
ben igyekezett összefoglalni a konferencia 
anyagát. 

Az általánosan megnyilvánult tendencia el-
ítéli a könyvekre alapított nevelést, de viszont 
ügyelni kell, nehogy a másik végletbe essünk 
és hivatásszerű kiképzést nyújtsunk. Ha az 
ipar egyre gépiesebbé válik, ha a gépek mind-
inkább háttérbe szorítják az emberi munkát, 
tényleg növekszik a szabad idő felhasználására 
vezető nevelésnek a jelentősége s valóban idő-

szerű, hogy vizsgálat alá vegyük a tanácskozás 
során fölvetett eszméket. 

Egyhangú vélemény szerint a nevelésnek 
titka az egyén teljes szabadsága s az ú. n. tö-
megnevelésnek véget kell vetni. Az államilag 
segélyezett iskolák máris foganatosították az 
osztályok átlagos népességének leszállítását, de 
a kívánt mértéket egyelőre még nem érték el. 
Tanítani valóban csakis az egyént lehet. Az 
egyéni szabadság azonban nem önálló cél, ha-
nem csupán föltétele annak, hogy a növendék 
a legjobban végezze a dolgát. A szabadság biz-
tosítása kockázattal jár ugyan, de a nevelők jól 
ismerik a kényszernek s a büntetésnek veszé-
lyét és kockázatát, valamint annak a nehézsé-
gét is, hogy az elnyomott és agyonnevelt gyer-
mekeknek mimódon szerezzék vissza elveszett 
önállóságát. Végtelen bajos ellenőrizni az em-
beri természetnek azt a részét, amely hosszas 
elnyomatás után felszabadult, de talán helyes 
nyomon járnak azok, akik éppen ennek tulaj-
donítják a társadalom beteges ingadozásait. 

Azt azcnban kizártnak kell tekintenünk, hogy 
az itt emlegetett eszmények bármelyike is anti-
szociális, társadalomellenes egyének nevelését 
kívánná meg. Nem lehet eléggé gyakran han-
goztatni, hogy éppen a megfelelően képzett 
egyén a leghasznosabb tagja a társadalomnak, 
a leggyümölcsözőbben él szabad idejével, leg-
alkalmasabb a vezető állások betöltésére s a 
legkönnyebben fegyelmezhető, mert a fegyelem 
benső és nem külső ügy. Azt is ki kell emelni, 
hogy az egyéni fejlődés csakis a társadalmon 
belül válhatik teljessé s hogy e fejlődésnek 
éppen a társadalmi oldala a legfontosabb. Ha 
tehát az iskola az egész ember kiművelésére 
törekszik s emellett az egyéni szabadságra is 
tekintettel van: ezzel a legszilárdabb biztosíté-
kát nyújtja az egészséges és fegyelmezett tár-
sadalomnak. 

The Times' Educational Supplement, 
1931. évi április 11. és 18-i szám nyomán. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Tanítók szavatossága, felelőssége. 
Ha egy tisztviselő Németországban, hivata-

lának gyakorlása közben megkárosít valakit, 
három féleképen vonható felelősségre: büntető-
jogilag, ha törvénybe ütköző cselekményt kö-
vetett el, fegyelmi úton — rendes fegyelmi el-
járás indítható ellene vagy rendbüntetéssel 
sújtható — ha megszegi hivatali kötelességét 
vagy méltatlanná válik a hivatása által köve-
telt tekintélyre és bizalomra s végül polgári 
úton, ha a polgári jog előírásai szerint kárté-
rítésre kötelezhető. Egyes esetekben mind a 
három úton eljárhatnak ellene, ez esetben a há-
rom ítélet teljesen független egymástól. Ám 
az is megtörténhetik, hogy a büntetendő cse-
lekményt csak egy módon fenyítik. 

Németországban a tanító szavatossági köte-
lezettsége azt jelentené, hogy a nyilvános isko-
lában alkalmazott tanító, oktató a nevelési te-
vékenységének gyakorlása közben elkövetett 
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károkért a károsult által közvetlenül felelős-
őségre vonható. iA tanító közvetlen szavatossági 
kötelezettsége ilyen értelemben azonban nem 
.áll fenn. Az 1909-ben hozott törvény sze-
rint a tisztviselő által, hivatalos tevékenysége 
közben okozott károkért, az állam vagy a köz-
ség, amelynek szolgálatában áll, tartozik fele-
lősséggel. A néptanítóra ez a törvény eredeti-
leg nem vonatkozott. 1914-ben azonban e tör-
vényt a 131-ik szakasszal a néptanítókra is ki-
terjesztették. E törvényszakasz alapján az ösz-
szes tanítók meg vannak védve a károsultak 
közvetlen igényei ellen; ha a rájuk bízott tör-
vényes fenyítés gyakorlása közben követtek el 
kártokozó cselekményt. 

Az állam vagy más nyilvános testület nevé-
ben gyakorolt iskolai fegyelmezés ilyen meg-
ítélése alá tartozik és pedig nem csupán a tu-
lajdonképeni fegyelmező eszközök alkalma-
zása, hanem általában minden az iskolai cé-
lok megvalósítására irányuló tevékenység, kü-
lönösen pedig minden, a tanuló védelmében ki-
fejtett gondoskodási rendszabályok és felügye-
leti kötelesség gyakorlása is. 

Az állam és éppen így a község is természe-
tesen követelheti az általa fizetett kártérítési 
összeg visszatérítését. Ez azonban korántsem 
történhetik automatikusan. Ez az állam joga, 
de nem kötelessége és minden egyes esetben 
külön határozatot igényel. Általában a tanító-
nak, aki csak kötelességét teljesítette, nem kell 
félnie attól, hogy az állam kárpótlást követel 
tőle, főleg akkor nem, ha durva kötelesség-
mulasztást nem követett el. 

Egyidejűleg többféle szavatossági ok is fenn-
foroghat. A tanulót baleset érheti hiányos fel-
ügyelet folytán, de azért is, mert maga az is-
kola vagy berendezése (tornaszerek stb.) hiá-
nyos. A tornaszerek által létrejövő balesetek 
polgári úton való kártérítési igényeket vonnak 
maguk után és itt kétségtelenül fennáll a ta-
nító szavatossága, aki felismerheti a veszélye-
ket és szükség esetén figyelmeztetheti a tanu-
lót az óvatosságra. Ily esetekben azt kell el-
dönteni, hogy a kár hogyan keletkezett és ki-
nek van nagyobb része előidézésében, a tanító-
nak vagy a tanulónak-e? Ha ezt nem lehet 
megállapítani, úgy a tanítóért felelős hatósá-
gok vagy testületek szavatossága lép előtérbe. 

A tanítói szavatosság kérdése tehát így fog-
lalható össze. A szavatosság előfeltétele a tiszt-
viselői jelleg. További feltétele a tanító sza-
vatosságnak, a tanító vétkessége. Ha a kár vé-
letlenség vagy a körülmények szerencsétlen 
összejátszása folytán vagy a károsult saját hi-
bájából keletkezett, a tanító szavatossága fenn 
nem áll. A hivatali kötelesség megsértésének 
fenn kell forognia az eseménynél. A hivatali 
kötelesség megsértésének a tanító által csak 
harmadik személlyel szemben kell fennállania, 
mert belső szolgálatban elkövetett kötelesség-
mulasztás ilyen értelemben nem számít. A ta-
nító legfőbb hivatali kötelessége, a felügyeleti 
kötelesség. Ennek megsértéséből keletkezik a 
legtöbb kártérítési igény. Ha a károsult szin-
tén hibás, úgy a kártérítési kötelezettség a kö-
rülményektől függ, főleg olyan vonatkozásban, 

vájjon a kár túlnyomó részének fennforgása 
kinek tulajdonítható? Ez feltételezi — ameny-
nyiben tanuló a károsodott — hogy hetedik 
életévét betöltötte légyen. 

Gyakorlati vonatkozásban azonban megálla-
pítható, hogy a tanító szavatossági kötelezett-
sége — a fennálló jogállapot szerint — csak 
távoli lehetőségként jöhet tekintetbe. 

Deutsche Allgemeine Lehrerzeitung. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

A nemzetnevelésügy Magyarországon 
és a Klebelsberg-reform. 

Örömmel kell üdvözölnünk Radits Margit dr. 
ilyen című, kimerítően ismertető cikkét, amely-
nek első közleménye negyvenegy oldalra ter-
jed. A nem rövid tanulmány fontosságát ab-
ban kell látnunk, hogy az olasz tanügyi szak-
emberek ezúttal teljesen kifogástalan, megbíz-
ható forrásokból, lelkiismeretes magyar feldol-
gozás közvetítése útján nyernek magyar kér-
désben tájékoztatást. Bár sok más kérdésünk 
megismertetéséhez is így juthatna a külföld! 

A cikk fontosabb pontjait ismertetjük. 
A szerző kiindulópontkópen megállapítja, 

hogy a világháború befejezése után beállott 
változások mindenütt szükségessé tették a ne-
velésügy megreformálását. Klebelsberg gróf 
érdeme az, hogy ő nálunk ezt helyesen felis-
merte, a megvalósítás kellő idejét eltalálta és 
a nemzeti szellem válságába mentő, megvilágo-
sító és újító erővel tudott közbelépni. A cikk 
forrásainak méltató ismertetése után az első 
fejezet a magyar gyermek lelki alkatát tár-
gyalja. Ez a lélek a történelem felé hajlik, 
mert az ősi dicsőség szerelmese, de mégsem 
álmodozó, mert észjárása kézzelfogható és gya-
korlati, a sejtelmesség és titokzatosság nem 
kenyere. Bár mély vallásosság az egyik leg-
szebb tulajdonsága, nem vakbuzgó, hanem jó-
zan mérsékletű. Egyik árnyoldala a nyakas-
ság. 

De ezzel áll szemben tekintélytisztelete és fej-
lett felelősségérzete. A magyar szívósan ra-
gaszkodik a múlthoz, sőt maradias. Fogékony 
a szép iránt, sőt azt maga is iparkodik ápolni 
ós kifejezni. A családi élet a magyar vidéken 
bensőséges és gyöngéd, jóllehet fegyelmen ala-
pul. A néplélek legcsodálatosabban a dalban 
és zenében nyilvánul meg. Csak hála és elis-
merés illetheti meg a magyar tanítót, aki a 
néplélek e kiváló tulajdonságait fejleszti és 
manapság a káros szellemi irányzatokkal 
szemben védelmezi; de érdeme megduplázódik, 
amidőn hősies feladatának derekasan felel meg 
a városi középpontoktól távol eső, szellemi el-
hagyatottságba süllyedt tanyákon. 

A legutolsó népnevelési reform ezekkel az 
adottságokkal számot vetett. 

A tanulmány következő pontja a magyar 
népoktatás történetének összefoglalása. A szerző 
itt élesen rávilágít arra a türelmességre és 
kíméletes szellemre, amely a népoktatást is át— 
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hatotta nálunk a magyarországi nemzetiségek 
iskolaügyeinek a szabályozásában. 

Ezután alapos tájékoztatást nyer a külföldi 
olvasó a proletárdiktatúra népiskolai „forra-
dalmasításáról", majd értesül arról az átme-
neti korszakról, amelyet Haller és Vass kul-
tuszminisztersége képezett és eljut gróf Kle-
belsberg munkásságának küszöbéhez. 

Nevelésügyünk legfőbb intézőjének Európa-
szerte észlelt és mérlegelt nagyarányú és szé-
leskörű újító és újjászervező munkásságát a ta-
nulmány a népoktatás legfőbb és magasabb 
irányító és ellenőrző szerveinek kifejtésével 
teszi érthetővé a külföld számára. Az olvasó 
ezután megismerkedik a magyar kisdedóvó 
szervezetével és az óvónőképzéssel; majd tu-
domást szerez a mi osztatlan, részben és egé-
szen osztott elemi iskoláinkról. A cikk a követ-
kező pontban alaposan tájékoztatja az olvasót 
a régi ismétlő iskolának Klebelsberg gróftól 
származó gyökeres megreformálásáról. 

Kimerítő az iskolakötelezettség tárgyalása 
is. De nem hagyja a cikk írója említés nél-
kül a tanítás nyelvének kérdését sem; meg-
említi, hogy a kevés kisebbségi községben há-
romféle elemi iskolánk van: a tanítás a kisebb-
ség nyelvén történik, de a magyar kötelező 
tantárgy; a tanítás két nyelven folyik, a ki-
sebbségin és magyarul; a magyar ugyan a 
tanítás nyelve, de a kisebbségi idioma köte-
lező tantárgy. 

Bő és pontos értesülést nyer a külföld arról 
is, hogy ki Magyarországon iskolafenntartó és 
hogy ez a kérdés minőmódon van szabályozva. 
A felekezetek iskolafenntartói szerepéről helyes 
képet kapunk. De a külföldi olvasó előtt vilá-
gossá válhatik innen az osztatlau elemi isko-
lák egyesítésének kemény diója. 

A külföld rólunk való tájékoztatása szem-
pontjából rendkívül fontos az, amit a tanul-
mány írója — éppen Klebelsberg munkái alap-
ján — a tanyai iskolákról fejt ki. í gy szerez-
het az olvasó tudomást az iskola napközi ott-
honáról (casa. diurna), erről a jelentős újítás-
ról; de a továbbiakban értesül még az iskola-
építési alap előteremtésének módjáról is; meg-
tudja azután, mily módon és alapon kérhető 
egy iskola felállítása és hogyan történik az is-
kolaépítés; felvilágosítást kap arról a nagyje-
lentőségű tényről is, hogy az Alföldet kulturá-
lis elárvultságából Klebelsberg gróf emelte ki 
5000 iskolai objektum létesítésével és hogy az 
ily irányú haladás útja még nem zárult be. 

A tanulmány következő része vázolja iskola-
épületeink állapotát, a fővárosi iskolák a kül-
földön mindenfelé a legnagyobb elismerés, 
csodálat és nagyrabecsülés tárgyát képezik. 
Legújabban a vidéki, sőt falusi iskolaépüle-
teink mintaszerű volta sem maradt titok az 
ide elvetődő idegenek előtt. iA cikk szerzője 
beszámol a vidéki, főleg a Balaton mellékén 
megszervezett nyaraltatásokról. Ezután érteke-
zik iskoláink ifjúsági könyvtárairól s ezzel 
kapcsolatban szóváteszi közoktatásügyi kormá-
nyunknak a magyar könyv érdekében kifej-
tett gondoskodó buzgalmát; de nem hallgatja 

el az Ifjúsági Irodalmi Tanács hatásos műkö-
dését sem. 

E fejtegetéseket követi a tanítók javadalma-
zásáról szóló beszámoló, amelyben a számada-
tokat megelőzi a felekezetiek fizetésének az ál-
lamiakéval törtónt kiegyenlítése. Ehhez járul 
még a tanítói nyugdíjak ismertetése. 

Külön fejezetben tárgyalja a tanulmány a 
tanítóképezdei intézmény jelen állapotát. A 
szerző kiemeli, hogy a tanítóképzőben nyert 
oktatástani tanítás lényege nem az, hogy a 
jelölt mereven kövessen egy bizonyos mód-
szert, hanem sokkal inkább az, hogy a módsze-
res eljárás gondolatába beleélje magát. Hang-
súlyozza továbbá, hogy ma nálunk a tanító-
képzésben minden a gyakorlati eredményesség 
biztosítása érdekében történik. Ennélfogva a 
tanítóképezdei tanárok képzése terén megvaló-
sított fontos újításokat tárja a külföld elé-
Végül kifejti a tanítói képesítő-vizsgálat anya-
gát, menetének részeit és a gyakorlati vizsgára 
kirendelt bizottság elbírálási szempontjait. 

De kiterjeszkedik a cikk írója még a „Taní-
tók szemináriuma" intézményre is. Ennek az-
újításnak áldásos hatását nyomatékosan han-
goztatja, minthogy ez olyan eszköz, amely al-
kalmasnak bizonyul arra, hogy még a saját: 
műveltségével megelégedni hajlandó tanítót is 
rákényszerítse a továbbképzés útjára. 

A tanulmány további fejezete az iskolaorvosi 
állás megszervezésével foglalkozik és felhívja 
a külföld figyelmét arra, hogy ez a dolog negy-
ven esztendővel ezelőtt keletkezett magyar 
gondolat volt. Iskoláinkkal összefüggő egész-
ségügyi intézményeink közül itt nyer említést: 
a Szt. Gellérthegyi gyermek-játszótér is. 

E kimerítő, bár csak tájékoztató és nem 
elemző természetű dolgozat (első közlemény) a 
római egyetem neveléstani intézetének a kiad-
ványa, hálásan fogadjuk és kíváncsian vár-
juk folytatását. Rivista Pedagogica^ 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A kisdednevelés kalauza. (A fővárosi pedagó-
giai könyvtár kiadványai: 1. szám, 1931, 113 1.) 

A fővárosi pedagógiai könyvtár, amelyet 
méltó hely illet meg közművelődési intézmé-
nyeink első sorában, életrevalóságának újabb 
jelét adja. 1928-ban és 1930-ban megjelent Év-
könyvei és Jegyzékei után immár specializálja 
kiadványait és ezúttal elsősorban a kisdedneve-
lőknek, majd pedig a szülőknek szolgál útmu-
tatással, tanáccsal és ezzel a Kalauzzal lehe-
tővé teszi nekik, hogy a polcokon felhalmozott 
holt szellemi tőke számukra az életben élteta-
valósággá váljék. Megkönnyíti ezt a könyv-
anyagnak csoportosításával, a következő tár-
gy ilag helyes szempontok szerint: 1. Történeti 
rész. 2. Neveléstudományi rész. 3. A gyermek. 
4. A kisdedóvói foglalkozások módszere. 5. 
Speciális nevelési rendszerek. 6. Gyermekvéde-
lem. 7. Függelék (rendeletek, utasítások stb.). 
A választékosan megírt, formás Előszó után 
következik a tulajdonképeni Jegyzék, amely az, 
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említett főcsoportokon belül újból tagozódik, 
még pedig a tudományos és a gyakorlati szem-
pontok figyelembevételével, miközben a szer-
kesztő helyes pedagógiai érzékről és ötletesség-
ről tesz tanúságot. Ilyen csoportok pl. A gyer-
meki lélek fejlődésének rajza a magyar és a 
külföldi memoárirodalomban és a szépirodalom 
néhány remekében (28. 1.). Néhány népszerű 
munka a gyermek kérdéseinek kielégítésére 
(54. 1. f.). Kezdő német tanfolyamok és játszó-
iskolák részére alkalmas német mesés- és ver-
seskönyvek (67—8. 1.). Az újabb pedagógia fej-
lődéséhez mérten a lélektani munkák szám sze-
rint is első helyet foglalnak el (21—7., 3 8 ^ 3 1.), 
míg a népszerű nevelésügyi tanácsadók és ol-
vasmányok (28. 1. f.) és a testi fejlődés (36—7.1.) 
című fejezetek közvetlenül a szülők igényeit 
elégítik ki. Az ajánlott könyvekből és csopor-
tosításukból kiérzik, hogy az, aki ezt a munkát 
végezte, nem puszta címek után indult, hanem 
az ajánlott műveket egytől-egyig ismeri is. A 
Kalauz érdemes és érdekes voltát a következő 
akadékoskodó megjegyzések nem fogják csor-
bítani. A 79. lapon fel lehetett volna említeni 
Pettkó—Szandtnernek a minisztérium kiadásá-
ban megjelent két füzetét: „A m. kir áll. gyer-
mekvédelem" ós „A magyar áll. hadiárvagon-
dozás 10 évre 1919—1929". A 84. lapon a minisz-
teri rendeletek stb. felsorolása nem történt 
egészen időrendben. A szöveg, még az idegen 
nyelvű is, sajtóhibamentes: kivétel (helyreiga-
zítva) a 29. lapon Adolphe és a 43. lapon Der 
Lebenswert. A kiadvány mintaszerű technikai 
kiállítása a székesfővárosi nyomdának és a 
hatóság áldozatkészségének dicséretére válik. 

k f . 

.Jókai Mór Meséskönyve. (Bán Tibor rajzaival.) 
Révai-kiadás. 

A halhatatlan nagy magyar elbeszélőnek né-
hány válogatott, versben és prózában írt mesé-
jét tartalmazza az ízléses rajzokkal díszített 
szép meséskönyv. 

„A tengerszem tündére", .,Mátyás diák és 
Bente úr", „A kis király beszélő babája", „Orosz-
lánhűség" „A Guta", „A cinkotai kántor", „A 
királyleány babái", „Mátyás király és a szegény 
varga", ,A leaotungi emberkék" egytől-egyig 
olyan mesék, amelyeket a mai gyermekek is 
nagy örömmel fognak olvasni. 

A meséskönyvet Mikszáth Kálmánnak „Jókai 
Mór vagy a komáromi fiú, aki a világot hódí-
totta meg" című tanulságos verses elbeszélése 
fejezi be. 

A magyar nyelv és helyesírás gyakorlókönyve. 
Ezt a könyvet Erdélyben Paál Elek tanító 

írta s vezérkönyvül való használatát a róm. 
kath., ref. és unitárius püspöki kar a felügye-
letük alá tartozó összes iskolák számára kötele-
zőleg elrendelte. 

Különös érzéssel vesszük kezünkbe e köny-
vet. Hátha, mint már annyiszor, a mi szép nyel-
vünknek szándékos torzítását látjuk benne. S 
mikor forgatjuk, olvasgatjuk, kellemes megle-
petés ér. Nemcsak azért, mert belőle nyelvünk 
szerkezetének, kifejező erejének szépsége tárul 

elénk, hanem azért is, mert e könyv igazi peda-
gógiai érzékkel, mély tudással van megírva. 
Látszik, hogy aki írta, nemcsak ismeri, hanem 
szereti is a magyar nyelvet. 

Nyomban a könyv elején az ottani tanterv 
józan kritikájába bocsátkozik. A helyesírás ta-
nításáról és a nyelvi magyarázatokról ezt írja: 
..Tantervünk a nyelvtanítás központjává nem 
a helyesírást, hanem a gramatikát tette. Mintha 
bizony az elérendő cél nem a helyesírás, hanem 
a nyelvtani szabályok tudása lenne. Megy hát 
vigan a gramatizálás (azaz, dehogy vigan, elég 
keservesen), nem törődve azzal, hogy ez a 
helyesírás tudásának csak eszköze lehet s így 
a vele való bíbelődés csak annyiban jogosult, 
amennyiben a helyesírást szolgálja". Később 
meg ezt mondja: , Szőrszálhasogató nyelvtani 
magyarázatoknak semmi hasznát nem veszi a 
gyermek. Ezek csak arra valók, hogy kedvét 
szegjük vele a további tanulástól". 

Már ezek az idézetek is mutatják, hogy a 
szerző helyes nyomokon jár vezérkönyvében. 
Gyakorlati példákat mutat arra, miként kell a 
beszéd szerveit, a fület, a szemet, a kézzel szer-
zett izomérzeteket a'helyesírás tanításának szol-
gálatába állítanunk. 

A szerző könyvében sorra vesz valamennyi 
olyan nyelvi jelenséget, melyekkel a helyesírás 
kapcsolatban van s csak ezeket tárgyalja. Gya-
korlati példák keretében mutat rá arra, miként 
kell ezeket a gyermekekkel megértetni s kész-
ségig begyakoroltatni. A begyakorlásra, mely 
nála a lényeg, bőséges anyagot nyújt. S ezek 
nagyrészét a magyar írók és költők műveiből 
szerencsésen választja ki. A nyelvi szemlélete-
ket ezeken és a természetes beszéden nyújtja. 
Minden példamondata, — amellett, liogy a he-
lyesírást szolgálja, — egyben a nyelvérzék fej-
lesztésére is alkalmas. 

Ez a Székelyföldről jött munka sok gondola-
tot ad a magyar helyesírás tanításához és a 
nyelvi magyarázatokhoz. Éppen azért kartár-
saink szíves figyelmébe ajánljuk. Megrendel-
hető a szerzőnél, Paál Elek róm. kath. tanító-
nál Targul-Sacuesc (Kézdivásárhely). lud. Treis-
caune, (Háromszék vármegye). Ára 1 P. 

Az 50 éves magyar távbeszélő (1881—1931). 
Hatabnas, 466 oldalas kötetben emlékezik meg a Magyar 
Posta c. hivatalos szakfolyóirat a magyar telefonnak öt-
venéves jubileumáról. Jogos büszkeséggel mutat rá dr. 
Bud János kereskedelemügyi miniszter előszavában arra 
a körülményre, hogy „Magyarország nemcsak az elsők 
közt volt amaz európai országok között, amelyek a táv-
beszélőt bevezették, de úttörőket is adott a távbeszélő1  

nek: a távbeszélőkapesoló központ gondolata magyar 
agyból pattant ki, a telefonhírmondó létesítésével pedig 
Magyarország 30 évvel előzte meg a többi országokat a 
híreknek, szórakoztató és tudományos előadásoknak szét-
szórásában". 

Azzal a találmánnyal, amelyet Graham Bell tanár 
1876-ban szabadalmaztatott s amely lehetővé tette a be-
szédváltást A- és B-állomás között, még távolról sem 
oldatott meg az általános villámgyors szóbeli közlekedés 
problémája, hiszen X-nak és B-nek C-, D ... állomásokkal 
érintkezését is biztosítani kellett. Ezt a nehézséget 
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lángeszű hazánkfia, Puskás Tivadar (1844—1893) hidalta 
át a központi kapcsolásnak, vagyis a telefonközpontnak 
feltalálásával és gyakorlati megvalósításával. 

A legelső telefonközpont 1877 májusában kezdte mű-
ködését Bostonban s rá négy évre, 1881 május 1-én he-
lyezte üzembe egy magánvállalat a budapesti központot 
50 előfizetővel. Az előfizetők száma 1884-ben 402, 1887-
ben 791 lett. Ez utóbbi esztendőben hazánk területén ki-
lenc, magánkezelésben állt városi hálózat is volt már, 
összesen 1633 állomással. A budapesti távbeszélő 1897-
ben állami kezelésbe vétetett s ezzel indult meg ennek 
az intézménynek nagyarányú, teljesen modern kiépítése, 
100.000 előfizető számbavételével. 

A távolsági forgalom belföldi és nemzetközi forgalomra 
oszlik. 1929-ben 4,423.473 belföldi, 748.884 külföldre 
szóló és 625.313 külföldről érkezett beszélgetés folyt a 
távolsági forgalomban. 

Puskás Tivadar nevéhez fűződik a telefonhírmondó 
feltalálása is, amely 1893. évi február hó 15-én helyezte-
tett üzembe. 1894-ben 700, 1930-ban már 9107 előfizetője 
volt a hírmondónak. 

Sokkalta elterjedtebb ennél a szórakoztató rádió, 
amely 1923 március havában keletkezett a m. kir. posta 
építésében és eredetileg kizáróan a Magyar Távirati Iroda 
hírszolgálatának céljaira. A voltaképeni rádióhírmondó-
szolgálat 1925. évi december hó 1-én indult meg, a Ma-
gyar Telefonhírmondó és Rádió R.-T. gondoskodásában. 
Egy hónap alatt, 1925. óv végéig ,16.927 előfizető jelent-
kezett, 1930. év végén pedig már 307.909-re növekedett 
a számuk (108.161 Budapestről, 199.748 a vidéken). 

A távbeszélő fejlődéséről, a kapcsolatos műszaki és 
jogi kérdésekről szóló számos tanulmány mellett üdítő 
olvasmány dr. Kacziány Géza emlékezése a Puskás-test-
vérekről. 

A Magyar Asszony május hóban megjelent szá-
mát az „anya" kultuszának szenteli. A szép és 
változatos képekkel élénkített havi folyóiratban 
Ámon Vilmosnénak Az anyáról szóló vezető-
cikke és Zrínyi Ilonának, a magyar asszonyok 
és anyák eszményképének képmása vezeti be 
az anyaciklust. Vitéz Fehérváry Dezső Tóth 
Kálmán költő édesanyjáról emlékezik meg han-
gulatos cikkben s ismerteti dalosajkú költőnk-
nek azokat a verseit, amelyeklen édesanyját s 
az anyát dicsőíti. Remenyih Sándor költeménye 
után Szentmihályiné Szabó Mária Mária Te-
réziát mutatja be mint anyát s ismerteti leá-
nyához, Mária Antoniettehez intézett történeti 
becsű leveleit. Tormay Cécile Izabella kir. her-
cegasszonynak a magyar népművészet fejlesz-
tése érdekében kifejtett nagyarányú munkássá-
gát méltatja. Az Országos Iparművészeti Mú-
zeumban most rendezett csipke- és hímzéski-
állításról Undi Mária számol be. Ybl Ervin a 
fjordok országáról, Norvégiáról írt értékes ta-
nulmányt, míg az észak asszonyait gr. Bethlen 
Györgyné szép cikke ismerteti. Ezen felül még 
versek és a rendes rovatok teszik változatossá 
az olcsó asszony-újságot. 

Dr. Mózes Imre állatorvos: „Baromfitenyésztés" 
(I. rész: Tyúktenyésztés). 

A szakszerű baromfitenyésztés iránt érdeklődők s an-
nak nagy, folyton növekvő nemzetgazdasági jelentőségét 
ismerők kétségtelenül hálával és köszönettel fognak 

adózni a szerzőnek, aki alapos elméleti tudását és ki-
terjedt gyakorlati ismereteit könnyen, egyenkint is meg-
szerezhető olcsó sorozatban kívánja közkinccsé tenni. 
Ennek a sorozatnak a tyúktenyésztésről szóló első fü-
zete most jelent meg és nyújt a baromfitenyésztésnek er-
ről a legfontosabb s talán legjövedelmezőbb ágáról rész-
letes, kimerítő útbaigazítást. 

Dicsérettel kell a szerző lelkiismeretes munkájáról meg-
emlékeznünk, annál inkább, mert az ilyen mindenre kiter-
jedő gyakorlati útmutatónak különösen nálunk, a 
könnyű, sőt könnyelmű kezdések, az első sikertelenséget 
követő gyors laukadások és lemondások hazájában van 
valóban hézagpótló fontossága. 

Megismerjük a füzetből a tyúktenyésztés három irá-
nyát, a húsra, tojásra és vegyes hasznosításra irányuló 
tenyésztést, a tenyésztésre leginkább alkalmas Rhode Is-
land (Vörös Izlandi) és Leghorn tyúkfajták előnyeit és 
hátrányait, egyik és másik fajta tenyésztésének feltételeit. 
Praktikus útmutatást találunk a tenyésztés megkezdé-
sére, a tenvésztojás, napos csibe és kifejlett tenyészállat 
beszerzésére, a férgek elleni védekezésre, a kotlóval való 
keltetésre, a kotlós megültetésére és gondozására, a kot-
lós alá tett tojások ellenőrzésére, lámpázására, a kikelt 
csirkék gondozására, takarmányozására. 

Ezután rámutat a szerző a mesterséges keltetés lénye-
gére, módjára és előnyeire, ismerteti a keltetőgépek tör-
ténetét, a keltetőgépek alkotórészeit és azok működését, 
a hőmérséklet szabályozását, a keltetés menetét, a csibék 
mesterséges felnevelését. Majd behatóan foglalkozik a te-
nyészállatok megjelölésének fontosságával, a tyúkok ta-
karmányozásával, a Kellner-féle takarmányozási elmélet-
tel, végül az egyes baromfitakarmányok használatának 
feltételeivel, idejével ós módjaival. 

A füzetet ajánljuk a tanítóság és különösen a kezdő 
tenyésztők figyelmébe, annak áttanulmányozása bizony 
sok csalódástól és érzékeny károsodástól fogja a tenyész-
téssel foglalkozni akarókat megkímélni. 

A füzet ára 60 fillér, beszerezhető a szerzőnél Mis-
kolcon. 

Ada Negri, az egykori tanítónő nyerte el az 
olasz akadémia „Benito Mussolini" irodalmi 
d í j á t . Az Alpesek alatt, egy kisebb lombardiai olasz 
falucskában egy fiatal tanítónő búzgón végezte oktatói 
kötelességeit, közben pedig poétaálmok ragyognak lelké-
ben. Negyven éve ennek. Azóta kitörtek az indulatok a 
kis tanítónő, Ada Negri szívének mélyéből és magukkal 
hozták a napvilágra azt a tengersok szenvedést, nyomort 
és küszködést, mely ott benn forrongott és lerakódott a 
nagy, néma küzdelemben. Tanítónő volt, mint Mussolini 
anyja. Már a szülői házban, a szegényes napszámosi la-
kásban, eljegyezte magát Ada Negri a szenvedéssel. És 
minden sor írása borús és kétségbeesett, mert ilyen volt 
az élete is: már akkor, amikor édesanyja betegágyánál 
virraszt ós a kályha mellől elfogy az utolsó széndara-
bocska. Ekkor kezdte verseit beküldözni egy harmadrendű 
újságocskához. Meg is jelentek költeményei. Az igazi 
nagy nyilvánosság, az irodalmi világ azonban nem vett 
tudomást róla. És ő folytatta a tanítást az iskolában, 
de lelkében egyre égett a láng, a kétségbeesés, a keserű-
ség, a fájdalom. A pompásan csiszolt derűs olasz versek 
között azonban mégis csak feltűntek az ő gyötrődő, ön-
marcangoló költeményei és első verseskönyve, — „Fata-
litá" — nemcsak Itáliában keltett feltűnést, hanem rövi-
desen az egész világ foglalkozni kezdett a kis maestra 
verseivel. Egyetlen verskötete elegendő volt ahhoz, hogy 
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egy csapásra nagy költőnek ismerjék el. Kinevezik a mi-
lánói felsőleányiskola irodalomtanárjának. Révbe jut: 
férjhez megy. Versei után prózai írásai, mesteri elbeszé-
lései, remekbe írt festői képei, — egész kis könyvtár, 
amelyet közben alkotott — egész Olaszországot meghó-
dítják. De ő továbbra is a szomorúsággal, fájdalommal 
eljegyzett lelkek életét éli és minden írása az örök em-
beri szenvedésnek egy-egy vérben fakadt gyöngyszeme. 

Vöröskeresztes gyermeklap. Budapesten a Margit-
körúti községi elemi népiskola IV. fiúosztályának Vörös-
keresztes csoportja „Reménység" címen lapot szerkeszt. 
A sokszorosított lapban azokat a szépen sikerült fogal-
mazványokat közlik, melyeket fogalmazási órán készíte-
nek. A kedves gyermekfogalmazványok minden sorából a 
vöröskeresztes gyermek nyugodt s derült életvilága áradt 
felénk. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Johannes Prüfer: Erziehungskunde auf Erleb-
nisgrundlage. (Nevelésismeret élmények alap-
ján.) Teubner kiadása. 1931, 64 lap. 

Prüfer, aki Németországban a gyakorlati és 
családi nevelés egyik leglelkesebb apostola, 
Frőbelről írt jeles munkája révén nálunk is 
előnyösen ismert. Pedagógiai világnézete a gya-
korlatban gyökeredzik; eljárása abból a helyes 
elgondolásból indul ki, hogy pusztán a nevclés-
tudomány ismerete még nem teszi a nevelőt, 
még nem avat művészpedagógussá. Már e könyv 
címe is jelzi, hogy a szerző nem tudományos 
elméletekből s rendszerekből vonja le a tanítá-
sokat a gyakorlat számára, hanem ellenkezőleg, 
bátran, mintegy üstökénél ragadja meg az élet-
ben kínálkozó pedagógiai élményt és közvetle-
nül ugyanabból vezeti le pedagógiai belátás 
alapján a gyakorlati megoldást. Minthogy a ne-
velés kiváltképen gyakorlati tevékenység, amely-
nek középpontja az élet, a megfigyeléseknek s 
ezek értékesítésének: az okulásnak, tanulságok-
nak ugyaninnen kell kiindulni ok. Most megje-
lent könyvecskéje tehát nem tudományos, ha-
nem jó értelemben vett népszerű munka, mint-
egy pedagógiai biológia (élettan) és kazuisztika 
(•„esetek" gyűjteménye), amely kedves és han-
gulatos, érdekes és szórakoztató volta mellett 
egyben komolyan tanulságos. Prüfer vagy 20 év 
óta gyiijti helyes érzékkel és nagy kitartással 
ezeket az , esetek"-et, amelyeknek egy részét mái-
több előző kiadványában értékesítette, feldol-
gozta. Az ő „esetei" tiszta és valóságos pedagó-
giai élmények, nem pedig csupán gyermek-
pszichológiai megfigyelések. Nála a nevelő nem 
szenvedő (passzív) lény, hanem merőben cse-
lekvő tényező, aki eljárásával közvetlenül igyek-
szik a gyermekre hatni. 

Könyvecskénk 30 élményt tartalmaz a követ-

kező négy csoportba sorozva: 1. A nevelés lé-
nyegéről. 2. A gyakorlati nevelés részletfelada-
tai (makacsság, hirtelen harag és dac leküzdése, 
küzdelem a hazugság ellen, a mindennapi eré-
nyek és cselekvő ösztön gyakorlása, az egyé-
niség kifejlesztése, önnevelésre való terelés). 
3. A nevelés tényezői (parancs, fenyegetés, 
eszmecsere, megrovás, természetes és mestersé-
ges büntetések, dicséret és jutalmazás, példa-
adás, szoktatás, játék, foglalkoztatás és munka, 
mesék és elbeszélések). 4. A nevelőről (viszonya 
a gyermekhez, önbírálat, tekintély, munkájának 
legfőbb értelme). Már ez a felsorolás is szemlél-
teti az esetek változatosságát, amelyek egyen-
ként módszeresen három fokon kerülnek feldol-
gozásra, illetőleg bemutatásra: 1. Maga az 
„eset" és megoldása, gyógyítása, ellenszere. 
2. Az ehhez fűződő elmélkedések és 3. Az ered-
mény. Ízelítőül álljon itt egy a gyermek egyéni-
ségére, illetőleg hajlamára vonatkozó élmény. 
Zeppelin gróf egyik levelében ezt írja Schleich 
dr.-nak: „Nagyon igaza van, gyermekkori vá-
gyakozásaink döntő hatással vannak későbbi 
ú. n. nagyteljesítményeinkre. Én már fiúkorom-
ban annyi vörös léggömböt vásároltam, ahányra 
csak tellett; azután egymáshoz kötöztem és pa-
pírossal megterheltem, hogy lebegő egyensúlyt 
érhessek el. Ez nem sikerült nekem, de azért a 
.Zeppelint' mégis feltaláltam." Ehhez szerzőnk 
a következő elmélkedést fűzi (kivonatosan): „Az 
a híres Schleich orvos is gyermekkorában leg-
szívesebben doktort játszott és egykorú társait 
atyjának eszközeivel kezelte. Később ő találta 
fel a helyi érzéktelenítést. Mind ebből nyilván-
valóvá lesz, hogy már a gyermekkorban meg-
nyilatkoznak bizonyos tehetségek vagy legalább 
kedvtelések, amelyektől a gyermeket nem sza-
bad megfosztani, mert bizonyos személyes sza-
badság híján ő sem érzi magát boldognak. Ered-
mény: A nevelő ne vezesse folyton pórázon a 
gyermeket, hanem tegye lehetővé, hogy belső 
világát zavartalanul maga kialakíthassa. Mint-
hogy pedig e téren az iskola az egyénesítésnek 
nem hódolhat kellő mértékben, a íőfeladat a 
családi nevelésre hárul." Kritikailag meg kell 
jegyeznünk, hogy a bemutatott élmények nem 
mind egyenlő értékűek és egynémelyikre nézve 
az ajánlott gyógyító mód (terápia) honi viszo-
nyainknak, a magyar szülők és gyermekek ter-
mészetének, sem igen felelne meg. Ám azért a 
könyvecske jó szolgálatot fog tenni az anyák-
nak és nevelőknek, kezdő tanítóknak és tanító-
nőknek, akiknek a szerző eredeti munkáját 
szánta. k f . 

Dr. Erwin Rude: Vorbereitungen für den Ge-
schichtsunterricht. 4. Teil: Staatsbürgerkunde 
nach grossen Gesichtspunkten. A. W. Zickfeldt-
Verlag. Osterwieek-Harz und Leipzig, 1931. 
217. lap. 

Ez a munka a társadalomtan és alkotmánytan 
oktatásának feldolgozása a német népoktatás 
számára. Kindul az állameszmének és az állam-
polgári érzületnek Kerschensteiner- és Spran-
ger-féle fogalmazásából s a társadalmat és álla-
mot a néplélek értelmi-erkölcsi alkotásának 
fogva fel, az egység, az erkölcsiség, az igazsá-
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gosság, a testvériség ós a szabadság értékeinek 
megvalósítása érdekében való célkitűzést kíván 
az állampolgári neveléstől. Az állampolgári ok-
tatatást általános társadalomtani, továbbá tör-
ténelmi, végül bizonyos konkrét tényekből és 
folyamatokból levezetett szemléleti megalapo-
zásra építi fel. í g y tér rá a gyakorlati okta-
tásra, amely nála az iskolai életben, mint köz-
vetlenül adott és megfigyelhető társas jelenség-
ben végzett vizsgálódásokkal s ezek alapján a 
legfontosabb fogalmi anyag megismertetésével 
kezdődik. Azután a városi és a községi élet for-
máit és folyamatait ismerteti. A munka máso-
dik fele a német alkotmánytan. Igen beható, 
részletes, sok módszertani tudással megírt igazi 
németszellemű munka. Az állameszmén át is a 
német nemzet hatalmának új megalapozását te-
kinti soha szem elől nem tévesztett távolabbi 
céljának, önállóan és kritikával dolgozó magyar 
pedagógusok is hasznát vehetik. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Perzsia oktatásügye. 

Mióta Reza Shall Pahlavi elfoglalta általa 
elűzött elődje trónját, nemcsak politikai, ha-
nem kulturális téren is gyökeres váltczások 
mennek végbe a perzsa birodalomban. 

A régi feudális uralom keveset vagy egyál-
talán nem törődött a nép szellemi igényeivel 
és ezért az oktatásügy nem is másodlagos, de 
utolsórendű kérdés volt az országban. A lakos-
ság 90%-a falvakban lakik; ezek részére csak 
kivételesen állítottak elemi iskolát, pedig, hogy 
mily nagy a tudásszomj, azt Issa Sódig, a köz-
oktatásügyi minisztérium volt főtisztviselője 
szerint mi sem igazolja jobban annál, hogy 
napról-napra százával érkeznek az iskolát kérő 
községek kérvényei. De nemcsak a népoktatást 
hanyagolták el, hanem a kulturális haladás 
más tényezőit sem tekintették fontosaknak. 
Erre vall az, hogy egész Perzsiában egész a 
közelmúltig nem volt egyetlen nagyobb köz-
könyvtár sem. A jelenleg egyedül fennálló 
könyvtár a teheráni, amely azonban még 
messze mögötte áll a modern követelmények-
nek. Az új kormányzat belátta a szellemi ha-
ladás megindulásának kényszerítő szükségletét, 
de nem nyúlt erőszakos kézzel a dolgok fejlő-
désének menetéke, mint ahogyan az számos 
más keleti országban történt, veszélyeztetve ez-
által a szükséges reformok elfogadását a nép 
részéről. Első lépésként tehetséges fiatal embe-
reket küldöttek európai országokba az itteni 
kulturális viszonyok tanulmányozására. Ámbár 
valamennyi tudományszak képviselve van az 
ösztöndíjas kiküldöttek sorában, mégis jel-
lemző, hogy ezeknek 35%-át azok teszik ki, 
akik a pedagógiai tudományokat és ezzel kap-
csolatban az iskolarendszereket vannak hi-
vatva megismerni. Ez arra vall, hogy a kor-
mány helyes érzékkel talált rá az egyedül he-
lyes útra, a reformoknak a nevelés útján való 

megvalósítására. Hogy az ösztöndíjakció mily 
méreteket ölt, arra jellemző, hogy amíg 1922-ben 
még csak öt állami ösztöndíjas tanult külföl-
dön, addig 1930-ban már közel hatszázra rúgott 
számuk. A kormány nem elégszik meg azzal, 
hogy kiküldöttei felületes módon betekintsenek 
egy-egy ország életébe, hanem azt akarja, hogy 
elmélyedve tanulmányozzák a külföldet, ezért 
öt-hat évre küldi ki az embereket és megfele-
lően gondoskodik ellátásukról, amennyiben 
330—420 pengőt utal ki részükre havonkint. 
Ezenkívül a jobb viszonyok közt élő polgárokat 
hivatalosan is buzdítják arra, hogy gyermekeiket 
külföldön neveltessék. Jelenleg az állami ösz-
töndíjasokon kívül mintegy ezer i f jú végzi 
egyetemi tanulmányait külföldön. 

Ezzel kapcsolatban megindult az egész is-
kolarendszer újjászervezése is. Legnagyobb a 
hiány az elemi iskolákban, ezek számát az 
utolsó öt év alatt majdnem megkétszerezték, 
olyannyira, hogy 1929-ben már 3571 volt szá-
muk. Ezek .közül 2139 osztatlan iskola (moktab), 
309 vallásos iskola és 1133 városi osztott iskola 
volt, az utóbbiakat a modern iskola névvel ru-
házták fel. 

Az 1133 modern iskola közül 704-et az állam, 
384-et magánosok és 45-öt külföldiek tartanak 
fenn. A városi elemi iskolák és az osztatlan is-
kolák tanulmányi rendje lényegesen eltér egy-
mástól, az előbbiek hat évfolyamosak, az utób-
biak csak négy osztályosak. Erősen érezhető 
a megfelelően képzett tanítók hiánya, aki 
ugyanis elvégezte az elemi iskola hat osztályát, 
az már taníthat a négy alsó osztályban, aki 
pedig átment a középiskola alsó tagozatán, az 
az elemi iskola felső osztályaiban is vállalhat 
tanítói állást. A népnevelés szélesebb mederbe 
terelésének egyik nagy akadálya az is, hogy 
gyakorlati irányú mezőgazdásági és más szak-
iskolák még egészen hiányzanak. 

A középfokú oktatást az utóbbi években ma-
gas színvonalra emelték. Ennek legfőbb célja 
az volt, hogy lehetővé tegyék a fiatalság be-
iratkozását az európai egyetemekie. Ebből a 
célból bevezették a baccalareatust, amelynek 
alapján ma már csaknem valamennyi európai 
állam egyetemein felveszik a perzsa középisko-
lát végzetteket. A középiskolát teljesen újjá-
szervezték, a tanfolyam liat éves és két tago-
zatra oszlik. Az alsó, három éves tagozat egy-
séges, a felső, ugyancsak három éves pedig öt 
irányban szétágazik. Ezek az irányok: a termé-
szettudományi, a nyelvi, kereskedelmi, ipari és 
mezőgazdasági pályák felé nevelik az ifjúsá-
got. A kisebb városokban levő középiskolákban 
csak az első, a természettudományi szak van 
meg, a nagyobb városok iskoláiban azonban 
mind az öt irány képviselve van. Ezek azon-
ban nem különálló iskolák, hanem az amerikai 
High Schoolhoz, vagy a belga Athénéhez ha-
sonlóan, egy fedél alatt találnak otthonra. 
Ilyen teljes iskola eddig hat van és pedig: 
Teheránban, Tabrizban, Isfahanban, Mashad-
ban, Urmiohban és Shirazban. 

A tanulóifjúság 80%-a a természettudományi 
ágazatot választja, amely az orvosi, természet-
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tudományi és mérnöki pályákra képesít. Eb-
t ő l látható, hogy Perzsiában elsősorban kép-
.zett gyakorlati emberekre van szükség. A ta-
nulók fele nem fizet tandíjat. A régi tanköny-
veket újabb időkben teljesen kicserélték, az is-
kolákat, nyugati értelemben vett modern labo-
ratóriumokkal, szertárakkal szerelik fel. Hogy 
inily hirtelen lendült fel a középfokú oktatás, 
annak bizonyítéka az, hogy az iskolaépítkezés 
nem tudott még lépést tartani a növekedő ta-
nulólétszámmal. Innen van az, hogy a közép-
iskolák 90%-a bérelt magánházakban működik. 
Nagy gondot fordítanak a középiskolai taná-
rok képzésére. E téren arra törekszenek, hogy 
lehetőleg bennszülöttek foglalják el a középis-
kolák tanszékeit. Minthogy európai értelemben 
vett egyetemük még nincs, a tanárképzés az 
•úgynevezett Tanárképző főiskolán történik, 
amely egyúttal a bölcsészettudományi kar jel-
legét is viseli. A jelöltek három éves tanfolyam 
alatt a következő öt szakra készülhetnek elő: 
matematika, fizika és kémia, természetrajz, iro-
dalom és filozófia, történelem és földrajz. 
A felső oktatásról az említett tanárképzőn kí-
vül az öt évfolyamos orvosi iskola, a gyógysze-
részi iskola, fogászati iskola és bábaképző, a 
négy éves jogi iskola és a teológiai főiskolák 
.gondoskodnak. Loczka. 

Egy tudományos pedagógiai intézet. 
A müncheni tanítóegyesület húsz évvel ez-

«előtt alapította meg pedagógiai-pszichológiai 
intézetét. Az alapításnak kettős célja volt: az 
intézetet továbbképző intézetnek szánták, ahol 
a tanítók hivatásbeli tudásukat fejleszthették 
•és kutatóintézetnek, mely gazdag segítő eszkö-
:zeivel lehetővé teszi a szigorúan tudományos 
ifjúságkutatási törekvések megvalósítását, a 
kornak megfelelő oktatóművészet és nevelési 
pedagógia kifejlesztését. Az intézet nem a fő-
iskolák működési körébe kívánt beleavatkozni, 
hanem behatóan és tudományos formában azt 
.a területet óhajtotta megművelni, mely nagy-
jelentőségű a tanító pedagógiai kiképzése és 
működése szempontjából. A gyakorlati-didak-
tikai tevékenységre, a pszichológiai és pszicho-
lógiai-pedagógiai kutatásokra, az iskolatechni-
kai kísérletekre kívánt súlyt fektetni, amelyek 
«zámára az egyetemeken csak korlátolt tér ál-
lott rendelkezésre, amelyek azonban nagy ará-
nyokban szolgálják a tanító hivatástechnikai 
szükségleteit. 

Az intézet működési körét igyekezett minden 
irányban hiánytalanul betölteni és a világhá-
borút megelőző négy év alatt ez teljes mérték-
íben sikerült is. A háborút követő esztendők 
;alatt a hivatástechnikai problémák iránti ér-
deklődés «csökkent, a tanulók és tanítók száma 
is alábbszáll ott, akik résztvehettek volna az in-
tézet tanfolyamain. A viszonyok általános ja-
vulása folytán az intézet ma gyümölcsöző mű-
ködést fejt ki ismét, saját házában berendezett 
gazdag otthonában. A nevelési tudományokat 
fejleszti, a didaktikára és a pedagógiai pszi-
chológiára való tekintettel. Nagy súlyt helyez 
a kutató munkára, foglalkozik a felvetődő 

vagy meglevő problémák részleteinek felderí-
tésével és feldolgozásával és gondoskodik az 
eredmények nyilvánosságra hozataláról. Peda-
gógiai-pszichológiai vizsgálatokat hajt* végre, 
az iskolához való érettséget, a magasabb isko-
lák látogatására való képességet, a tehetség 
irányát, gyönge értelmű gyermekek művelő-
dési fokát igyekszik megállapítani. Gyűjti a 
pszichológiailag hasznosítható gyermeki okmá-
nyokat és írásműveket, feladványokat, statisz-
tikákat és tudományos táblázatokat. Legfonto-
sabb feladata természetesen az oktatás, állan-
dóan ismétlődő felolvasások, előadások és szün-
idei tanfolyamok útján. 

„A gyermek"-kiállítás Kölnben. 
Kölnben május 22-én nagyszabású kiállítás 

nyílik meg „Das Kind" (A gyermek) címmel. 
Az állami, tartományi és községi hatóságok 
karöltve buzgólkodnak azon, hogy teljes képet 
nyújtsanak a gyermekről születésétől kezdve 
iskolai végzettségéig, különös tekintettel a csa-
ládi vonatkozásokra. — Külön csoportokban 
szerepelnek a csecsemő, a kisgyermek, az anya 
és a gyermek, a gyermek és az iskola, a gyer-
mek üdülése és munkája, a beteg és az egészsé-
ges gyermek, a gyermek ruházkodása és táplá-
lása, a testnevelés és iskolai egészségügy stb. 
Ennek az időszerű kiállításnak eszméje már a 
világháború előtt felmerült, de megvalósítására 
érthető okokból csak most került sor. Ismerve a 
németek hivatottságát e téren, eleve megálla-
pítható, hogy a vállalkozás pedagógiai tekintet-
ben teljes sikerrel fog járni. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Kisdedóvók Országos Egyesületének pestvár-
megyei köre folyó hó 4-én Kispesten, a Kossuth-
téri állami elemi iskola dísztermében tartotta 
meg évi közgyűlését, amely iránt nagyarányú 
érdeklődés mutatkozott. 

A közoktatásügyi miniszter megbízásából 
megjelent dr. Walter Ernő min. titkár. To-
vábbá résztvettek még György Ottmár min. 
tan., Kehrer Károly pestvármegyei tanfel-
ügyelő, Végh József óvóképző igazgató, a Kis-
dedóvók Orsz. Egyesületének országos elnöke, 
dr. Molnár József kispesti polgármester, Rákos 
István, Kenyeres Elemér egyet, m.-tanár, a 
Kisdednevelés szerkesztője, Szarvas Ede igaz-
gató, az Állami Tanítók Országos Egyesületé-
nek elnöksége részéről, Popper Győzőné, Gru-
ber Béláné, a KANSz óvónői szakcsoport el-
nöke, Stelly Gizella, a fővárosi óvónők szak-
felügyelője, Székely Gáborné, Popper Győzőné, 
a Budapesti óvókör elnöke és még számosan 
a pedagógiai és társadalmi élet vezetői közül. 

A termet az állami és fővárosi óvónők zsúfo-
lásig megtöltötték s a legnagyobb érdeklődés 
mellett zajlott le a közgyűlés, amelyet a kö-
zönség nyitott meg a Hiszekegy eléneklésével. 

Ezután Benkő Anna kispesti áll. óvónő, a 
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Kisdedóvók Orsz. Egyesületének pestvárme-
gyei köre elnökének megnyitója következett, 
aki mindenekelőtt a hivatalos kiküldötteket, 
majd a fővárosból s a környékből összesereg-
lett vendégeket köszöntötte. Nagy hatást kel-
tett kartársai között az összetartásra való buz-
dításával s miután a már-már elalvó s hosszú 
időn keresztül stagnáló egyesületet sikerült az 
elnöknek új életre ébreszteni s tetterőssé át-
szervezni — kifejezte abbeli reménységét, hogy 
a rügybontó tavaszra el kell következni a gyü-
mölcsöt hozó nyárnak is. Az önképzés fejlesz-
téséről s a gyakorlati foglalkozások fontossá-
gáról beszélt még, majd áttért kartársainak 
arra a törekvésére, hogy legalább is a VIII. 
fizetési osztályba bejuthassanak. Az óvónők 
otthona alapjára megindítotti gyűjtésről szá-
molt be még, külön köszönetet szavazva Zipsz 
Amália óvónőnek, aki alakimunkája értékesí-
tésével 100 pengőt juttatott az alap javára. 

Az elnöki megnyitót nagy tetszéssel fogadta 
a közgyűlés, amely után dr. Walter Ernő min. 
kiküldött gróf Klebelsberg Kuno közoktatás-
ügyi miniszter, dr. Petri Pál államtitkár és 
báró Wlassics Gyula államtitkár üdvözletét, 
az ügy iránti meleg érdeklődését tolmácsolta. 
Érdekes beszédében kifejtette, hogy erre a gyű-
lésre nem úgy jött, mint íróasztali előadó, ha-
nem mint lelki, pedagógiai orvos. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a szociális és társadalmi 
eltolódások kétszeres feladatot rónak az óvó-
nőkre is, akiknek a régi ideálok mellett kell 
kitartaniok. Méltányolta az óvónők lelkiismere-
tes munkálkodását s biztatta a további nehéz, 
de áldásos úton való haladásra. 

A miniszteri kiküldött értékes szavai mély 
benyomást gyakoroltak a hallgatóságra. Utána 
özv. Zékányné Vajda Mária kispest-wekerlete-
lepi óvónő érdekes gyakorlati előadást muta-
tott be óvodás gyermekekkel a családról és ha-
zaszeretetről. Majd Zlcch József né kispesti 
óvónő gyermek-dalkórusával aratott nagy tet-
szést. Utána Wéber Mária kispesti óvónő az 
óvodás apróságok dalos, táncos előadásával 
szerzett örömet a hallgatóságnak. 

Ezután Szekeres Ferenc budapesti ped. sze-
mináriumi zenetanár „Daltanítás az óvodá-
ban" címmel, kitűnő módszerével bemutatta 
az óvodásokkal az ének gyors és mulattató be-
taníttatását. A gyakorlati foglalkozások bemu-
tatóinak egyik kiváló érdeme, hogy a haza-
fias szellem ápolását minden alkalommal erő-
sen hangsúlyozták. 

Ezután Pósch Erzsébet rákosligeti óvónő „Az 
óvodásgyermekek lelki, értelmi és testi nevelé-
séről" címmel tartott érdekes és tanulságos fel-
olvasást, amelyben kifejtette, hogy a mai kor 
túlsúlyt helyez a pedagógiában a gyermekek 
értelmi nevelésére, holott a lélek nevelése is 
ugyanolyan fontosságú. Majd az illedelmesség, 
megbízhatóság és felelősségérzet kifejlesztésé-
ről értekezett. 

A tetszéssel fogadott előadás után Imre Sán-
dor egyetemi tanár emelkedett szólásra s „Az 
óvodásgyermek kettős élete" címmel tartott 
nagyhatású előadást, a kicsiny gyermek éle-

tét beállítva, aki a szülői ház és az óvoda te-
kintélye közt már alternatívába kerül. Hang-
súlyozta annak fontosságát, hogy a szülői és-
az óvónői nevelés harmonizáljon abban, hogy 
egyszintre hozzák nevelési elveiket. E válto-
zást okozó tárgyi és személyi körülmények 
részletezése után felhívta az óvónőket, hogy 
keressék a kapcsolatot a szülői házzal, amelyet 
a nivellálás érdekében fontosnak tart. 

Imre Sándor hangsúlyozta még előadásában^ 
hogy tudatosan kell nevelni s az óvoda legyen, 
az otthoni nevelés alakítója, kiegészítője s a 
gyermeken keresztül észrevétlenül és tapintat 
tal neveljék a szülőket is. Hassanak oda, hogy 
a gyermek lelkében a kettősség megszűnjék s 
mint ahcgy minden nevelés célja a gyermekre-
való benyomások elrendezése, a károsak elhárí-
tása, a javítók ápolása — történjék mindez a 
szíven keresztül. 

A zajos tapssal fogadott előadás után Kehrer 
Károly pestvármegyei tanfelügyelő értékes-
előadásban szólalt fel ezután, amelyben hang-
súlyozta, hogy az óvoda ne oktasson, hanens 
neveljen, még pedig a kedélyen, szíven és lel-
ken keresztül. Ha alkalmazkodni akar az óvónő» 
az új tantervhez, akkor helyesen fog nevelni. 

Kehrer Károly előadását nagy tetszéssel fo-
gadták, amellyel a közgyűlési előadások soro-
zata befejeződött s a közönség emelkedett han-
gulatban a Himnusz-szal zárta be a közgyű-
lést, amely után bankett következett! 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének vá-
lasztmánya Budapesten gyűlést tartott. A vá-
lasztmányi gyűlést megelőzően a tanyai szak-
osztály tartott értekezletet, amelyen a tanyai 
működési pótlék sürgős kiutalását kérték., 
majd elhatározták, hogy az országos tanyai 
kongresszust a mezőgazdasági kamarákkal és. 
egyéb tanyai érdekeltségekkel együtt még eb-
ben az évben megtartják. 

A választmányi gyűlést Galla Endre elnök 
vezette. Kegyeletes szavakkal megemlékezett 
Osztie Béláról, az egyesület elliúnyt tagjáról. 
Vitéz Csorba Ödön főtitkár a vezetőség műkö-
déséről tartott hosszabb beszámolót. Szóbake-
rült a tanítóképzés reformja, főleg pedig az,, 
hogy egyes tanítóknál a pedagógiai képzés: 
mindössze csak egy évig tart. Kívánja az egye-
sület a szolgálati pragmatika mielőbbi megal-
kotását, a minősítésnek jelenlegi megváltozta-
tását. A tanítógyermekek érdekében kéri, hogjr 
az intézetekben való felvételeknél, mint új ta-
nítói állások betöltésénél a tanítógyermekek ré-
szesüljenek előnyben, az állami tanítók árvái-
ról pedig mielőbb gondoskodás történjék. Abe-
iratási díjakból létesítendő nevelőintézetek 
ügyeit intéző bizottságban a tanítóság^ nagyobb 
képviseletet nyerjen. Áthelyezések alkalmával 
a családos tanítók mindenkor előnyben részesí-
tendők. Ügyszintén a tanyai tanítók megürese-
dés esetén e központokba áthelyezendők. A. 
hadviselt tanítók jogos panaszai mielőbb orvo-
solandók. A 7000/1925. M. E. rendelettel létesí-
tett B-csoport megszüntetésével az egyenlő el-
bánás elve alapján a tanítóság kéri, hogy az 
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1925. év előtti állapotot visszaállítsák. Kéri, hogy 
az igazgatói és a tanyai működési pótlók mi-
előbbi rendezése hajtassék végre. 

A Tokaji R. K. Espereskerületi Tanítókör köz-
gyűlése. "Úgy a Tanítókör tagjainak, mint a 
lelkészkedő papságnak élénk érdeklődése mel-
lett folyt le a Tokaji R. K. Espereskerületi 
Tanítókor közgyűlése május hó 5-én. A tanító-
ság útja egyenesen a remekművű templomba 
vezetett, amelynek a bejáratánál már ott vá-
rakoztak: Petreczky Jenő, a vármegyei tanító-
ság vezére és Tajdyné Früchtl Irén tokaji 
igazgató, a Tanítókör alelnöke. Szentmise alatt 
a Tanítókör alkalmi kara énekelt. A közgyűlést 
megelőzőleg Cseh Géza tállyai r. k. kántor-
tanító a II. osztályú tanulókkal számolást mu-
tatott be, melyet kartársai nagy élvezettel 
szemléltek. A mintatanítás után Tajdyné 
Früchtl Irén alelnök tartotta meg magasszín-
vonalú megnyitóját, majd a kör nevében el-
búcsúzott Benőcs J. volt elnöktől, akinek ér-
demei jegyzőkönyvileg örökíttettek meg. A köz-
gyűlés egyhangúlag és impozáns lelkesedéssel 
Hála Győző tállyai r. k. tanítót választotta 
meg elnökének. 

Majd dr. Szén József kerületi tanfelügyelő 
tartott a történelem tanításának objektív alap-
jairól előadást. Dr. Szén kerületi tanfelügyelő 
a filozófus bölcseségével és a historikus ala-
posságával kezelte a témát. Az előadással kap-
csolatban felszólalt Petreczky Jenő királyi tan-
felügyelő is, s a tőle már megszokott éles és 
kemény logikával értékes útbaigazításokat 
adott a tanítóságnak. Egey Matild taktaszadai 
r. k. tanítónőnek az erkölcsi nevelésről tartott 
előadása rendkívül értékes volt. 

A pályatételeket bíráló bizottság jelentését 
Bodnár Béla tarcali igazgató-tanító adta elő. 
Az első díjat Orosz Antal igazgató-tanítónak 
ítélte oda. Díjazásban részesültek még: Sol-
tész J. Ödön hernádkaki r. k. tanító, Kossárik 
Kálmán taktaszadai r. k. tanító, Dvdits Antal 
szerencsi és Hála Győző tállyai r. k. tanítók. 

Hány magyar él a földön? A Magyar Külügyi 
Társaság nemzeti kisebbségi szakosztálya ápri-
lis 30-án este a társaságnak az Országházban 
levő tanácstermében Lukács György nyug. kul-
tuszminiszter elnöklésével látogatott előadó-
ülést tartott. Az előadó-ülés egyetlen tárgya: 
vitéz dr. Nagy Iván tanfelügyelő felolvasása volt. 
A kiváló előadó beható és pontos statisztikai ta-
nulmányok alapján az egész világon élő, ma-
gyar anyanyelvű magyarság számát 12 mil-
lióra és 30 ezerre becsüli, akik közül Európá-
ban 11,390.000 lélek, Amerikában 650.000 és a 
többi világrészben együttvéve ötezer lélek él. 
Csonka-Magyarországon a legújabb népszám-
lálás eredménye szerint a magyarság száma: 
7,856.000, amely számban természetesen nincse-
nek benne a más anyanyelvű magyarországi 
lakosok. Az Ausztriához csatolt nyugatmagyar-
országi területen 14.929, magában Bécsben pe-
dig 10.927 magyart számolt az osztrák népszám-
lálás az 1923. évben. Csehszlovákiában csak 
754.000, Jugoszláviában 472.000, Romániában 

1,247.000 magyart mutatnak ki az utódállamok 
statisztikusai. Az 1920. évben a három utódál-
lam területén kimutatott 3,350.000 főnyi ma-
gyarság létszáma azzal, hogy erről a területről 
mintegy 350.000 magyar ember azóta valóban 
elmenekült és azzal, hogy a megszállt terüle-
tek zsidósága nagyrészt a kényszernek engedve 
nem vállalta a kisebbségi sors nehéz terhét, 
valóban lecsökkent. Mindamellett, ha a termé-
szetes népszaporodást figyelembe vesszük, az 
utódállamok által kimutatott számnak okvetle-
nül lényegesen nagyobbnak kell lennie s így 
nyugodtan becsülhetjük az utódállamok ma-
gyar anyanyelvű lakosságát, még az emiitett 
veszteségek után is: 3,387.000 főnyire. Európa 
többi államában együttvéve 83.000 született ma-
gyar él, közülük mintegy 50.000 Franciaország-
ban, 8416 lélek Németországban és — az 1926. 
évi szovjet-népszámlálás adatai szerint — 8300-
Oroszországban. 

A feszült érdeklődéssel hallgatott előadásért 
a jelenvoltak lelkesen megéljenezték a szerzőt, 
akinek az elnök meleg szavakkal elismerő kö-
szönetet mondott. 

A világválság és a nevelésügy. A Református 
Figyelő szemináriumában kedden este Imre 
Sándor szegedi egyetemi tanár, a dunamelléki 
református egyházkerület középiskolai felügye-
lője előadást tartott a világválságnak a neve-
lésüggyel való kapcsolatáról. 

Imre Sándor többek között a következőket 
mondotta: A nevelés szerepét a világválság 
okai között egészen jogosan keressük — úgy-
mond —, mert ha a világválság szörnyűsége-
sen bonyolult is, bizonyos az, hogy része van 
benne minden olyan tényezőnek, amely az em-
berek minőségét alakította ki. Ebből itt az a 
kérdés következik, melyek a válságnak azok a 
tünetei, amelyeket a nevelés minőségével lehet 
magyarázni. Ilyenek az érzelmi élet teljes zi-
láltsága, a nemzetek közötti nagy érzelmi el-
lentétek, egy-egy nemzet közműveltségében 
levő szakadékok, amelyek miatt a különböző 
műveltségű elemek közös munkában nem talál-
kozhattak. Ide tartozik az is, hogy egyik nem-
zet sem tájékoztatta saját ifjúságát arról, mi 
folyik manapság körülöttünk s mi forrong a 
saját nemzetünk körén belül. Egyik társadalmi 
osztály ifjúsága sem élhette bele magát az: 
egész közösség életébe, mert egyik a szociális 
szót kizárólag saját szűkebb körére vcnatkoz-
tatta, a másik a szótól is irtózott, mert nem 
értette. Súlyos ellentétek közé került a neve-
lés: szűkebb körök nevelési érdekei szemben 
állnak a nemzeti egység érdekével. A nevelés,, 
mint nemzetvédelem, szemben áll a nevelésnek 
mint világügynek a felismerésével. Az élet pa-
rancsoló szükségletei szemben állanak az esz-
mények szolgálatára való neveléssel. Az iskola, 
feladata megnövekedett, de ugyanakkor ereje-
megfogyatkozott. Az ifjúságot a felnőttek szer-
vezik, ugyanakkor az ifjúság szabadságot kí-
ván. A válságból következő feladatok tehát a. 
nevelés szervezésére, azután az egyes nevelők 
kötelességeire vonatkoznak. A nevelést minden 
nemzetnek a maga helyzetéhez képest, a maga-
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érdekeinek megfelelően, de egyetemes szempon-
tokból kell szerveznie. Határozott világnézetet 
kell szolgálnia a nevelőnek, de abban a tudat-
ban, hogy többé nem lehetséges csupán egyetlen 
világnézet. Vallásosságot kell szolgálnia, de 
nem a felekezetiséget. Mert a vallás egyete-
mességet jelent, a felekezetiség partikulariz-
must. A nemzetek viszonyában a nacionaliz-
must kell művelnie, de nem a sovinizmust. — 
A legfőbb követelmény a nevelők nevelése: szü-
lőké, tanítóké, művelődéspolitikusoké. 

Imre Sándor professzor fejtegetéseit odaadó 
figyelemmel és végül lelkes ovációkkal jutal-
mazta a hallgatóság. 

A Mosonvármegyei Általános Tanítóegyesület 
június hóban tartja fennállásának 60 éves jubileumát. A 
választmány a díszközgyűlés előkészítésére rendezőbizott-
ságot választott, hogy a vármegye tanítósága méltó 
módon rója le háláját az alapítók iránt. A díszközgyű-
lésre meghívja az egyesület a társegyesületeket is. Rész-
letes műsort legközelebb tesz közzé a rendezőség. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Kiskőrösön. Kehrer 
Károly pestmegyei vezetőtanfelügyelő kezdemé-
nyezésére ós irányítása mellett a Kiskunhalas-
Kiskőrösi Tanítói Járáskör látogatott pedagó-
giai szemináriumot rendezett Kiskőrösön. Kö-
zel 300 állami, községi és felekezeti tanító, 
tanítónő és apáca vett részt a szemináriumon, 
amely iránt a helyi értelmiség is nagy érdeklő-
dést tanúsított. A magyar Hiszekegy után Keh-
rer Károly tanfelügyelő nyitotta meg a szemi-
náriumot, hangoztatva, hogy a nemzeti irányú 
népoktatás előtt három magasztos eszmény le-
beg: család, vallás, haza. Vargha János evan-
gélikus és Bognár József állami iskolai tanítók 
a. rajz- és kézimunkaoktatás, Dezseő László őr-
nagy a testnevelés, rendszeretet és fegyelem, 
Mikus János evangélikus tanító pedig az ének-
tanítás elméleti és gyakorlati módszereit ismer-
tette. A bemutatott énekszámok közül tetszett 
•egy Kodály-kompozíció, amelyet Mikus János 
tanító vezényletével az evangélikus elemi iskola 
hatvantagú gyermekkórusa adott elő. A szemi-
nárium végeztével Kehrer Károly tanfelügyelő 
foglalta össze az előadások tanulságait, majd a 
Tanítói Járáskör tartotta meg közgyűlését, 
amelynek során Kraftsik Zoltán elnök mondott 
megnyitót, Galla Endre, az Állami Tanítók Or-
szágos Egyesületének elnöke, a tanítói jóléti in-
tézményekről beszélt, Csorba Tibor kiskúnhalasi 
polgári iskolai tanár pedig a rajzoktatás lélek-
tanáról tartott előadást. 
Padagógiai szemináriumok. Heves vármegyé-
ben a tiszafüredi járás tanítói a tiszafüredi 
róm. kath. iskolában, Iftene Gyula tanfelügyelő 
•vezetése mellett a járás egyházi előkelőségei s 
& községi elöljáróság megbízottja jelenlétében 
pedagógiai szemináriumot tartottak. Előadást 
és mintatanítást mutattak be Tárnyik László 

állami és Urbán Gábor róm. kath. uradalmi 
igazgató-tanítók, továbbá Tóth Károly reformá-
tus és dr. Dienes Barnabás róm. kath. tanítók. 
Úgy az előadások, mint a mintatanítások a 
legújabb tanterv s a modern pedagógia köve-
telményeinek megfelelőek voltak. 
Pedagógiai szeminárium Szentesen folyó évi 
április hó 16-án tartatott meg Kiss Károly vár-
megyei vezető, kir. tanfelügyelő elnöklete alatt. 
Kiváló jelentőséget nyert a szeminárium a sze-
gedi tanítóképző-intézet gyakorló iskolai taná-
rának: Vadász Zoltánnak közreműködésével, 
aki a III. osztály fogamazás tanításának az 
új tanterv szellemében történő módszerét mu-
tatta be a nagy számban megjelent tanyai osz-
tatlan népiskolák tanítóságának. Majd a IV. 
osztály számtani anyagából az időszámítás-ta-
nítás módszeres eljárását ismertette az osztott 
iskolák tantervének megfelelőleg. A közel há-
rom órán át tartó elméleti és gyakorlati elő-
adáson jelen volt Eördögh Béla kir. tanfel-
ügyelő, a helybeli állami reálgimnázium és 
állami polgári leányiskola tanári kara, a kü-
lönböző felekezeti iskolák tantestülete és nagy-
számú vidéki tanítóság, akiket az előadó élve-
zetes előadásával, melegszívű vonzó egyéni-
ségével, szeretetteljes bánásmódjával valóság-
gal lebilincselt. Az előadást követő megbeszé-
léseket Kiss Károly tanfelügyelő gazdag tu-
dásra, sok-sok tanulságos tapasztalatra valló, 
izzó hazafisággal teljes beszédben foglalta össze, 
kiemelve a mintatanításokon is végighúzódó 
szeretetteljes bánásmódnak nemcsak az iskolai 
tanítás és nevelésben való jelentőségét, hanem 
annak a családi és társadalmi életben való 
szükségességét is. , 
Pedagógiai szemináriumok Nógrád és Hont 
vármegyékben. E határszéli két vármegye ta-
nítói kara teljes buzgalommal vesz részt a sze-
mináriumi értekezleteken. A folyó tanév má-
sodik felében ezek az értekezletek a járásköri 
ülésekkel kapcsolatban tartatnak meg. Vala-
mennyi értekezleten megjelentek az egyházke-
rületi esperes-tanfelügyelők és a főszolgabírák 
is. Dr. Visnovszky Rezső kir. tanfelügyelő az 
elmúlt évben a fogalmazás lélektanát és mód-
szerét ismertette, a folyó tanévben pedig a fo-
galmazás jellem- és kedélyképző erejéről tar-
tott előadásokat. Elméleti előadásokat tartot-
tak: Alexy Béla ecsegi állami tanító a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításáról; Lacsnyné 
Fekete Margit szobi róm. kath. tanítónő „Ol-
vasás és olvasmánytárgyalás az új tantervben" 
címmel; Uhlár István kismarosi róm. kath. ta-
nító „Szám- és méréstan tanítása az elemi is-
kolában"; Flórián Márton tolmácsi róm. kath. 
ig.-tanító „A beszéd- és értelemgyakorlat sze-
repe az új tantervben" címmel; Végh Károly 
diósjenői róm. kath. ig.-tanító „A természet-
rajzi, gazdaságtani és háztartástani ismeretek 
tanítása" címmel; Gerengay Pál penci ág. h. 
ev. tanító „A földrajz a hazaszeretetre való ne-
velés szolgálatában" címmel. — Gyakorlati ta-
nítást mutattak be: Mészáros Mária ecsegi ál-
lami tanítónő, Poszet Kálmán pestújhelyi ál-
lami tanító, Lacsny Ferenc szobi róm. kath. ig.-
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tanító, Reiner Rezső kismarosi róm. kath. ta-
nító, Tóth József alsópetényi róm. kath. tanító, 
Cziparek János tolmácsi róm. kath. tanító, 
László István keszeg! róm. kath. tanító. A kir. 
tanfelügyelő a Selypen tartott értekezleten me-
leg szavak kíséretében adta át Poszet Kálmán 
volt ecsegi, jelenleg pestújhelyi állami tanító-
nak a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
elismerő okiratát. 

A pécsi tanítóság április havi pedagógiai sze-
mináriuma. Népes látogatottság és élénk érdek-
lődés mellett folyt le április 28-án a pécsi taní-
tók szemináriumi előadása. Az értekezlet el-
nöke, Tierze Nagy János dr., kir. tanfelügyelő 
megnyitó beszédében meggyőzően fejtegette s 
a tanítói munka homlokterébe állította a nép-
iskolai testnevelés és testgyakorlás tervszerű, 
tudatos tanítását. Majd Németh Vince pécsbá-
nyatelepi társulati tanító épp oly szeretettel, 
mint hozzáértéssel megírt értekezésében, min-
den lényegre kiterjedően ismertette a testgya-
korlás tanításának történetét, módszerét, egész-
ségügyi vonatkczásait s röviden vázolta egy 
tornaóra menetét. A testgyakorlási órát Vott 
Béla pécsi áll. tanító elevenítette meg, ki a rá-
termettség és szakszerűség egyesítésével szem-
léltette, mint lehet üde frisseséggel, pergő vál-
tozatossággal, testet-lelket felderítő módcn ará-
nyosan összesíteni megfelelő rendgyakorlatokat, 
szabadgyakorlatokat és az elmaradhatatlan já-
tékot úgy, hogy az edzést, szórakozást és gyö-
nyörűséget jelentsen. A bemutatást követő vi-
tában a teljes elismerés hangján szólottak 
mindkét előadásról. 

Pedagógiai szeminárium a gyöngyösi központi 
állami iskolában. A gyöngyösi körzet tanító-
sága május hó 2-án tartotta pedagógiai szemi-
náriumát. Ezen nemcsak a tanítóság jelent 
meg, hanem ott voltak a gyöngyösi járás egy-
házfejei, élükön dr. Bozsik Pál prépost-plébá-
nossal a város vezető egyéneit, a középfokú is-
kolák igazgatóit s tanárait, a szülők nagy 
táborát. 

Szentmisével kezdődött a munkásság. A „Hi-
szekegy" elhangzása után Bárdos Ádám kir. 
tanfelügyelő tartotta meg megnyitó beszédét. 
Munkásságra, Istenfélelemre, kitartásra buzdí-
totta a tanítóságot. Meleg szavak kíséretében 
nyújtotta át Sebestyén Lajos központi állami 
elemi iskolai igazgatónak és Vass József igaz-
gatónak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak elismerő okiratát a szemináriumi elő-
adások terén kifejtett, fáradságot nem ismerő 
munkálkodásukért. 

Ezt Sebestyén Lajos igazgató előadása kö-
vette a „Természeti és gazdasági ismeretek" 
címmel, melyet nagy tetszéssel fogadott a ta-
nítóság. Azután Schreiber Hermin áll. iskolai 
tanítónő gyakorlati tanítást tartott a III. osz-
tályban a bagolyról, a már tőle több ízben 
hallott, kedves és érdekfeszítő módon. Fass 
József igazgató előadása az elemi iskolai rajz-
oktatásról általános tetszést keltett. Gyakor-
lati tanítással igazolta be állításait. A II. osz-
tályban díszítő tervezés címen tartott taní-

tást. Dr. Burián Endre városi tiszti főorvos 
magasszárnyalású előadását a „Tejről" szintén 
általános érdeklődés követte. Ezután Lipeczky 
János állami iskolai igazgató módszertani elő-
adása következett a költeménytárgyalásról. 
Mindvégig érdekes fejtegetéseit nagy tetszéssel 
fogadta a tanítóság. Majd Visky Dezső állami 
iskolai igazgató bemutató előadást tartott az 
V. osztályban. Vörösmarty: „A szegény asz-
szony könyve" című költeményét tárgyalta. 
Eközben a hallgató szemében könny csillant 
meg. Eilep János állami tanító a melegágy ké-
szítéséről tartott sikerült és élvezetes gyakor-
lati tanítást. A királyi tanfelügyelő zárószavai, 
majd a Hiszekegy eléneklése után a gyűlés a 
késő esti órákban végetért. 

H Í R E K 

A Középponti Katholikus Kör kultúrestje. 
— A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ma-
gyar apácák művelődéstörténeti szerepéről. — 

A Központi Katholikus Kör április 25-én ren-
dezte VII. kultúrestjét amelyen gróf Klebels-
berg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tartott előadást a magyar apácáknak művelő-
désünkben való szerepéről. 

A kultuszminiszter azzal kezdte, hogy a ma-
gyar apácát már a magyarnyelvű művelődés 
küszöbén ott látjuk, amint magyar nyelven ír, 
másol kódexeket. A magyar szerzetesrendek fej-
lődésében igen nehéz idők voltak. Az igazi krí-
zise a magyar szerzetesrendeknek II. József 
alatt folyt le, amikor egy pár rend kivételével 
áldozatul esett az egész magyar szerzetesség. 
A pálosokat és a klarisszákat nem is sikerült 
visszaállítani, mert túlmagyarok voltak ezek a 
rendek, a magyar gondolat erőteljes, intranzi-
gens képviselői. De szerencsére visszaállították 
a többi szerzetesrendet. Az abszolutizmus órái-
ban talán éppen németesítési célokkal hoztak 
ide női szerzetesrendeket, amelyek azonban a 
magyar földben teljesen ir.egmagyarosodtak. 

Láttam rendházakban öreg apácákat, — úgy-
mond a kultuszminiszter, •— akik mint fiatal 
lányok jöttek be Elszászból, Bajorországból, ki-
ejtésükből látszik a német származás, de szí-
vük már magyar és olyan becsülettel szolgál-
ják a magyar művelődés ügyét, mint nagyon 
kevesen. így lassan megint kifejlődött nálunk 
a katholikus egyház szerzetesi szervezete. 

— Mi nem akarjuk a gyökértelen és gyöke-
ret irtó, a múlttal, tradíciókkal szakító radika-
lizmust. Mi nem revoluciót, hanem evolúciót 
akarunk a magyar történeti tradíció folytatá-
sában és továbbfonásában. Ilyen elgondolás mel-
lett önként adódik a magyar vallásügyi minisz-
ternek az a kötelessége, hogy támogassa a szer-
zetesrendet és ezek sorában a női szerzetes-
rendeket. 

A kultuszminiszter ezután azt fejtegette elő-
adásában, hogy főleg két pontban sietett a női 
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szerzetesrendek segítségére. Az egyik volt a 
központi anyaházak rekonstruálása és ezzel 
párhuzamosan a szerzetesi iskolák kiépítése. 
A hétmillió pengőt közelíti meg az az összeg, 
amelyet minisztersége alatt erre a célra fordí-
tott. A másik dolog volt, amellyel segítségükre 
sietett, hogy a női szerzetesrendek nagyobb 
számmal tereljék tanárjelöltjeiket az egyete-
mekre. Nagyon sokan elfelejtik, — mondotta — 
hogy a magyar középosztály leányait a polgári 
iskolákban túlnyomó többségben az apácák ne-
velik. Gondoskodni kellett tehát megfelelő tá-
nulási lehetőségről. Meg kellett nyitni a lehe-
tőségét annak, hogy az apácák egyetemre me-
hessenek, elsősorban valláserkölcsi szempont-
ból. Garantálni kellett, hogy kiváló tudósokat, 
mégis bizonyos tantárgyaknál katholikus fér-
fiakat- hallgassanak. Ilyen irányban intézkedett 
is a szegedi egyetemen. 

— Mondhatom — folytatta a kultuszminisz-
ter, — hogy csoda, amit a magyar apáca művel 
a magyar gyermekért az iskolában és a magyar 
betegért a klinikákon és a kórházakban. Egész 
multam arra utal, hogy a politikában a mér-
séklet embere legyek. Ha ilyen férfiú, akinek 
minden kilengése ki van zárva, állapítja meg, 
hogy a magyar apáca egyik főpillére a magyar 
művelődésnek, akkor nem hiszem, hogy a radi-
kalizmus ebben valami egyoldalúságot látna. 
Ha valaki tíz évig van hatalmon, az előtt fogy-
nak a remények és szaporodnak a csalódások. 
Ha a mérleget nézem, akkor megállapíthatom, 
hogy kevés olyan kulturális értéket látok a ma-
gyar művelődés terén, amelynek akkora legyen 
az erkölcsi és pedagógiai értéke, mint a magyar 
apácáknak, akik nekem legkedvesebb munka-
társaim. Remélem, hogy a Ráskay Leák ma-
gyar szelleme megmarad a női szerzetesrendek 
tagjaiban és lényeges alkotó szellem lesz az er-
kölcsi értékek kitermelésében, amely nélkül 
nincsen tényleges magyar feltámadás. Szeres-
sük nagyon a mi apácáinkat. 

Percekig tartó taps fogadta a kultuszminisz-
ter előadását, amelyet közben is többször meg-
szakított a hallgatóság tetszésnyilvánítása. 

A kultuszminiszter előadását megelőzte és követte az 
est műsoros része, amelynek során Eyssen Tiborné dr.-né 
énekművésznő adott elő nagy sikerrel énekszámokat, 
Eyssen Tibor dr. zongorakiséretével, Zipemovszky Fü-
löpke hegedűművésznő pompás játékával, Hodula István 
zongoraművész és zeneszerző kisérőzenéjével Palló Imre, 
a m. kir. Operaház művésze és Laurisin Miklós zongora-
művész, a Zeneművészeti Főiskola tanára, Molnár Anna 
hárfaművésznővel osztoztak az est megérdemelt sikerén, 
majd Hont Erzsébet, Illésy Margit dr. énekművésznő, to-
vábbá Vinkovich László, a Városi Színház tagja a „Ci-
gánybáró" egy részletét adták elő pompás összjátékkal. 

A ku l tuszmin isz te r a Gyű j temény -
egye tem nyolcéves munkásságáró l . 

Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem 
tanácsa május 7-én az Akadémia üléstermé-
ben gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokta-
tásügyi miniszter elnöklésével tanácsülést tar-

tott. Ez az ülés megnyitója volt a Gyűjtemény-
egyetem új ciklusának, egyúttal pedig beszá-
moló a lefolyt nyolc esztendő eredményes mun-
kásságáról. 

A Gyüjteményegyetem tudvalevően gróf Kle-
belsberg Kuno céltudatos tudománypolitikai 
elgondolásának bevált alkotása. A Gyüjte-
ményegyetem 1922-ben törvény alapján egye-
sítette Nemzeti, Szépművészeti, Iparművészeti 
Múzeumainkat és az Országos Levéltárat. En-
nek a szerencsés kézzel megalapozott szerve-
zetnek a fejlődése azután a tudományos intéz-
mények egész sorának csatlakozását hozta ma-
gával úgy, hogy jelenleg nagyszámú hazai 
tudományos intézményünkön kívül a külföldi 
Collegium Hungaricumokat is magában fog-
lalja. 

Az ülésen megjelentek: Petri Pál, Kornis 
Gyula, Gévay-Wolff Nándor, Szily Kálmán 
államtitkárok, Kertész K. Róbert, Bárány Gerő, 
Nagy Árpád helyettes államtitkárok, Balogh 
Jenő, az Akadémia főtitkára, Ugrón Gáborr 
Hóman Bálint, a Nemzeti Múzeum főigazga-
tója, Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum 
főigazgatója, Tass Antal, a Csillagvizsgáló In-
tézet igazgatója, Entz Géza, a Magyar Bio-
lógiai Kutatóintézet igazgatója, Lábán Antal„ 
a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója» 
Gerevich Tibor, a római Collegium Hungari-
cum igazgatója és a tudományos és művészi 
élet sok kiválósága. 

A Gyüjteményegyetem nyolcévi működésé-
ről gróf Klebelsberg Kuno, mint a Gyüteniény-
egyetem tanácsának elnöke, számolt be. Nagy-
szabású beszédében jóformán csak a tények 
felsorolására szorítkozott, ezenkívül nem volt 
szükség bővebb fejtegetésre, mert ezek a té-
nyek mindennél meggyőzőbben igazolják, hogy 
a Gyüjteményegyetem gondolatának megvaló-
sítása a magyar kultúrának már a lefolyt idő-
szakban is nagy hasznára vált, organizációjá-
nak megalapozottsága pedig biztosítja jövend» 
nagyarányú fejlődését. , 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr. 
Végh Gyula, az Országos Magyar Iparművé-
szeti Múzeum főigazgatója köszönetet mondott 
a kultuszminiszternek a Gyüjteményegyetem-
mel kapcsolatban tanúsított jóindulatáért. 
Majd dr. Csánky Dezső, az Országos Levéltár 
főigazgatója, az új ügyvezető-alelnök, tartotta 
meg beköszöntőjét és a Gyüjteményegyetem 
kötelékébe tartozó intézetek kívánalmait ter-
jesztette elő. Mágócsy-Dietz Sándor a tanács-
tagok nevében köszönte meg a miniszter érté-
kes felolvasását. 

A nyilvános ülés után a tanács zárt ülést 
tartott, amelyen hat új tanácstagsági helyet 
töltött be. Űj tanácstagok lettek: Tass Antal„ 
a Csillagvizsgáló Intézet igazgatója, Lukinich 
Imre egyetemi tanár, Melich János egyetemi 
tanár, Laczkó Dezső tankerületi főigazgató, a 
veszprémvármegyei múzeum igazgatója, Móra 
Ferenc, a szegedi városi múzeum igazgatója és 
Szmrecsányi Miklós, az egri érseki gyűjtemé-
nyek igazgatója. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
489 

(64- , ÉVFOI.YAM 9. SZÁM.) 

Zenei lapok a Néptanítók Lapja 
és Népművelési Tájékoztatóban. 

A magyar nemzeti zene felkarolására meg-
indítjuk a zenei lapok közreadását. 

Hosszú időn át Magyarországon hivatalosan 
senki sem törődött a magyar népdallal. Ügy 
termett gondozatlanul, mint a vadvirág. Még 
zeneiskoláinkból is száműzték, tudatosan és kö-
vetkezetesen. Idegen zenét tanítottak s az ide-
gen szellemű zenepedagógia az első perctől 
fogva idegenkedést, sőt lenézést nevelt bele nö-
vendékeibe a magyar zene iránt. A „Musik" 
feliratú kottatáskák igazán mindig csak „Mu-
sik"-ot tartalmaztak és sohasem magyar dalt. 
„A magyar nóta árt a zenetanulásnak" -— mon-
dották és mondják talán még ma is a zongora-
kisasszonyok. 

Csak a legutóbbi évtizedekben kezd a ma-
gyar zene utat törni magának, még pedig a 
maga művészi erejével. Egyes legkiválóbb 
zeneművészeink művészi hivatásuk központ-
jává tették a sajátos magyar zenét, megmutat-
ták annak kiemelkedő művészeti értékeit s ma 
már — furcsa, de így van! — a magyar zenét 
nemcsak a külföld becsüli meg, hanem mi is. 
Iskoláinkban, legmagasabb rendű zeneintéze-
teinkben is a magyar zene elfoglalta a maga 
méltó helyét. 

Ennek az újraéledésnek hatalmas erőt és 
lendületet adott a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter azzal az intézkedésével, amelynek foly-
tán a magyar zene kiváló darabjait gramofon-
lemezeken megrögzítik és a nép közé kibocsát-
ják. Célja ennek az intézkedésnek az, hogy a 
népet, amelynek körében a jazz-féle idegen-
szerűségek egyre jobban terjedtek, megtanítsa 
a saját nótáira. Ezelőtt két esztendővel indult 
meg ez az akció s a lemezek első sorozata azóta 
már ki is került a falvakra, tanyákra. A máso-
dik sorozat most van készülőben. 

A gramofonakció kiegészülve a Rádió Sza-
badegyetemmel, amelynek a magyar zene föl-
karolása szintén egyik főfeladata, többek kö-
zött azt is eredményezte, hogy a mind nagyobb 
számmal alakuló dalkörök programmjában 
a magyar népdal egyre több helyet foglal el. 
De itt, ezen a pcnton egy hirtelen és érezhető 
zökkenő támad. A magyar népzene hosszú idő-
kön át el volt hanyagolva s ezért kellően iro-
dalmilag feldolgozva, kellő számú karletétekbe 
foglalva nincsen. Pedig enélkül, vagyis mű-
vészi feldolgozás, kisebb dalkarok teljesítő-
képességéhez mért karletétek nélkül a magyar 
népdal a zeneművelésnek egyik legszebb és leg-
tökéletesebb alakjában: a karban nem fog tudni 
helyet foglalni. A magyar népdalokat tehát 
dalkarok, sőt zenekarok céljaira is fel kell dol-
gozni. Nem minden népdal alkalmas több-
szólamú éneklésre, de azokat, amelyek erre al-
kalmasak, kellő feldolgozásban hozzáférhetőkké 
kell tenni a dalkörök, illetőleg ezek leggyako-
ribb vezetői, a tanítók, kántorok részére. Ezért 
a Néptanítók Lapjában és Népművelési Tájé-
koztatóban időnként — terminusokhoz nem kö-
tötten — a zenei lapokon több szólamra feldol-
gozva közre fogjuk adni. 

A dalokat zeneileg is. szöveg szerint is hite-
les alakban közöljük, már amennyire hiteles-
ségről az élő daloknál szó lehet, amelyek tudva-
lévően dallamban és szövegben gyakori válto-
zásokon mennek keresztül. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
készített gramofonlemezekre felvett népdalokon 
kívül adjuk a nemzeti énekeket is és azokat 
a magyar népies műdalokat, amelyek idők fo-
lyamán általános használatban mentek át és a 
köztudatban már népdalokként szerepelnek. 

Megkezdjük a közlést nemzeti imánkkal: a 
Himnusz-szal. N. Gy. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kitüntetett tanítók. 

A Magyar Tudományos Akadémia április hó 
27-én tartott összes ülésén került kiosztásra a 
Wodiáner-jutalomdíj. Herczeg Ferenc, a nagy-
nevű író, a Magy. Tudományos Akadémia al-
elnöke a következő beszéddel nyitotta meg az 
ülést: 

A Magyar Tudományos Akadémia évről-évre 
két, erényekben és érdemekben gazdag néptaní-
tót szokott kitüntetni. Akadémiánk ezzel nem-
csak azt a kultúrmunkát akarja megjutalmazni, 
amelyet egyes kiváló tanlérfiak életükben elvé-
geztek, hanem egyszersmind kifejezést óhajt 
adni a megbecsülésnek és rokonszenvnek is, 
amelyet a súlyos viszonyok közt élő és küzdő 
egész magyar tanítói kar iránt érez. A jutalom 
odaítélésénél a javaslatot tevő bizottság elsősor-
ban oly tanítókat szokott figyelembe venni, 
akiknek munkássága nem merült ki az iskolai 
oktatásban, hanem akik társadalmi téren is üd-
vös hatással vannak a lakosság felnőtt részére 
és azon fáradoznak, hogy emeljék a nép életé-
nek színvonalát. Ez a gondolatmenet teljesen 
beleillik Széchenyi István gróf hagyományaiba, 
akiről tudjuk, milyen sokat várt és követelt a 
népneveléstől. A súlyos helyzet, amelyben Ma-
gyarország a háború következtében került, még 
fokozta a népnevelőmunka szociálpolitikai ré-
szének fontosságát. A régi Magyarország társa-
dalmi berendezkedésének hibája és mulasztása 
volt, hogy nem tudta szoros lelki egységbe for-
rasztani a nemzet egyes rétegeit és tétlenül 
nézte, hogyan idegenedik el egymástól a város 
ós a falu, az értelmiség és a munkásnép. Nem-
zeti érdek, hogy ezen a téren változás történjék 
és hogy a szellemi és fizikai munkások egy-
máshoz való viszonya becsületes és meghitt 
alapokon épüljön ki. 

Egységes nemzetté akkor leszünk, ha népünk 
önként vállalja az értelmiség önzetlen vezeté-
sét. Itt tág munkaköre nyílik a magyar műve-
lődés utászcsapatának, a tanítóságnak, amely 
beigazolta már, hogy meg tudja alapozni az 
aranyhidat, amely az egyes népességi rétegek 
külön érdekei fölött egységes nemzeti élethez 
vezet. A Magyar Tudományos Akadémia, az 
előkészítőbizottság valóban lelkiismeretes és 
alapos munkálatai alapján, a magyar tanítóság 
két tiszteletreméltó és érdemekben gazdag ki-
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válóságának. Skerlán Gyula és Iwsits Gyula 
igazgató uraknak ítélte oda a jutalmat. Boldog 
vagyok, hogy én adhatom át az igazgató uraknak 
az Akadémia elismerésének jelét és csak azt saj-
nálom, hogy a jutalom természeténél fogva mel-
lőznünk kellett annyi más, ugyancsak kiválóan 
érdemes nevet, amely az előmunkálatok során 
fölmerült. Kérem Skerlán Gyula és Iwsits 
Gyula urat, vegyék át sokévi áldásos működé-
sük szimbolikus jutalmát, amelynek értékét nem 
az aránylag szerény pénzösszeg adja meg, ha-
nem az egész magyar nemzet nagyrabecsülése 
és hálája, amely vele .együtt jár. 

Miután a két kitüntetett igazgató-tanító át-
vette a jutalmat, Skerlán Gyula soproni igaz-
gató-tanító mondott mindkettőjük nevében kö-
szönetet a jutalomért, mely, mint mondotta, az 
ország egész magyar tanítóságának jelent ki-
tüntetést, amit a tanítóság azzal fog viszonozni, 
hogy a nemzeti gondolat jegyében összetartó 
nemzedéket nevel, amely a hazát nem csupán a 
földben, hanem az emberekben is fogja szeretni. 

A Magyar Tudományos Akadémia által meg-
jutalmazott két kiváló igazgató-tanítónak az 
életrajzi adatait lapunk folyó évi 9. számában 
ismertettük. 

Az Akadémia ajánlatára a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter hasonló erkölcsi jelentő-
ségű és összegű díjjal ós elismerő okirattal tün-
tette ki Szabacly Sándort, fíarthó Dánielt, Bán 
Lajost és Zsák Józsefet. Közűlök három érde-
mes kartársunk életrajzi adatait a következők-
ben adjuk. Szabady Sándor kitüntetett igazgató 
életrajzi adatait és arcképét lapunk zártáig 
nem sikerült megszereznünk. 

Bartfió Dániel, 
salgótarjáni acélgyári tanító, akit a Magy. 
Tudományos Akadémia ajánlatára a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jutalomdíjjal és elis-

merő irattal tüntette ki. 

Barthó Dániel. 
Nagyrőcén, Gömör vármegyében született 1872-ben. 

Az iglói állami tanítóképzőintézetben nyert 1892-ben 

oklevelet. Működését ugyan ez év szeptemberében kezdette 
meg ózdon, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rész-
vénytársaság szolgálatában. Két év múlva a társulat 
salgótarjáni iskolához helyeztetett át s azóta — immár 
37 éve — ott működik az elemi és iparostanonciskolában. 

Barthó az egyesületi életben mindig buzgó tevékeny-
séget fejtett ki. Elnöke a salgótarjáni tanítói járáskör-
nek és alelnöke a Nógrádmegyei Tanítóegyesületnek. 

Elvégezte Kassán az általános rajztanfolyamot, majd 
pedig a slöjd-tanfolyamot is. A modern rajzoktatást ő ve-
zette be 1907-ben a salgótarjáni acélgyári iskolába, in-
nen terjedt el azután az egész járásban. Barthó soroza-
tos előadások keretében mutatta be az új módszert kar-
társainak. 

Régebben a társulat munkássága különböző nemzeti-
ségű vidékekről és a külföldről sereglett Salgótarjánba. 
Ezek megmagyarosítása érdekében Barthó igen sokat 
tett. A társadalmi életben is tevékeny részt vett. Tagja 
volt a város képviselőtestületének. A Keresztény Nem-
zeti Ligának és a salgótarjáni tiszti kaszinónak választ-
mányi tagja. Az állami iskolák gondnokságának, és a 
reálgimnázium felügyelőbizottságának is tagja. Az evan-
gélikus egyház presbitere. 

Munkáját mindenütt ügyszeretettel, önzetlenül, a fel-
tűnés mellőzésével végezte. 1927-ben a Nógrádvármegyei 
Nemzeti Intézet jutalomban részesítette és elismerő ok-
irattal tüntette ki. 

Bán Lajos. 
Nyíregyházán született 1873-ban. A sárospataki állami 

tanítóképző-intézetben nyert 1893-ban tanítói oklevelet. 
Lelkes tanítványa volt Dezső Lajosnak, a kiváló peda-
gógusnak. 

Tanítói működését a dévaványai ref. elemi iskolánál 
kezdette meg. Egy év után a zemplénvármegyei abarai 
ref. iskolához került. 1895-ben szülővárosában, Nyíregy-

Bán Lajos, 
kisvárdai áll. el. isk. igazgató-tanító, akit a 
Magy. Tudományos Akadémia ajánlatára a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter jutalomdíj-

jal és elismerő irattal tüntetett ki. 

házán működött mint ref. kántortanító s tevékeny részt 
vett az iparosifjúság önképzőkörének a vezetésében. 
Ugyanekkor aljegyzője volt a Szabolcsvármegyei Általá-
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nos Tanítóegyesületnek. 1902-ben a kisváidai állami elemi 
iskolához neveztetett ki, ahol azóta működik. 1909-ben 
igazgató lett. Kisvárdán Bán szervezte és vezette éveken 
át a férfi- és vegyes énekkarokat. Ö kezdette meg a vár-
megyében az olvasás és írás tanításánál a fonomimikai 
módszer alkalmazását. 1920 óta vezeti az iskolánkívüli 
ismeretterjesztő előadásokat. Több ízben részesült dis-
merő kitüntetésben. A háború alatt kifejtett közhasznú 
tevékenységéért a polgári érdemkeresztet kapta. 1930-
ban a pedagógiai szemináriumokon kifejtett buzgó közre-
működéséért miniszteri elismerésben részesült. Alelnöke a 
Szabolcsvármegyei Ált. Tanítóegyesület kisvárdai járás-
körének, tagja Szabolcs és Ung vármegyék iskolánkívüli 
népművelési bizottságának és az Eötvös-alap osztó bi-
zottságának. Kiváló tollú író. Most foglalkozik játékos 
írás tanítási módszerének átdolgozásával és sajátos ének-
tanítási módszere alapján egy útmutató megírásával. 

Bán Lajos önzetlen lelke sohasem kereste a maga 
egyéni érdekeit, szemei előtt mindig olyan cél lebegett, 
mellyel a köznek használhatott. 

Csendben végzett nemes munkálkodása sok alkotó ér-
téket hozott felszínre. 

Zsák József. 
Szegeden született 1874-ben. A gimnázium négy és a 

tanítóképző-intézet két osztályát szülővárosában, a töb-
bit pedig a nagyváradi tanítóképző-intézetben végezte. 
1896-ban nyert tanítói oklevelet. Az oklevél megszerzése 
előtt a tanítóképző-intézet igazgatóságának megbízásá-
ból kántortanítói minőségben Szilágyrécsén működött. 
1896-ban a szegedi iskolaszék az alsótanyai bojárhalmi 
közs. iskola tanítójává választotta. 1898 végén a szaty-
mazi millenniumi iskolához helyeztetett át. Mindkét he-
lyen kiváló eredményű működést fejtett ki. 1919-ben a 
szegedi királyi tanfelügyelőség őt bízta meg az időközben 
államivá lett felsőtanyai iskolák igazgatói teendőinek az 
ellátásával. 27 különálló iskola ügyét kellett intéznie. 
A nagy igazgatói körzetet 1923-ban két részre osztották 
s a szatymazi körzet igazgatásával a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter őt bízta meg. 

Zsák József igazi néptanító, akit volt tanítványai tisz-
telettel emlegetnek, kartársai pedig szeretettel vesznek 
körül, mert mindannyiuk iránt atyai jóindulattal visel-
tetik. Pontos kötelességtudás, becsületes megbízhatóság, 
mindenre kiterjedő figyelem és úri előzékenység jellemzik 
őt. 1924-ben lelkes munkálkodásának jubileumát szép 
ünnepség keretében tartották meg Szeged város főispánja, 
hatósága, tanfelügyelője, prelátusa és tanítótestülete je-
lenlétében. 

Zsák József alapította a Szatymazi Népkört. Sokat 
fáradozott a templom építése és a külön plébánia létesí-
tése érdekében. 

Társadalmi téren is mindig nagyjelentőségű munkássá-
got fejtett ki. Világi elnöke az egyházközségnek, elnöke a 
Levente Egyesületnek és a Szatymazi Gazdakörnek. Igaz-
gatósági tagja és pénztárnoka a Szatymazi Szeszfőzdé-
nek, felügyelőbizottsági tagja az Orsz. Hitelszövetkezet 
szeged-felsőközponti fiókjának, választmányi tagja a Sze-
gedi Néprajzi Társaságnak és a városi szabadoktatási 
bizottságnak, vezetője a szatymazi munkavédelmi körzet-
nek. Anyakönyvvezető. Szakértője a szőlő- és gyümölcs-
termelésnek s mint ilyen több értékes gyümölcs-, ter-
mény- és borkiállítást rendezett. 

Működéséért elismerő iratot kapott a fiatalkorúak sze-
gedi bíróságától, a tanítók orsz. árvaházának elnökségé-

től, a hadügyminisztérium hadsegélyező hivatalától cs a 
Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgató-tanár-
csától. 

Zsák József, 
szeged-szatymazi áll. el. isk. igazgató-tanító, 
akit a Magy. Tudományos Akadémia ajánlatára 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter jutalom-

díjjal és elismerő irattal tüntetett ki. 

Osztie Béla. 

Mélyen megrendülve állottuk körül Osztie 
Béla ravatalát. A magyar tanítóság elvesztette 
egyik nagytehetségű, képzett és kiváló tagját, 
aki egyéniségének kiforrott erejével és a kö-
zösség javára irányuló akaratának friss len-
dületével, mint a Tanítók Ferenc József Há-
zának igazgató-gondnoka s az Eötvös-alapot 
anyagilag segélyező „Kalász" tankönyvkiadó 
részvénytársaság vezérigazgatója, rendkívüli 
akaraterőt és képességeket igénylő hatáskör-
ben koncepciózus működést fejtett ki. 

ötvenéves korában húnyt el. Délmagyarország szü-
lötte volt. Fiatal korától kezdve résztvett a tanítói moz-
galmakban nemes célokért hevülő szívvel, izzó magyar 
érzéssel. Később a Délmagyarországi Tanítóegyesület éle-
tében vitt vezető szerepet. Mint nagybecskereki állami 
elemi iskolai igazgató, páratlan buzgalommal végezte-
kötelességeit és általános elismerésben volt része. A há-
ború kitörésekor hadbavonult, ahonnan századosként tért 
vissza. A szerb megszálláskor Nagybecskerekről közismert 
magyarságáért kiüldözték. Igv került Kispestre, ahol 
mint az Állami Tanítók Országos Egyesületének ügy-
vezető-alelnöke, annak újjászervezése érdekében tevékeny-
kedett. Igazi értékét csak akkor ismerte fel a tanítóság, 
amikor a közbizalom a Tanítók Ferenc József Házának 
a vezetését bízta reá. Rátermettségével, képességeivel, 
szorgalmával, szervezőerejével rendkívüli eredményeket ért 
el. Mikor az iskolai gyűjtést beszüntették és az állami 
támogatást is lecsökkentették, nem volt meg a lehetőség 
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arra, hogy a tanítók főiskolákba járó fiai a Tanítók Há-
zában a szokott kedvezményekben részesülhessenek. Osztie 
Béláé az érdem, hogy óriási nehézségek leküzdése után 
megalakította a „Kalász" tankönyvkiadó részvénytársa-
ságot, mely az új tankönyvek egész halmazát állította 

Osztie Béla. 

•elő s az anyagi haszonból erőteljesen segélyezte a Taní-
tók Házát fenntartó Eötvös-alapot. 

A tanítógyermekek főiskolai internátusának ügyeit kü-
lönös szeretettel és teljes odaadással végezte. Még a leg-
nehezebb idők válságaiban is gondoskodott róla, hogy a 
Tanítók Házában lakó főiskolások ne szenvedjenek szük-
séget semmiben. 

Mint közéleti férfiú, kimagasló egyéni képességeivel köz-
becsülésre tett szert. Kiváló zenei tehetség volt. 

Elvesztése fájdalmasan érinti a Magyar Tanítóegyesü-
letek Országos Szövetségét, nagyon súlyosan a „Kalász"-t 
és szinte pótolhatlanul az Eötvös-alapot, melynek elnök-
sége a következő gyászjelentést adta ki: 

„A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja mélyen meg-
rendülve tudatja, hogy Osztie Béla, a Tanítók Ferenc 
József Háza főiskolai internátus igazgatója folyó hó 
25-én, délután /42 órakor, hosszas szenvedés és a halotti 
6zentségek felvétele után az Úrban elhúnyt. A magyar 
tanítóság az elhúnytban közös nagy érdekeinek hűséges, 
áldozatos munkását, gyermekeinek odaadó, apai szívű 
gondozóját vesztette el. Az önmaga tüzében ellobbant 
nagy szív porhüvelyét folyó hó 28 án, kedden délután 
4 órakor, az óbudai temető halottasházából (III, Bécsi-
út) temetjük a róm. kath. anyaszentegyház szertartása 
szerint s az e temetőben levő családi sírboltban helyezzük 
örök nyugalomra. Emlékét híven őrzi a magyar tanító-
ság! Budapesten, 1931 április 25 én. Az Eötvös-alap el-
nöksége." 

Gyászjelentést adott ki a mélyen elszomorodott csa-
lád, a „Kalász" igazgatósága és az általa vezetett könyv-
kiadó részvénytársaság tisztviselői kara is. 

A tanítóság nagy halottjának földi maradványait 
Óbudán, a róm. kath. temetőben helyezték örök nyuga-
lomra óriási részvét mellett. A virággal és koszorúkkal 
elhalmozott koporsónál Rákos István beszélt a tanító-
ság nevében és dr. Becht Ernő, mint a főiskolás tanító-
gyermekek képviselője. 

A törvényhatósági iskolánkívüli 
népművelési bizottságoknak a vallás-
és közoktatási miniszter által 
kinevezett új tagjai : 

(Folytatás.) 

Somogy vármegye: 

Szentgyörgyi Béla, polg. isk. igazgató (Szigetvár), 
Szabó Bálint, ref. lelkész, egyházi tanügyi elnök (Hetes), 
Tihanyi Péter, esperes-plébános, egyházi tanfelügyelő (Ta-
szár), Kovács Elek, vármegyei számvevőségi főnök (Ka-
posvár) és gr. Széchenyi Frigyesné (Somogytarnóca). 

Sopron vármegye: 

Baán Jenő, esperes-plébános, c. kanonok, felsőházi tag, 
kormányfőtanácsos (Süttör), lovag Flandorffer Ignác, 
gazdasági főtanácsos, országgyűlési képviselő (Sopron), 
Losonczy Elemér, földbirtokos, Sopron vármegye Gazda-
sági Egyesületének elnöke (Sajtoskál), Östör József dr., 
ügyvéd, országgyűlési képviselő (Sopron) és Ötvös La-
jos dr., plébános, országgyűlési képviselő (Mihályi). 

Sopron törvényhatósági város: 

Papp Kálmán, prépost-kanonok, plébános, Ziermann 
Lajos, kormányfőtanácsos, ev. lelkész, Pinezits István dr., 
ügyvéd, felsőházi tag, Lehne Vilmos dr., ügyvéd és Töp-
ler Kálmén dr., kormányfőtanácsos, ny. polgármester. 

Szab o l c s—U n g vármegye: 

Bán Lajos, áll. el. népiskolai igazgató (Kisvárda), 
Fiák András, róm. kath. el. népiskolai igazgató (Nagy-
kálló), Porzsolt István ref. esperes-lelkész (Űjfehértó), 
Téger Béla, áll. tanítóképzőintézeti tanár (Nyíregyháza) 
és Veress Gábor áll. polg. iskolai igazgató-tanár. 

Szatmár—Ugocsa—Bereg vármegye. 

Péchy Manó, felsőházi tag, földbirtokos (Szamos-
angyalos), Gyene Zsigmond dr., földbirtokos (Porcsalma), 
Gulácsy István ny. alispán (Gulács), Kölcsey István, 
nagybirtokos (Szatmárcseke) és Székely Gyula, a szat-
mári róm. kath. egyházmegye apostoli kormányzója 
(Merk). 

(Folytatjuk.) 

Érdemkereszttel kitüntetett igazgató-taní-
tók. A Kormányzó Ür Ő Főméltósága a m. 
kir. miniszterelnök előterjesztésére Kiess 
Ferenc ny. szabolcsbányatelepi és Werb 
Károly ny. pécsbányatelepi társulati elemi 
iskolai igazgató-tanítóknak a népoktatás 
terén kifejtett buzgó és eredményes mun-
kásságuk elismeréséül a IV. osztályú Ma-
gyar Érdemkeresztet adományozta. 

Jubiláló iskolaigazgató. Április 26-án ünnepel-
ték Rákospalotán Regenhold János elemi isko-
lai igazgató huszonötéves jubileumát. Az ün-
nepi istentiszteleten Schirarz Gusztáv dr. pá-
pai prelátus mondott szentbeszédet. A jubilánst 
vitéz Kálmán Béla, az iskola növendékei és má-
sok üdvözölték. 
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H Y M N U S ; 
K Ö L C S E Y F E R E N C Z T Ő L 

Koszorúzott Melódia 
szerzője 

ERKEL FERENCZ. 

Az első kiadás teljes címe a következő : „Hymnusz, köl temény Kölcsey Fereneztől. Kuszorúzott zenéjét 
írta 's a lelkes költő rokonkeblű barátjának Tekintetes Deák Ferencz Úrnak mély tisztelettel ajánlja Erkel 
Ferencz. Ára 54. uj kr. Pesten Rózsavölgyi és Társa sajátja." 

A könnyebb előadás érdekében a m ű az eredeti es-durból d-durba transponáltatott s a Tam-tam 
szólam elmaradt. 
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TENOR I. II. 

BASSZUSUL 

H Y M N U S 

A n d a n t e religioso. 
E r k e l F e r e n c 
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* Jegyzet. E z a legáltalánosabban használt férfikari letét. Némileg külömbözik a Hymnus első és 

hiteles kiadásától. E z a különbség onnan ered, hogy a Hymnus is, mint minden ál landóan használt dallam, 
a használat alatt kisebb mértékben ugyan, de vál tozott . A vall. és közokt. minisztérium gramofonleme-
zein is az itt közölt letét szerepel. 

Jatzlcó V. metszése, Bp. VI. Ó-u. 2. 
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Gárdonyi Géza síremléke. Gárdonyi Gézát Dobó 
várának legszebb helyén temették el Egerben. 
A város annak idején elhatározta, hogy Gár-
donyi koporsójának mauzoleumot épít. Egerben 
most mozgalmat indítottak, hogy a város egy-
előre Gárdonyi sírboltját készítse el. A síremlék 
leleplezésére a város megteszi a kellő lépéseket. 

S p o r t o r v o s i t a n f o l y a m . A m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr megbízásából a m. kir. Testneve-
lési Főiskola f. é. június hó 8-tól 2,0-ig bezárólag orvo-
sok és orvosnők részére sportorvosi tanfolyamot rendez, 
amelynek keretén belül az orvosi társadalom szakférfiai 
fogják az elméleti rész előadásait megtartani, a gyakor-
lat i részt pedig a Testnevelési Főiskola tanárai fogják 
vezetni. Azok az orvosok és orvosnők, akik a tanfolya-
mon résztvesznek, május hó 15-ig írásban jelentkezzenek 
a Testnevelési Főiskola igazgatóságánál (Budapest, I., 
Győri-út 13. sz.). A tanfolyam dí ja 20 P. A tanfolyamon 
résztvevők számára a főiskola igazgatósága 8 P-ér t a 
tanfolyam ta r tamára a Főiskola internátusában elhelye-
zést és napi 2 P ellenében teljes ellátást biztosít. A részt-
vevők ezirányú esetleges óhajukat a jelentkezéssel egyide-
jűleg jelentsék be. 

A tanító emlékének megbecsülése . Vargha La-
jos 44 évig volt Alsónémedi községben refor-
mátus kántortanító. De nemcsak az iskola fa-
lai között végezte hivatását, hanem vezére volt 
községe népének az iskolán kívül is, amiről 
tanúskodik az a sok virágzó egyesület, aminek 
a létrehozását előmozdította és működését irá-
nyította. A 13 évvel ezelőtt meghalt derék ta-
nító sírját az egyházi énekkar tagjainak kez-
deményezésére most emlékoszloppal látták el s 
azt a mult hó végén szép ünnepély keretében 
avatták fel. 

Az egyházi énekkar alkalmi gyászéneke nyi-
totta meg az ünnepélyes síremlékavatást, ma jd 
a helybeli lelkész áldása u tán Hatclkay Káz-
mér egyházi tanácsbíró, kőbányai lelkész vette 
át az emlékművet a család nevében Jobbágy 
Gedeontól, az egyházi énekkar kiváló alelnöké-
től, aki szívből fakadó szeretettel emlékezett 
meg a kiváló tanítóról. — A tanítóegyesületek-
képviseletében megjelentek köziil méltató be-
szédeket mondtak: az Országos Tanítószövetség 
nevében: Földes Ferenc, az O. R. T. E. és a 
Pesti Ref. Egyházmegyei Tanítóegyesület ne-
vében: Varga Gergely, az Állami Tanítók Or-
szágos Egyesülete nevében: Galla Endre és vé-
gül a Pestvármegyei Általános Tanítóegyesü-
let elnöke, Berkényi Károly. Mindannyian 
Alsónémedi magyar népének nemes lelkét ün-
nepelték, melyben ez a szép gondolat megszü-
letett és a magyar tanítóság szeretetét tolmá-
csolták az előtt a nép előtt, amely márványba 
vésett emlékoszloppal fejezte ki scha el nem 
múló háláját Vargha Lajos emlékével szemben. 

A k e c s k e m é t i t a n k e r ü l e t p o l g á r i i s k o l á i n a k b ú -
c s ú j a H e r e s u t h K á l m á n k i r . t a n f e l ü g y e l ő t ő l . 
A kecskeméti tankeriiletben működő összes 
polgári iskola igazgatója és ezen intézetek ta-
nár i testületeinek számos t a g j a gyűlt Kecske-
métre, hogy a polgári iskolai főigazgatóságok 
felállítása és így a polgári iskoláknak a tan-
felügyelőségek hatásköréből való elvonása al-

kalmából búcsút mondjanak eddigi hivatali 
főnöküknek, Heresuth Kálmán kir. tanfelügye-
lőnek. A tizenöt polgári iskolát képviselő né-
pes küldöttség szónoka Nagy László ceglédi ál-
lami polgári leányiskolái igazgató volt, aki 
búcsúbeszédében hangsúlyozta, hogy hivatalo-
san búcsúzik ugyan a polgári iskolák tanári 
kara a hivatalfőnöktől, aki mindenkor a tel-
jesített munka szerint értékelte a polgári is-
kolai tanárokat, privát im azonban nem búcsúz-
nak, mert mindenkorra szívükbe zárták a volt 
hivatali főnökben mindenkor megnyilvánuló 
megértő és jóindulatú barátot. Az üdvözlésre 
Heresuth Kálmán kir. tanfelügyelő megindul-
tan válaszolt. — Ügy jöttem ide — úgymond—, 
mint a fá járól lehullott falevél, hogy ú j fának 
a gyökereiből szívjak életerőt. A mai búcsú 
azt jelenti, hogy újból egy fáról lehullott fa-
levél vagyok. Hivatalosan elbúcsúzhatunk, de 
mint jóbarátok soha. Az én hivatali szobám 
kicsiny, de a szívem nagy. Ott elférnek mind-
annyian. Legyek én is egy darab, az elválás 
ellenére, mindenkor az Önök szívében. 

Megnyi to t ták a Főváros i K ö n y v t á r t . A Wenck-
heim-palotában elhelyezett Fővárosi Könyvtár t 
ünnepélyes keretek között adták át hivatásá-
nak. A megnyitó ünnepélyen nagyszámú elő-
kelő közönség jelent meg. Liber Endre alpol-
gármester ismertette a Fővárosi Könyvtár tör-
ténetét, Sipőcz Jenő polgármester azt fejte-
gette, hogy egy nép kultúrfokának megméré-
sére legalkalmasabb a könyvtermelés nagy-
sága és a közkönyvtárak száma. A könyvfo-
gyasztás a gazdasági válság miatt visszaesett, 
éppen ezért fokozott jelentősége van a félmil-
lió könyvvel rendelkező Fővárosi Könyvtár-
nak. A város erején túlmenő áldozatkészséggel 
fejleszti a könyvtárat abban a reményben, 
hogy a magyar i f júság itt fogja a boldog Nagy-
Magyarország visszaszerzésére alkalmas fegy-
vereket kovácsolni. I tip ka Ferenc főpolgármes-
ter szerint ünnepnek kell tekinteni ezt a napot, 
amelyen megnyílnak az ú j könyvpalota díszes 
termei. Akik azt gondolják, hogy a mai viszo-
nyokhoz képest fényűző a berendezés, azoknak 
az egyik Hanza-város jelmondatát lehet citálni: 
„Hajózni szükséges, de élni nem!" Vagyis ami-
kor arról van szó, ami fenntar t ja az egészet, 
akkor kötelesség mindent megtenni érte. Buda-
pest életének egyik alaptényezője a magyar 
művelődés. Magyarország mindig az európai 
műveltség legkeletibb területe volt. Budapest 
nem mulaszthatta el az alkalmat, hogy meg-
felelő épületben rendezze be könyvtárát . — 
Ilovszky János Józsefváros köszönetét tolmá-
csolta, Enyvváry Jenő pedig, a könyvtár igaz-
gatója, bemutat ta a könyvtár berendezéseit. 

T a n u l ó k s é t á j a . Az elmúlt hó folyamán Budapesten 
tartózkodott Lampe profeszor, az európai filmpedagógia 
nesztora és a „Berlini Nevelés- és Oktatásügyi Központ" 
eddigi vezetője, aki tanítókból és tanítónőkből álló na-
gyobb tanulmányi csoportot vezetett fővárosunkba. A tu-
dós professzor ezen alkalommal film'pedagógiai kérdések-
ről érdekes megbeszélést fo ly ta to t t és e beszélgetés folya-
mán — többek között — a következőket mondta: 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
498 

(64- , ÉVFOi.YAM 9. SZÁM.) 

— Az oktatási módszerek tekintetében ma még sok 
helyen bizonyos „megmerevedés" tapasztalható, amit 
azonban száműzni kellene a tanítás és nevelés világából. 
A tanító és tanuló között i barátságtalan távolságot 
meg kellene szüntetni. Teljesen meg kellene szűnni annak, 
hogy a katedra trónszék legyen, ahonnan a tanító nem 
szívesen távozik. 

— Budapesten iskolásgyermekeket figyeltem meg is-
kolai sétájuk alkalmával. Kettős vagy hármas sorokban 
végtelenül illedelmesen vonultak végig az utcákon és alig 
mertek körülpillantani vagy egymással beszélgetni. Váj-
jon tettek-e kíváncsian alapos megfigyeléseket sétájuk 
közben? A tanító kérdésünkre azt a választ adta, hogy 
a balesetek elkerülése és a forgalom zavartalansága érde-
kében szükség van e szigorú rendtartásra. De vájjon 
éppen a forgalom zavartalansága és a balesetek elkerü-
lése szempontjából nem inkább arra volna-e szükség, 
hogy a gyermeket bizonyos önállóságra és önfelelősségie 
neveljék? Természetesen gondos átmenettel, az iskolai 
sétákat olyan utcákon kezdve, ahol a forgalom cseké-
lyebb, hogy végül odamerészkedhessenek a legnagyobb 
sokadalomba is! Németországban kísérletet tesznek arra 
nézve, hogy a gyermekek — a mai idők szelleméhez hí-
ven — sokkal szabadabban élhessenek s remélik, hogy ez 
a nevelési metódus előnyös számukra. A gyors és ener-
gikus önmegfigyelés,, amihez filmszemlélet útján lehet a 
gyakorlatot megszerezni, előiskolája e mozgalmas élet-
bon a biztos, önálló fellépésnek. 

Dalosünnepek Veszprém vármegyében. Veszp-
rém vármegye iskolánkíviili népművelési bi-
zottsága a magyar dal ápolása és védelme ér-
dekében fclyó évi má jus és június hónapokban 
négy dalosünnepet rendez a vármegye terüle-
tén. Az első dalosünnep május 30-én lesz Ba-
latonkenesén, a következő daloskörök ós ének-
karok részvételével: a Balatonalmádi Dalkör, 
a Balatonkenesei Ref. Énekkar, a Balaton-
kenesei Iparos Dalkör, a Fűzfő-gyártelepi Ol-
vasó- és Dalkör, a Királyszentistván i Ref. 
Énekkar, a Papkeszi Ref. Énekkar és a Vörös-
berényi Ker. Énekkar. 

A második dalosünnepet május 17-én Zircen 
ta r t ják a Bakcnyoszlopi Rk. Énekkar, a Ba-
konyszentlászlói Rk. Dalegyesület, a Bakony-
szombathelyi Szt. Imre Dalárda, a Csetényi 
Ref. Dalkör, a Dudar i Ref. Dalárda, az Olasz-
falvi Rk. Énekkar és a Romándi Szt. Imre Ve-
gyeskar közreműködésével. 

A május 25-i, Pápán rendezendő dalosiinne-
pen résztvesznek az Ádászteveli Ref. Énekkar, 
a Dákai Ref. Énekkar, a Marcaltői Dalárda, 
a Nagyacsádi Polgári Dalkör és a Takácsi 
Ref. Énekkar. 

Jún ius 7-én Szentgálon lesz a negyedik dalos-
üunepély a Bándi Levente Énekkar, a Herendi 
Rk. Dalegyesület, a Márkói Rk. Énekkar, a 
Szentgáli Rk. Énekkar és a Városlődi Dalárda 
közreműködésével. 

Mindegyik ünnepség a hősök emlékszobrának 
ünnepies keretek közt való megkoszorúzásával 
kezdődik, amely alkalommal az összkar énekli 
a Himnuszt és a Hiszekegyet. A szobor meg-
koszorúzása után következő dalosünnepen va-
lamennyi résztvevő daloskör (énekkar) egy-egy 
kötött és egy-egy szabadon választott karéne-
ket ad elő. A dalosverseny végeztével Szc-

kolszhy Rezső kir. tanfelügyelő, az iskolánkí-
vüli népművelési bizottság ügyvezető elnöke 
kiosztja a vármegyei iskolánkívüli népműve-
lési bizottság emléklapjait és emléktárgyait.— 
Az összkarokat Gaal Sándor, királydíjas kar-
nagy fogja vezényelni. 

Reméljük, hogy ezek a dalosünnepek a rneg-
indult nemes versengést fokozva, nagy mérték-
ben hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a magyar 
nép lelke egyik legértékesebb kincsét, a ma-
gyar dalt, ú j r a megbecsülje és szeresse. 

S z ü n i d ő i t o v á b b k é p z ő - t a n f o l y a m . Legutóbbi szá-
munkban hí r t adtunk arról, hogy a Testnevelési Főiskola 
f évi június hó 30-tól július hó 18-ig továbbképző tan-
folyamot rendez közép- és középfokú iskolai testnevelő 
tanárok részére. 

A Főiskola igazgatósága értesített bennünket arról, 
hogy amennyiben a tanfolyamra közép- és középfokú 
iskolai testnevelő tanárok elegendő számban nem jelent-
keznének, a megengedett létszám keretén belül a tan-
folyamra elemi iskolai taní tókat és tanítónőket is fel 
fognak venni. További felvilágosítással a Főiskola igaz-
gatósága (Budapest, I, Győri-út 13.) szolgál. 

É n e k - é s t o r n a ü n n e p é l y e k a b i h a r m e g y e i nép-
iskolákban. Orbán Kálmán kir. tanfelügyelő a 
biharmegyei tankerületben az iskolai év végén 
nagyszabású ének- és tornaünnepélyeket szer-
vezett úgy, hogy tankerületét kilenc körzetre 
osztotta s a környékbeli iskolákat a körzetek 
székhelye szerint csoportosította. Eszerint ének-
és tornaünnepélyek lesznek: Sarkadon, Derecs-
kén, Komádiban, Biharkeresztesen, Nagylétán, 
Zsákán, Berettyóújfaluban, Esztárban és Bi-
harnagybajomban. Az ünnepélyeken 87 iskola 
vesz részt 119 torna-, 81 ének- és 23 játékos 
tornacsapattal . Az ünnepélyek iránt megye-
szerte nagy az érdeklődés. 

K i r á n d u l á s az ezer t ó o r s z á g á b a . A nyár folyamán 
egy nagyobb kirándulócsoport utazik Finnországba, hogy 
o t t a június havában megtartandó IV. finn-ugor közmű-
velődési kongresszuson résztvegyen. A háromhetes tanul-
mányút során a résztvevők megtekintik Krakkót, Rigát, 
Ta r tu t , Tallint, Helsinkit, Stockholmot, Koppenhágát, 
Berlint, Drezdát és Prágán keresztül térnek vissza Buda-
pestre. Indulás Budapestről június hó 9 én, visszaérkezés 
Budapestre június hó 30-án. E kongresszussal kapcsolat-
ban a IV. finn-ugor közművelődési kongresszus magyar 
bizottsága kiadott egy részletes tájékoztatót is, amelyet 
kívánatra válaszbélyeg ellenében díjtalanul küld a IV. 
finn-ugor kongresszus magyar titkársága, Budapest, Or-
szágház, XI. kapu. 

P á l y á z a t i f e l h í v á s a b u d a p e s t i F e r e n c J ó z s e f 
Háza igazgatói állására. A M a g y a r o r s z á g i Ta-
nítók Eötvös-alapja pályázatot hirdet a buda-
pesti Ferenc József Házánál megürült igazga-
tói állásra. Pályázhatnak az Eötvös-alap ren-
des tagja i sorából azok, akik 60. életévüket még 
be nem töltötték. A pályázati határidő folyó 
évi június lió 15. napja, mely időig az alábbiak-
kal felszerelt bélyeg-felen kérvények az Eötvös-
alap elnökségéhez, Budapest. VIII., Szent-
királyi-utca 47. beküldendők. A folyamodvány-
hoz mellékelendők: 1. Születési bizonyítvány. 
2. Családi értesítő. 3. Működési bizonyítvány. 
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4. Tagsági igazolás. 5. Hatósági orvosi bizo-
nyítvány. A megválasztott köteles állását folyó 
évi augusztus hó 1-én elfoglalni. Az igazgató 
javadalmazása az Eötvös-alap részéről: a) évi 
1200 P készpénz; b) természetbeni lakás (4 szoba 
ós mellékhelyiségek); c) teljes ellátás (élelme-
zés, fűtés, világítás és mosás) a saját és fele-
sége, valamint kiskorú, keresettel nem bíró 
családtagjai és egy cselédje részére. Nagykorú 
vagy keresettel bíró családtagjai ellátás címén 
annyit tartoznak fizetni, amennyiben az Eötvös-
alap egy-egy i f j ú élelmezését megállapítja. 
Az igazgató önálló családos gyermekei az inté-
zetben nem lakhatnak s köztartásban sem ré-
szesülhetnek. Az igazgató munka- és hatáskörét 
a Tanítók Háza szervezeti szabályzatának VII . 
fejezete részletesen körülír ja . Az igazgató a 
Tanítók Háza felügyelőbizottságának hármas 
javaslatára a választmány titkos szavazással 
és általános szótöbbséggel egy évi próbaidőre 
ós hatvan éves korhatár fönntartásával vá-
lasztja. Egy évi sikeres működés után a vá-
lasztmány javaslatára a közgyűlés az igazgatót 
végleg megerősíti állásában. E megerősítést a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hagy ja jóvá. Az igazgató munkaképtelenség 
esetében öt kifogástalan szolgálati év után egy, 
tíz évet meghaladó szolgálat u tán két évi kész-
pénzfizetését kapja végkielégítésképen. Buda-
pesten, 1931. április hó 19-én. Báron Antal fő-
t i tkár. fíákos István kir. tan., ügyv. alelnök. 

F e l h í v á s ! Kérem volt osztálytársaimat, akik a modori 
állami tanítóképzőt 1906-ban végezték, hogy a 25 éves 
találkozás céljából nálam mielőbb jelentkezni szívesked-
jenek. Fersli Gyula igazgató tanító, Lövő, Sopron m. 

T a l á l k o z ó . Felkérem a bajai áll. tanítóképzőben 1906. 
évben képesítőzött osztálytársaimat, hogy a június hó 
29-én tartandó 25 éves találkozónk előkészítése céljából 
címűket velem közölni szíveskedjenek. Geyer József igaz-
gatótaní tó Paks. 

A Szabad Lyceum, t u d o m á n y t és i smere te t te r -
jesztő társaság az államvasúti alkalmazottak-
nak és családtagjaiknak az elmúlt tél folya-
mán tartott népszerű tudományos előadások 
kapcsán a hallgatók ismereteinek mélyítésére 
és bővítésére, valamint hazánk történelmi neve-
zetességeinek és természeti szépségeinek meg-
ismerésére a nyár folyamán, Pályi Sándor ta-
nár és Gorzó Dénes igazgató-tanító vezetésé-
vel, kulturális jelentőségű tanulmányi kirán-
dulásokat rendez. 

A m a d a r a k é s f á k n a p j á n a k h u s z o n ö t ö d i k é v -
f o r d u l ó j a . 1906 április 27-én adta ki gróf' Apponyi Al-
bert vallás- és közoktatásügyi miniszter Herman Ottó és 
Máday Izidor kérelmére 26.120/1906. szám alat t azt a 
neveztes rendeletet, mely elemi iskoláinkban meghonosí-
t o t t a a madarak és fák napját . Ez évben az Országos 
Állatvédő Egyesület kérelmére a vallás- és közoktatás-
ügyi, valamint a földmívelésügyi miniszterek az összes 
iskolák számára megújí tot ták a madarak ós fák napjá-
nak a megtartására vonatkozó íendeletet. Az Országos 
Állatvédő Egyesület tisztelettel kéri a magyar tanítósá-
got, hogy e tavasszal az egyesület negyedszázados jubi-
leuma alkalmából az eddiginél is nagyobb arányú iskolai 
ünnep keretében tar tassák meg a madarak és fák nap-

ját növendékeikkel s emlékezzenek meg kegyelettel azok-
ról a férfiakról, akik e léleknemesítő ünnepet kezdemé-
nyezték. Az egyesület (IX, Ernő-u. 11) készséggel ad 
anyagot az ünnepély rendezéséhez „Állatvédelem" című 
lapjában (ingyen) és „Gyermeknaptárában" (24 f). 

H o g y a n a l a k í t j u k át a k e m é n y v i z e t l á g y v í z z é ? 
A kemény víznek ártalmas alkatrészei a benne lévő gipsz 
és mészrészek. Ilyen vízzel nem lehet jól főzni, sem 
mosni és az iváshoz sem alkalmas, mert bár iható, de a 
gyomornak mégis árt« Azért, ha nincs más víz a közel-
ben, nem kell kétségbeesnünk, mert könnyűszenel meg 
lehet javítani, csak fél kiló t iszta hamuzsírt háromnegyed 
liter esővízzel el kell kevernünk és ezt üvegben óránként 
felráznunk. Tíz óra múlva az egészet itatós papitoson át-
szűrjük és ebből két evőkanálnyit adunk egy akó vízhez. 
Bükkfahamúból is készíthetünk lúgot, ebből egy csészé-
nyit kell egy akó vízhez adnunk és a kemény vizet azzal 
sikerül meglágyítanunk. 

E m l é k ü n n e p é l y e g y t a n í t ó s í r j á n á l . Alsónémedi 
községben negyvennégy évig volt kántortanító Varga La-
jos, aki 13 évvel ezelőtt halt meg. Egykori tanítványai, 
akik egyházi énekkart alakítot tak, márványoszlopot emel-
tek Varga Lajos sírhalmára. A sírkőavató ünnepélyt 
vasárnap ta r to t ták meg. A kegyeletes ünnepségen beszéd 
kíséretében koszorút helyeztek a síremlékre, majd Varga 
Gergely, a pesti református egyházmegyei tanítóegyesület 
elnöke mél ta t ta az elhunyt tanító érdemeit és koszorúzta 
meg a sírt. Földes Ferenc az Országos Tanítószövetség 
nevében mondott emlékbeszédet. 

H o g y a n m e n t h e t j ü k m e g a k o z m á s é t e l t . Cser-
készszakácsok legnagyobb veszedelme a kozma. Kevesen 
tudják, hogy az odaégett, vagy kozmás ételt még meg 
lehet menteni, ha a kozmás ételt tartalmazó edényt hi-
deg vízzel tel t nagyobb edénybe állítjuk, a kozmás ételt 
nedves vászonruhával leborítjuk úgy, hogy a kendő négy 
sarka a vízbe csüngjön le. Az étel kellemetlen szaga rö-
videsen elpárolog és az ételt tovább lehet főzni más 
edényben. 

F e l v é t e l a P o l g á r i I s k o l a i T a n á r k é p z ő F ő i s k o -
lára. A szegedi Állami Polgári Tanárképző Fő-
iskola az 1931/32. tanévre felvételi pályázatot 
hirdet. A kérvények benyújtásának határideje 
1931 május 31. Prospektust kívánatra a főis-
kola igazgatósága küld (Szeged, Boldogasszony-
sugárxít 6. szám). 

V a n - e t ú l v i l á g ? A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium Diapozitív Központja ezen az úton közli a nép-
művelési szervekkel, hogy a fenti című diapozitív kép-
sorozatot kivonta a forgalomból, legföljebb csak tudomá 
nyos előadások céljaira bocsátja rendelkezésre. 

N y á r i s p o r t t a n f o l y a m s p o r t e g y l e t i v e z e t ő k ré-
szére. Az Országos Testnevelési Tanács előterjesztésére 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére 
a m. kir. Testnevelési Főiskola folyó évi július hó 20-tól 
augusztus 8 ig tanfolyamot rendez a sportegyleti szak-
osztály-vezetők részére, amelyen az atlétika, úszás és 
futball sportokban elméletileg és gyakorlatilag nyernek 
kiképzést. Ezenkívül gimnasztikai, masszázs, egészségtan, 
első segélynyújtási és sportszervezési ismeretek egészítik 
ki a tanfolyam anyagát. A tanfolyam 30 résztvevő ré-
szére díjmentes. A résztvevők a Testnevelési Főiskolán 
kedvezményes szállást és ellátást élvezhetnek (fehérnemű 
használat összesen 1 P, lakás, világítás napi 40 fillér, el 
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látás napi 3-szori étkezéssel, napi 2 P). Azok, akik a 
tanfolyamon résztvenni óhajtanak, legkésőbb f. é. július 
hó l-ig írásban jelentkezzenek a Főiskola igazgatóságá-
nál (Budapest, I., Győri-út 13.) annak feltüntetésével, 
hogy a bentlakás és ellátási kedvezményre igényt ta r ta-
nak-e. 

A debreceni Nyár i E g y e t e m ez évben i s mű-
ködni fog, mint minden nyáron az utóbbi esz-
tendőkben. Az idén is felkeresik az intézményt 
bel- és külföldi érdeklődők, főleg diákok, akik 
tanulságos beteket tölthetnek el a jellegzetes 
magyar nagyvárosban. A „Nyári Egyetem" jú-

. lius 27-től augusztus 19-ig tart. Azért végződik 
éppen 19-én, liogy a hallgatók a Szent István-
napi ünnepeken Budapesten lehessenek. A hall-
gatóknak különben a kurzus alatt vetítettképes 
ismeretterjesztő előadásokban, magyar hang-
versenyek Iben és más nemes és hasznos szóra-
kozásokban lesz részük. Lesznek kirándulások, 
sporttelep és s trandfürdő is. A „Nyári Egye-
tem" szervezője Hankiss János dr., debreceni 
egyetemi tanár. 
M i é r t n e m s z a b a d t e l t g y o m o r r a l a z o n n a l l e -
f e k ü d n i . Sok embernek szokása ebéd után „kis fél-
órára" lefeküdni, hogy a délutáni munkához erőt gyűj t-
sön. A nappali alvás azonban, s különösen étkezés után, 
nem egészséges, mert az olyan alvás nem üdít és nem 
erősít. Ennek pedig egyszerű oka van. Az emésztőszervek 
étkezés után fokozott munkában vannak s így természe-
tes, hogy a többi szervek sem tétlenek ezalatt az idő 
alat t . Telt gyomorral lefeküdni egészségtelen dolog azért 
is, mert alvó állapotban az emésztés sosem tökéletes, 
sokkal lassúbb és nehezebb, mint álló, vagy járó helyzet-
ben. Alvásra akár ebéd, akár vacsora időpontja körül 
csak az étkezés előtti időpontot használjuk fel, amikor 
a gyomor üres és így az összes szervek kipihenhetik ma-
gukat. 

N é p m ű v e l é s i V i l á g s z ö v e t s é g . Ez a tíz év óta mű-
ködő szövetség azzal a céllal alakult, hogy intézmények, 
egyesületek és magánosok számára, akik a népműveléssel 
foglalkoznak, elősegítse az együttműködést más országok-
kal. Konferenciák és más eszközök segítségével lehetővé 
teszi, hogy a világ minden részének népművelő munkásai 
kicserélhessék tapasztalataikat . Ilyen eszköz a negyed -
évenkint megjelenő szövetségi jelentés. A szövetség öt-
évenkint tar t világkonferenciát, de kisebb összejövetelek 
minden évben vannak. Ezeken találkozik a világszövetség 
elnöksége és választmánya s e kisebb konferenciákon tár-
gyalják meg a legidőszerűbb kérdéseket. A mult nyáron 
t a r t o t t konferencia tárgya a népművelés és az állam egy-
máshoz való viszonya volt. Az idén augusztusban két 
konferenciája lesz a világszövetségnek Bécsben. Az egyik 
(augusztus 18—19) a népművelés és munkanélküliség vi-
szonyával fog foglalkozni, a másiknak (augusztus 21—22) 
tá rgya: a rádió alkalmazása a népművelés munkájában. 

H a l á l o z á s o k . Id. Tóth Gerő ny. népisk. tanító, róm. 
ben rövid szenvedés után Kecskeméten, hitvesének ha-
ben rövid szenvedés után Kecskeméten, a hitvesének ha-
lálát követő napon elhunyt. — A dévaványai református 
egyház presbyteriuma és tantestülete mélységes fájda-
lommal jelenti, hogy id. Nagy Béla nyug. ref. tanító 
40 évi hűséges és önfeláldozó tanítói munka után, f. é. 
április hó 11-én, rövid szenvedés után meghalt. — Tom-
csányiné Czukrász Róza és férje: Tomcsányi János ny. kir. 
tanfelügyelő szomorodott szívvel tudat ják, hogy szerető 

édesanyja, illetve anyósa özv. Czukrász Jánosné sz. 
Schwartz Anna, f. évi április 27-én, életének 94-ik évé-
ben, hosszas szenvedés után elhunyt. — Piller József ny. 
állami iskolai igazgató, a polgári hadi érdemkereszt, a 
IV. o. magyar érdemkereszt, a háborús érdemérem és a 
Ferenc Salvator Vöröskereszt Egylet ezüst díszérmének 
tulajdonosa, életének 71-ik évében, április hó 26-án, 
Nyíregyházán elhúnyt. A megboldogult 41 éven á t szol-
gálta a magyar nemzeti kul túrát . Kiváló és valóban 
példaszerű néptanítói működését Ugocsa vármegyében, 
Tiszaújlak községben kezdte, hol 36 évig volt az ottani 
állami iskola igazgatója. Ez idő a la t t alkotásainak egész 
sorozatával emelt emléket nevének. A forradalmakat kö-
vető román megszállás őt is kiűzte társadalmi és kultúr-
munkájával virágzóvá fejlesztett községéből és Szabolcs 
vármegyében, mint annak első népművelési előadó t i tkára, 
fo lyta t ta áldásos működését 1925. évben történt nyuga-
lombavonulásáig. Eredményekben gazdag munkásságáért 
többszörösen kitüntették. — Dr. Ny ülné Markó Vilma nyír-
lugosi róm. kath. tanítónő 27 éves korában, működésének 4. 
évében elhalálozott. Pá lyá ja kezdetén, ifjú korban dőlt 
ki sorainkból. — Ibrányi Ferenc székesfővárosi iskolaigaz-
gató, a tisztviselők és taní tók Mária-kongregációjának 
hosszú éveken á t volt tanácstagja, hatvanéves korában 
meghalt. — Klainik Júlia, a dombrádi ref. tantestületnek 
egyik legmunkásabb tagja, 27 évi eredményes működése 
után folyó évi április hó 25-én rövid szenvedés után vá-
ratlanul elhúnyt. A tantestület méltóképen akar ta nevét 
megörökíteni s ezért nevére egy 200 pengős alapítványt 
létesített. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. k ir . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
540—05/128—1931. s z á m ú r e n d e l e t e az i s k o l a i 

n a g y s v ü i n i d n m e g h o s s z a b b í t á s a t á r g y á b a n . 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóságnak, a Fe-
renc József Intézet főigazgatóságának, a budapesti 
és pécsi m. kir. középiskolai tanárképzőintézet elnökségé-
nek, valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti tan-
felügyelői kirendeltség vezetőségének, a szegedi polgári 
iskolai tanárképző főiskola igazgatóságának, a tanító- és 
tanítónőképzőintézetek tanulmányi kir. főigazgatóságá-
nak, a felsőkereskedelmi iskolák kir. főigazgatóságának, 
a felsőkereskedelmi iskola i tanárképző-intézet igazgató-
ságának, a budapesti és szegedi polgári iskola főigazgató-
ságának. az iparoktatási kir. főigazgatóságnak és a gyógy-
pedagógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szak-
felügyelőségének, valamennyi közvetlen rendelkezés és veze-
tés alatt álló alsó- és középfokú tanintézet igazgatóságá-

nak. 

Nagy nemzeti érdekek fűződnek ahhoz, hogy a tanuló-
ifjúság a megfeszített szellemi munkában el töl töt t isko-
lai év után erőit pihentesse és testben és lélekben meg-
újhodva fogjon hozzá a következő tanév feladatainak 
megoldásához. Viszont elsőrendű kulturális érdekek köve-
telik azt is, hogy nemzeti kincsünk: a Balaton fürdő-
életének fejlesztéséről minden e cél elérésére alkalmas esz-
köz felhasználásával gondoskodjunk. Eddig szerzett ta-
pasztalataim arról győztek meg, hogy az iskolai rend-
tartásokban megállapított szorgalmi idő az oktatási ered-
mények veszélyeztetése nélkül könnyen megrövidíthető és 
pedig nemcsak akként, hogy a tanév egy későbbi időpont-
ban kezdessék meg, hanem azáltal is, hogy az eddig 
megállapított határidőnél előbb fejeztessék be. Ily mó-
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don nemcsak az if júság pihenésére szánt idő hosszabbít-
ható meg eredményesen, de a balatoni fürdők fejlesztésé-
nek ügye is megfelelő t ámoga tás t nyerhet. 

E megfontolástól vezetve elrendelem tehát, hogy a veze-
tésem és rendelkezésem a l a t t álló mindenfokú és fa jú isko-
lában a tanév szeptember 9-ikén kezdessék meg és leg-
később a következő év június hó 20-ig befejeztessék. 

Ennek megfelelően a középiskolai Rendtar tásnak jelen 
rendelkezésemmel érintett szakaszait az alábbiakban mó-
dosítom : 

1. §. Az iskolai év szeptember 9-én kezdődik és a kö-
vetkező év június hó 20-áig tart.. 

2. §. Az iskolai év megkezdése előtt az alább módo-
s í to t t 3. §-ban megállapítot t szeptemberi beiratkozási ha-
tár időt közvetlenül megelőző két köznapokon vannak a 
felvételi, javító- és pótvizsgálatok. 

3. §. A tanulók beiratása június hó 19-én és 20-án, 
továbbá a szeptember hó 8-át megelőző két köznapon 
végzendő. 

51. §. A felmentést a szülő szeptember hó 20-ig írásban 
tar tozik kérni. 

101. §. A középiskolák VIII . osztályában május hó 
10—15-ike közöt t , a többi osztályokban június 10—15-ike 
között minden tárgyból befejező összefoglalások tar tan-
dók. 

107. §. A befejező összefoglalások előtt minden tanári 
testület értekezletet t a r t , amelyen minden tanulónak 
magaviseleti és előmeneteli érdemjegyei, a tanár i értekez-
let ha tároza tával végérvényesen megállapít tatnak. 

Az összefoglalások után, függetlenül az évvégi értekez-
lettől, a tantes tüle t külön értekezleten ha tá roz az össze-
foglalásokról elmaradt tanulók igazolásáról. 

113. §. Az ebben a szakaszban érintett -vizsgálati en-
gedélyért június hó 25-ig folyamodhatnak az érdekeltek. 

157. §. Az iskolai év végén június hó 18-án az intézet 
záróünnepet rendezhet, amelyen kioszthatók a Tanulmányi 
Értesí tők és az évi Ér tes í tő s esetleg a szorgalmi díjak 
és jutalmak. 

Hasonlóképen módosítom a kereskedelemügyi miniszter 
úrral egyetértőleg a felsőkereskedelmi iskolai rendtar tás 
alábbi szakaszai t : 

2. §-ban a „június 29-ét követő három köznapon és 
szeptember hó három első hétköznapján" helyett „június 
19-én és 20-án s szeptember 8-át megelőző két hétköz-
napon". 

9. §-ban a 622—05—39/1929. számú rendelettel közzé-
t e t t módosításban „a június—júliusi 3. felvételi napon" 
helyett „június 20-án", 

31. §-ban a „szeptember 4. hétköznapján" helyett 
„szeptember 9-én", 
32. § harmadik bekezdésében „június hónapra csak két 
hét esik" helyett „június hónapra csak egy hé t esik", 

32. §-ban „szeptember 10-ig" helyett „szeptember 
15-ig", 

60. §-ban „július" helyett „június", 
83. §-ban „június 21—25-ike közö t t " helyett „június 

7-én vagy 8-án délután", 
87. §~-ban „az utolsó taní tás i órán" he lye t t „június 

8—15-e közöt t " , 
91. §-ban „augusztus utolsó vagy utolsó két hétköz-

nap ján" helyett „a szeptember 8 á t megelőző négy hét-
köznap közül az elsőn és másodikon", 

96. §-ban „augusztus utolsó hétköznapján" helyett „a 
szeptember 8-á t megelőző négy hétköznap közül az első és 
másodikon", 

116. §-ban „június 29-én" helyett „június 18-án", 
118. §-ban „július 15-ig" helyett „július 5 ig" teendő. 
Az állami tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek 

Rendtar tás i Szabályzata a következőképen módosul: 
67. §. Az iskolai év szeptember 9-én kezdődik és a 

következő év június hó 20-ig t a r t . 
68. §. Az évkezdeti vizsgálatok megtar tására és be-

iratásokra a szeptember 9-ét megelőző négy hétköznap 
6zolgál. 

69. §. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 

9-én történik. E z t megelőzően a növendékek, hitfelekezetek 
szerint, istentiszteleten vesznek részt. 

70. §. A rendes taní tásnak a megnyitást követő első 
hétköznapon meg kell kezdődnie. 

A 135. § a következő mondat ta l egészül ki: 
„A gyakorlóiskolai beiratásokat június 20-ig kell meg-

ta r t an i . " 
A 147. § - t a következőkkel kell kiegészíteni: 
„A gyakorlóiskola vizsgálatát oly időben kell megtar-

tani, hogy a bizonyítványok június hó 18-án akadály-
talanul kioszthatók legyenek." 

A 159. § 1 bekezdésében „június hó 10—20-a" helyett 
„június második hete" Írandó. 

Utolsó bekezdése pedig a következőképen módosul: „E 
vizsgálatokra kijelölt ha t nap egyikén a hit tanvizsgálat , 
a további három napon az I — I I I . osztály vizsgálata, az 
5. és 6. napon pedig a IV. osztály vizsgálata t a r t andó 
meg," 

A 160. §-ban „6 óránál" helyett „8 óránál" írandó. 
A 166. § a következő két bekezdéssel egészítendő k i : 
„Az I—IV. évfolyamú tanulók bizonyítványait június 

hó 18-ig ki kell adni." 
„Az I. évfolyamra felvett tanulók zenei, hallás-, szín-

érzék- és orvosi v izsgála tá t június hó 19—20-án kell meg-
ta r tan i . " 

171. §-ból a „ június hónap utolsó hétköznapján" sza-
vak kimaradnak. 

A határidőnaptár ennek megfelelően módosul. 
A polgári fiú- és leányiskolák s zámára kiadott Rend-

ta r t á s i Szabályzat egyes szakaszai a következőkép módo-
sulnak : 

1. §. Az iskolai év szeptember hó 9-én kezdődik és a 
következő év június hó 20-ig tart. 

2. §. Az iskolai év megkezdése e lő t t szeptember hó 
8 á t megelőző négy hétköznap közül az elsőn és a máso-
dikon kell megtartani a felvételi, tantervkülönbözeti, ja-
vító- és pótlóvizsgálatokat. 

3. §. Június hó 19-én és 20-án végzendő a tanulók fel-
vétele és beírása a következő iskolai évre. A pótbeírást 
szeptember hó 8-án megelőző két hétköznapon kell meg-
tar tani . Szeptember hó 9-én kell az iskolai évet ünnepélye-
sen megnyitni. A t an í t á s t szeptember hó 10 én, illetőleg 
ha e nap vasárnapra esik, 11-én kell megkezdeni. 

92. §. Egyes t á rgyak tanulása alól való felmentés 
i ránt i kérvényüket a szülők szeptember hó 10-ig adhat-
ják be. 

160. §. A tanári testület évi alakuló értekezletét, szep-
tember hóban, a felvételi, tantervkülönbözeti stb. vizsgá-
la tok előtt kell megtartani . 

168. §. Minden tanév végén június hó 8-tól kezdődően 
kell megtartani a nyilvános befejező összefoglalásokat. 

169. §. A tanévvégi osztályozó értekezletet a nyilvá-
nos befejező összefoglalások előtt június 7-én délután, a 
befejező osztályozó értekezletet pedig nyomban a nyilvá-
nos összefoglalások u t án kell megtartani . 

224. §. Június hó 18-án kell megtar tan i a záróünne-
pélyt, amely u tán a bizonyítványok nyomban kiosztan-
dók. Ugyanezen a napon kell megtar tani a záróértekez-
letet is. 

Az elemi, továbbképző és az önálló gazdasági népisko-
lára nézve eddig fennállot t rendelkezések a következők-
ben módosulnak: 

Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról 
szóló 1921. évi XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadot t 
1922. évi 130.700. számú rendelet 44. § ának első bekez-
dése odamódosul, hogy a tanév valamennyi nyilvános ós 
nyilván- >-,ági joggal felruházott elemi népiskolában szep-
tember hó 9-én kezdődik és június hó 20-án ér véget. 
Ugyanez nyer a lkalmazást a továbbképző és az önálló 
gazdasági népiskolákra vonatkozólag is. 

Ehhez képest a rendes beiratások (idézett rendelet 
16. §-a) valamennyi elemi, továbbképző és önálló gaz-
dasági népiskolában június hó 20-ig, a pótbeiratások pe-
dig a tanév megkezdésekor, de szeptember hó 9-e előtt 
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tartandók. A rendes és pótbeiratás időpontját továbbra 
is az iskola helyi hatósága állapít ja meg s köteles arról 
a község elöljáróságát legkésőbb május hó 25-ig értesí-
teni. A községi elöljáróság a beiratásra vonatkozó fel-
hívást (idézett rendelet 15. §-a) legkésőbb június hó l-ig 
köteles a község lakosainak tudomására hozni. 

Az idézett rendelet 46. §-ának első bekezdésében fel-
sorolt elemi népiskolák mindennapi tanfolyamában a 
munkanapok száma 215, a második bekezdésben felsorol-
takban pedig 183. Ezek közül három napon á t a tanítás 
az iskolai helyi hatóságának esetenként megadott engedélye 
alapján szünetelhet. 

Az i t t megállapított munkanapok száma a tanév meg-
rövidítése esetén (az idézett rendelet 45. §-a) legfeljebb 
30 nappal csökkenhet. 

Az általános és gazdasági irányú továbbképző népisko-
lában a tanításra 57, az önálló gazdasági népiskolában 
pedig 77 félnapot kell fordítani (idézett rendelet 47. §-a). 
A tanítási idő megrövidítése esetéten a munkanapok 
száma ezekben az iskolákban legfeljebb 5 félnappal csök-
ken. 

Valamennyi nyilvános és nyilvánossági joggal felruhá-
zott elemi népiskolában a rendes tanítás szeptember hó 
9-én megkezdendő s az évzáró vizsgálat (az idézett ren-
delet 43. §-a) teljes tanév esetén június hó 17-énél előbb 
meg nem tar tható. 

Az iparostanonciskolák szervezet és tanterve egyes sza-
kaszai a következőképen módosulnak: 

62. §. A tanév általános beiratással kezdődik. Az álta-
lános beiratkozásra szeptember 4—7. napjait kell kitűzni. 

63. §. A beiratások befejezése után, legkésőbben szep-
tember hó 8-án a tantestület első ellenőrző és szervező 
értekezletét ta r t ja . 

64. §. A 63. §-ban foglalt tantestületi határozatok 
jóváhagyásra, illetőleg a további intézkedések megtétele 
végett a tanonciskolái felügyelőbizottság elé terjeszten-
dők, mely célból a bizottság szeptember hó 9-ik napján 
ülést tartani köteles. 

78. §. Az iskolai év a tanulók előmenetelének osztá-
lyozása szempontjából két félévre oszlik, az első félév 
szeptember 9-től január hó 31-ig, a második február hó 
1-től június hó 20-ig ta r t . 

81. § A nyilvános vizsgák június hó 15—20-ig tartan-
dók. 

Végül a gyógypedagógiai intézetek egységes Szervezeti 
Szabályzatának 16. §-át odamódosítom, hogy az iskolai 
év szeptember 9-én kezdődik és június hó 20-:g t a r t . 

Erről a (Címet) tudomás és további eljárás végett azzal 
értesítem, hogv e jelen rendeletem már a folyó tanévben 
életbe lép. 

II. 
Valamennyi iskolát fenntartó egyházi Főhatóságnak. 
Az iskolai nagyszünidő meghosszabbítása tárgyában 

valamennyi tankerületi kir. főigazgatósághoz stb. intézett 
rendeletemet szíves tudomásvétel végett, illetve oly fel-
kéréssel van szerencsém közölni, hogy a bölcs főhatósága 
alá tartozó iskolákra nézve hasonló értelemben intézkedni 
méltóztassék. 

Budapest, 1931. évi május hó 5-én. 

745—05/63—1931. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Nyári tanítói gazdasági tanfolyamok tárgyában. 
(Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

745—05/63—1931. VlI/a . számú rendelete alapján.) 
Folyó évi július hó 6-ától kezdődőleg egy mezőgazda-

sági szakiskolánál és esetleg egy önálló gazdasági nép-
iskolánál is négyhetes gazdasági tanfolyam rendeztetik. 
Ezen tanfolyamokra kizárólag elemi iskolai tanítók vétet-
nek fel. Előnyben részesülnek azon tanítók, akik valamely 
gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) iskolában a gaz-

dasági tárgyak taní tását jelenleg is ellátják a 66.569/1902. 
számú rendelettel kiadott szervezet 30. §-a értelmében ki-
adot t jogosítvány alapján. A felvételi kérelemhez csato-
landó a gondnokság, vagy iskolaszék elnöke által ki-
á l l í to t t ily irányú igazolvány. 

A mezőgazdasági szakiskolánál rendezett tanfolya-
mokra felvett hallgatók teljes ellátásban részesülnek és 
részükre megtéríttetik az oda- és visszautazással kapcso-
latban felmerült vasúti utazási költség, míg az önálló 
gazdasági népiskolánál rendezett tanfolyamra felvett hall-
gatók összes kiadásaik (elhelyezési, élelmezési, utazási stb.) 
fedezésére egyenként 120 (Egyszázhúsz) pengő anyagi 
támogatásban részesülnek. 

Ezen tanfolyamokra való felvételért folyamodók kér-
vényeiket hozzám címezve legkésőbb folyó évi május 25-ig 
a felettes kir. tanfelügyelőhöz nyújtsák be. 

A beérkezett pályázatok alapján a Földmívelésügyi 
Miniszter úrral egyetértőleg fogom kijelölni azokat, hogy 
kik osztassanak be mezőgazdasági szakiskolánál és kik az 
önálló gazdasági népiskolánál esetleg rendezett tan-
folyamra. 

Budapest, 1931. évi május hó 4-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

745—05/63—1931. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
Nyári tanítónői gazdasági tanfolyamok tárgyában. 

(Közzététetik a vallás- ós közoktatásügyi minisztérium 
745—05/63—1931. VlI /a . sz. rendelete alapján.) 

Folyó évi július hó 6-tól kezdődőleg a putnoki m. kir. 
gazdasági felső leánynevelő intézetnél, folyó évi július hó 
13-tól kezdődőleg pedig a kecskeméti m. kir. gazdasági 
szaktanítónőképző-intézetnél négyhetes tanítónői gazda-
sági tanfolyamok rendeztetnek. Ezen tanfolyamokra ki-
zárólag elemi iskolai tanítónők vétetnek fel. 

A felvételnél előnyben részesülnek azok az elemi iskolai 
tanítónők, akik valamelyik gazdasági irányú továbbképző 
(ismétlő) iskolában a gazdasági tárgyak taní tásá t jelen-
leg is ellátják. 

A tanfolyamra felvett hallgatók teljes ellátásban ré-
szesülnek és részükre az oda- és visszautazással kapcso-
latban felmerült vasúti utazási költségek is megtéríttet-
nek. 

A tanfolyamokra való felvételért folyamodók kérvényei 
hozzám címezve folyó évi május hó 25-ig a felette vár-
megyei kir. tanfelügyelőhöz nyújtandók be. 

A beérkező pályázók közül a Földmívelésügyi Minisz-
ter úrral egyetértőleg fogom kijelölni azt, hogy ki melyik 
tanfolyamra vétessék fel. 

Budapest, 1931. évi május hó 4-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

A m . k ir . v a l l á s , é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , 
uek 820—05/432—1931. V I I I / d . s . sániú r e n d e l e t e 

az elemi népiskolai tanszerek kedvezményes be-
szerzése tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti kir. 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Fölhívom a kir. Tanfelügyelő urat, közölje 
tankerülete elemi iskoláinak gondnokságaival 
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és iskolaszékeivel, hogy a Calderoni Mű- és 
Tanszervállalat Részvénytársaság (Budapest 
IV, Váci-utca 50. szám) a raktáron tartott 
elemi iskolai tanszereket egy évi részletfizetésre 
5% kedvezménnyel, csomagolási és postaköltsé-
gek nélkül haj landó a megrendelő iskoláknak 
szállítani. 

Budapest, 1931. évi április hó 21-én. 

A m . kir . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
820—05 593/1931. s z á m ú r e n d e l e t e a M a d a r a k 

é s F á k n a p j á n a k m e g ü n n e p l é s e t á r g y á b a n . 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Hivatali elődöm az 1906. évi április hó 27-én 
26.120., majd az 1922. évi június hó 14-én 65.122. 
szám alatt kelt rendeletével elrendelte, hogy 
az elemi, továbbképző és önálló gazdasági nép-
iskolákban a Madarak és Fák napja minden 
évben megünnepeltessék. 

Az alaprendelet kibocsátása óta 25 év telt el 
s a beérkezett jelentések szerint a 25 évi ki-
tartó munkának számottevő eredményei van-
nak. 

Figyelemmel azokra a nagy nemzetgazdasági 
és pedagógiai érdekekre, amelyeket ez a nap 
szolgálni hivatott, kívánatosnak tartom, hogy 
az elemi, továbbképző és önálló gazdasági nép-
iskolák tanítói a jubi lár is évfordulót nagyobb -
szabású és kiváló gonddal előkészített ünnep-
séggel tegyék maradandó értékűvé. 

Ennek megfelelően, felhívom a Tanfelügyelő 
urat, gondoskodjék arról, hogy az ünnepség 
tárgysorozatába a 25 éves munka méltatása 
fölvétessék s a tanítók nagyobbarányú faülte-
tésekkel és a madárvédelem nagy jelentőségé-
nek különös kidomborításávai igyekezzenek a 
napot a tanulókra nézve emlékezetessé tenni. 

Bízom benne, hogy a kir. Tanfelügyelő úr 
gondoskodása s a tanítói kar ügyszeretete azt 
fogja eredményezni, hegy a madarak ós fák 
védelme érdekében kifejtett tevékenység a ju-
biláris évfordulótól kezdőelőleg az eddiginél is 
eredményesebb lesz. 

Budapest, 1931. évi május hó 11-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

A balatonfüredi m. kir. állami polgári iskola fiúinter-
nátusában való felvétele tárgyában. 

A balatonfüredi m. kir. állami polgári iskola fiúinter-
nátusában az 1931/32. évre megüresedő helyekre pályáza-
to t hirdetek. 

Felvételért folyamodhat minden polgári iskolába lépő, 
vagy jelenleg is polgári iskolai tanuló, aki teljesen ép, 
egészséges és internátusi életre alkalmas. 

A teljes tartásdíj havi 50 P, amelyet rendkívüli indo-
kolt esetben a vallás- ós közoktatástügyi miniszter leg-

feljebb a létszám 50%-áig (és legfeljebb a rendes tartás-
díj felére) mérsékelhet. 

A növendék a ruhájáról, felszereléséről és tanszereiről 
a hozzátartozók kötelesek gondoskodni. Az összes növen-
dékek orvosi kezelése, ellenőrzése ingyenes, az ingyenes 
növendékek díjmentes gyógyszerellátásban részesülnek. 

A folyamodók kérvényüket a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez címezve folyó évi június hó 
10-ig az iskola igazgatóságánál tar toznak benyújtani. 

A kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni: 
1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. himlőoltási bizonyítványt; 
3. utolsó évi iskolai bizonyítványt; 
4. a folyó iskolai évről iskola látogatási bizonyítvány; 
5. orvosi bizonyítványt a tanuló egészségi állapotáról 

és arról, hogy internátusi életre alkalmas; 
6. ha folyamodó kedvezményt kér, hatósági bizonyít-

ványt a tanuló szüleinek vagyoni helyzetéről. 
A kérvény 1 P 60 filléres, a mellékletek 16 filléres ok-

mánybélyeggel látandó el. 
Szegénységi bizonyítvány csatolása esetén a kérvény 

és mellékletei bélyegmentesek. 
Budapest, 1931. évi ápiilis hó 27-én. 

F e l h í v á s . 

(Közzététetik a V. K. M. 860—1—18/1931. számú 
rendelete alapján.) 

Országgyűlési határozatból kifolyólag fel-
hívatnak mindazok az állami elemi népiskolai 
tanítók (tanítónők), akik valamely pénzintézet, 
szövetkezet vagy más vállalat igazgatóságá-
ban vagy felügyelőbizottságában helyet fog-
lalnak, illetőleg ezeknél bármely minőségben 
alkalmazva vannak, hogy ezt a kir. tanfelügye-
lőnek 48 órán belül jelentsék be, annak közlé-
sével együtt, hogy ezért az 1930. évben mennyi 
díjazásban (tiszteletdíjban) részesültek. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Mi nem akarunk gyökértelen m u l t a t . . . — Scossa Dezső: 
A magyar kultúregyletek. — Mosdóssy Imre: A nevelés 
művészete. (III.) — Ruttkay Aladárné: Pusztuló nem-
zeti kincseink. — A tanterv végrehajtása. Elméleti fejte-
getések és gyakorlati tanítások. — A hazai és a külföldi 
tanügyi lapokból. Ú j eszmék a nevelésben. Tanítók sza-
vatossága, felelőssége. A nemzetnevelésügy Magyarorszá-
gon és a Klebelsberg-refonn. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Pedagógiai szeminárium. — Hírek. — 
A Központi Katholikus Kör kultúrestéje. — A kultusz-
miniszter a Gyüjteményegyetem nyolcéves munkásságá-
ról. — Zenei lapok a Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztatóban. — A Magyar Tudományos Akadémia és 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki tüntetet t 
tanítók. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő- PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 
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P Á L Y Á Z A T Ó K 

Ó P Á L Y I község községi iskolaszékének elnöke pályá-
za to t hirdet a községben szervezett nyári gyermekmen-
hely vezetői állására. Javadalom: a községi költségvetés-
ben előirányzott 360, azaz Háromszázhatvan pengő, vagyis 
havi 90 pengő, mivel a nyári gyermekmenhely működése 
május 15-től szeptember 15-ig, négy hónapon keresztül 
t a r t . A pályázati határ idő a megjelenéstől számítva nyolc 
nap. Az állásra csakis oklevéllel bíró nők pályázhatnak. 
Az állás a megválasztás u tán azonnal elfoglalandó. Kér-
vények: Király Is tván iskolaszéki elnök. (152.) 

A T I S Z A P Ü S P Ö K I (Szolnok m.) róm. kat . öt taní tós 
elemi iskolánál nyugdíjazás folytán megüresdett I I I . 
számú férfitanítói ál lásra az egyházközség pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni megfelelő lakás és kert 
az egyházközségtől; taní tó i alapfizetés 20%-a a politikai 
községtől; többi fizetés álamsegélyből, melyért az egy-
házközség felelősséget nem vállal. Kezdő taní tó egyelőre 
segédtanítóként a lkalmaztat ik . Kötelességei „Rendszabá-
lyok" és díjlevél szerint. Leventeoktatói képesítés szük-
séges. Teljesen felszerelt kérvények 1931. június 5-ig az 
Egyházközségi Képviselőtestület címére küldendők. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (164) 

A KISKŐRÖSI evang. egyházközség iskolaszéke a 
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kaskantyw tanyai 
taní tó i állásra pá lyáza to t hirdet. Javadalom: Természet-
beni kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel, kerttel és a tör-
vényes tanítói fizetés. Kötelessége: hatosztályú elemi 
iskola, valamint az i f júsági egyesület vezetése, vasárna-
ponként pedig o t t helyben kántori teendők ellátása. 
A kellően fölszerelt kérvények f. é. május hó 25-ig a kis-
kőrösi ág. hitv. evang. egvház iskolaszékéhez nyújtandók 
be. (160) 

A MÁNYI református egyház pá lyáza to t hirdet rek-
to r tan í tó i állásra. Javadalom: lakás, naturálék, földekben 
hetvenhat egység, esetleges államsegély. Kötelességei: 
I I I—VI . osztályok vezetése, kántori szolgálat. Pályázat i 
határ idő június 1. Pályázók közül az egyháztanács á l ta l 
meghívottak sa j á t költségükön előre jelzett napon jelen-
hetnek meg. Kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(159) 

ZALAI kántor taní tói állás — április 15-én kiírt — 
pályázata meghosszabbíttatik. Próbaéneklés május 25-én 
délelőtt. Kántori oklevéllel rendelkezők hiányában orgo-
nálni tudó okleveles taní tók is pályázhatnak. Értékegy-
ség leszállítása folyamatban. (170.) 

A GACSÁLYI ref. egyház a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántor tan í tó i á l lásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: 1. Lakás melléképületekkel és kerttel.- 2. 12 kat . 
h. 948 D-Öl föld, adójá t az egyház fizeti. 3. 27-5 qbuza . 
4. H a t öl tűzifa. 5. 13-60 P szénaváltság. 6. Stóla. 7. 
51 értékegységen felüli államsegély. Kötelessége az iskola-
szék á l ta l reábízott osztályok — jelenleg I I I—VI . ve-
gyes osztály — taní tása , vallásos, hazafias nevelése. 
Kántor i teendők. Énekkar szervezése, vezetése. Belmissziói 
munkában segítés, vasárnapi iskola vezetése. Lelkész 
kanonikus órákon és akadályoztatása esetén való he-
lyettesítése. Határ idő a pá lyáza t megjelenésétől számí-
t o t t t íz nap. Megjelenés önköltségen előnyös. Kellőképen 
felszerelt kérvények lelkészi hivatalhoz —Gacsály, Szat-
már m. — küldendők. (158) 

A MOHÁCSI congr. izr. hitközség iskolaszéke pályá-
za to t hirdet a hitközség elemi népiskolájánál nyugdíjazás 
következtében megüresedett tanítói állásra. Fizetése a 
törvényes. Pá lyázat i ha tár idő a hirdetmény megjelenését 
követő 10 nap. A kellően felszerelt pá lyázat i kérvények 
az iskolaszékhez intézendők. Mohács, 1931. április 24. 
Dr. Vida Lajos, isk. sz. elnök. Székely Lajos , isk. sz. 
jegyző. (157) 

A F E L S Ö I R E G I községi óvoda felügyelőbizottsága ,iz 
üresedésben levő óvónői ál lásra pályázatot hirdet. Fel-
hivatnak mindazok, akik ezen állást elnyerni óhaj t ják, 
kérvényüket legkésőbb folyó évi május hó 20-ig annál is 
inkább adják be, mert a később érkező kérvények figye-
lembe vétetni nem fognak. A kérvényhez melléklendők: a 
képesítési okmány, eddigi szolgálatot, politikai és er-
kölcsi maga ta r t á s t igazoló bizonyítványok ós orvosi bizo-
nyítvány. Az állás a törvényszerű javadalmazással van 
egybekötve. Felsőiregen, 1931. évi május hó 4 én. A köz-
ségi óvoda-felügyelőbizottság. (168) 

M E G N Y Í L T B U D Á N 
S C H Ä F F E R J Á N O S M Ű B Ú T O R A S Z T A L O S 

LAKBERENDEZÉSI ÜZLETE 
II, T Ö R Ö K s U T C A 2. SZ. A L A T T ( M A R G I T O D N Á L ) 

MÚBÚTOROK ÉS ELSŐRANGÚ GYÁRTMÁNYÚ EBÉDLŐ, HÁLÓ, 
Ú R 1 S Z O B A K, KONYHA. ÉS ELŐSZOBABERENDEZÉSEK. 

9 KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA MELLETT. 

A I » 11ÖLGYEK, TANÍTÓNŐK i f f l S f e " ^ 
N A J A / ^ ellenében bérmentve egy » S Z Á Z S Z O R S Z É P « 

- csipkézett terítőt, színezett minta lappal és leírással. 
y V ' ^ . N . ^ I I Nagy kereseti lehetőség a vele foglalkozóknak. 
/ J J \ \ I I K U R U C Z K É Z I M U N K A I P A R . 

' 9 9 Budapest I, Krisztina.körút 89. szám. • • 

Magyarországon v e z e t ő h a r m ó n i u m s p e c i á l i s cég és l e g n a g y o b b 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R : 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Töröksutca 2. 
Sürgönyc ím : ,,M A R J I O S H Ö R I." 

É V T I Z E D E K Ó T A K Ö Z I S M E R T L E G J O B B 

H A R I H Ó M I H I O K 
P O M P Á S O R G O N A H A N G G A L - H Á Z , I S K O L Á K , D A L Á R D Á K , 
K Á P O L N Á K és k ü l ö n ö s e n T E M P L O M O K N A K f i ze t é skedvezménnye l ! 

Szol id árak ! M e g b í z h a t ó jótál lás 1 
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H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁGOK, ISKOLÁK, leven-
ték, dalárdák, műkedvelők MURGÁCS KÁLMÁN 80, ének 
és zongorára., I—IV. díszes keménykötésű könyvben meg-
jelent dalát (kötetenként 3 pengő) 12 pengő helyett köz-
\ otlenül a szerzőtől 10 pengőért kapják. Budapest, József-
körút 41. (134.) 

OJ „ZÁMBÓ ORGONAKÖNYV" 50 dallamos orgona-
darabok tematikus feldolgozásban. Ára 2 pengő 50 fillér. 
Zámbó Károly főkántor, Szeged, Hétvezér-u. 25. (137.) 

C S E R É L E K református áll. tan í tóval négytől három 
vagy többtanerős iskolához. Cím a kiadóban. (138.) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, dalárdák, isko-
lák égy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak har-
móniumjaimról. zongoráiniról. pianinókról, valamint min-
den más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak. Hatal -
mas raktáraimról legkényesebb igényeket, legolcsóbb ára-
kon, kényelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan 
kilégítek. Érdeket h á t mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő a j án l a to t kérni Őfensége József Ferenc 
főherceg úr kamarai és a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI M I H Á L Y hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

C S E R É L N É K 6 tanerős községi iskolától bárhová, 
azonnal. Jelige: „Tanítónő". (169) 

A NAGYKÖRÖSI ref. Arany János gimnázium szep-
tember elején megnyit ja teljes ellátással kapcsolatos inter-
ná tusá t . Havi díj 54 pengő. Szegénysorsú, jó tanulók 
segélyre számíthatnak. Kérvények július hó 15-ig az igaz-
gatóhoz nyújtandók be, aki közelebbi felvilágosítást ad. 
(167) 

C S E R É L N E Ernődről református másodtaní tó Pest-
megyébe, Alföldre, Dunántúlra, hasonló állásra. (166) 

K É T manuálos, pedálos, 21 regiszteres orgonaharmo-
nium eladó. Templom részére is alkalmas. 2000 P. Tauth . 
Pá tka , Fejér vm. (165) 

A L K A L M I versek névnapokra, évzárókra, jubileu-
mokra 80 fillérért kapható a szerzőnél: Klement Ilona, 
Miskolc, Szepessy-u. 1. (163) 

K E R E S E K magyar képesítésű perfekt német óvónőt. 
Cím a kiadóba. (171.) 

S Z E R É N Y E B B leány ajánlkozik gyermekek mellé, 
tanítást is vállal. Valastyán E. , Békéscsaba, Gyóni Géza-
utca 10. (162) 

C S E R É L N E állami tanítónő, Budapesttől két órányira 
fekvő nagyközségből, hasonló nagyközségbe vagy városba. 
Leveleket „Vakáció" jeligére a kiadóba kérek. (161) 

CSERÉL tan í tópár kéttanorős áll. iskolától Heves, 
Borsod, Abauj , Hajdú, Szabolcs, Zempién megyébe. Cím 
a kiadóban. (156) 

L É N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A taní tóság régi kedvelt b ú t o r á r u h á z a . — Kényei« 

mes f izetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohány=utca 30 . Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

B U R N O ^ S ^ é p e r ö r e berendezett Í T I í i 0 T Q 0 £ 1 3 6 P í t Ő 
Rákos-alóla Pázmány-utca 72/a Nyugati palyaudvaftol C villamossal 

Készítek pneumatikus és elektromos rendszerű orgonákat 
bármilyen nagyságban és kivitelben. Úgyszintén modern 
gépezetes orgonákat, mindennemű orgonasípokat . — 
Vállalok javításokat, átépítést , tisztítást, hangolást és 
o rgonák jókarbantartását Tervekkel és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. - KIS O R G O N Á K R A K T Á R A . 

ALAPÍTTATOTT 1920=BAN. # # 

T U Z A I S T V Á N 
VI II, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szeminá r iummal s zemben . 
Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
J u t á n y o s á r o n készít ö l t önyöke t , rak tá ron levő és hos 
zot t anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKCL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS'UTCA 16. SZÁM. 

Igen tisztelt tanitóívevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár . min t minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor« 

gyáros, Budapest, V. , Kádár-utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

REFOR9I RUHÁZATI RÉSZVÉHYTARSASAG 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÍSZÁR-IÍT 5. TEL/EFQHÍ: AUT. 1 3 0 - 9 6 ÉS 133—96. 

Á L L A N D Ó IIÍIS V Á L A S Z T É K : 
kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérnemüekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 
KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ! 
Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk ! 
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Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfi« 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A legmodernebb gyártmány, leg« 
ki tűnőbb kivi tel! Gravitációs köz* 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabályozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amali th asztbesztpala 
belső burkola t ta l . Nem vetemedik, 
kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatat« 
lanl Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat alatt i 

Magyar Radiátorgyár Rt,, Budapest 
Gyár: X., Gyömrői--út 76—78. 

Városi iroda és m i n t a r a k t á r : V., Kálmán=utca 18. 
Telefon: 1 9 7 - 0 8 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

Az osztatlan népiskolák is ki= 
tűnő eredménnyel használják a 

/ / 

BETU-
O R S Z Á G 
ÖT VIRÁGOS KERTJÉT! 
Ha beakarja vezetni és még nem 
ismeri, kérjen mutatványpéldányt 

bevezetés végett 1 
K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI N Y O M D A 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
TANSZEROSZTÁLYA 
BUDAPEST VIII, MÜZEUMíKÖRÜT 6. SZ. 
GÓLYAVÁR 

A legelőnyösebb fizetési feltételek mellett szállít a l e g j o b b minőségben 

tan- és szemléltetőeszközt, 
fali szemléltetőképet, térképet, 
földgömböt, írószert 

és bármilyen iskolai felszerelést. — Kívánatra árajánlattal készséggel szolgál a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
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Az e r e d m é n y e s 
t a n í t á s legfőbb záloga 
a k i t űnő t a n k ö n y v 

Öntudatos tanító kizárólag a könyv 
lóságát mérlegeli. Ezért hívjuk fel a 
tanítói kar figyelmét e lemi i s k o l a i 
t a n k ö n y v e i n k r e . Ha beakarja 
vezetni és még nem ismeri, kérjen mutat= 

ványpéldányt. 

Könyvjegyzék az utolsó oldalon! 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda VIII, Múzeum-körút 6. 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömróisút 61. s z á m . 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumíkörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó e l R K Á B A N feltüntetett 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF a l u m i n i u m 
írótol l 

692/1 vágotthegyü 
írótoll 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::: KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

(DÖREN HENRIK ÉS TARSA 
A S Z T A L O S M U N K Á K G Y Á R A B U D A P E S T 

^ ' VI , Dévényi fü t i 20 - 2 2 . Telefon , 9 0 7 - 67 
Iskolapadok, iskolabútorok,óvodaberendezések gyártása 

SS2 
Vasállványú iskolapadok törhetetlen kovácsolt vasból, 

Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

j g EHALL jgg» 
BUDAPEST VI, j S j p M 

' A 1 ' I. emelet 1. t f i P ^ / 

Magyarország legnagyobb 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 

és legválasztékosabb 
Z O N G O R A T E R M E 
1 0 évi Írásbeli jó tá l lás . i r Kényelmes részlet f izetés 
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Postás fajbaromfi nagytelep, Vác 
»Állami ellenőrzés alatt álló törzstenyészet« 

Rhode Island Red (vörös izlandi), amerikai fehér 
Leghorn, fehér Wyandottestörzsek t i sz tavérbeni törzss 
könyvező tenyésztésre. — Magas tojáshozamra, színre, 
alakra g o n d o s a n k i tenyész te t t , elsőrendű, tisztavérű 
tö rzs tő l származó t e n y é s z t o j á s o k , n a p o s c s i b é k , 
növendéksállatok, t e n y é s z á l l a t o k megrende lhe tők . 
A te lep ál la torvosi fe lügyele t alat t áll (vérvizsgálat), 
á l l o m á n y a m i n d e n f e r t ő z ő betegségtől mentes, edzet t , 
erőteljes, egészséges. KÉRJEN ARJEGYZEKET! 

Telepveze tőség címe : 

Budapest, 10 számú postahivatal, X, Füzér-utca 11. szám. 

H a z á n k l eg rég ibb o r g o n a -
ép í tő v á l l a l a t a a j á n l j a 
k i t ű n ő c s ő r e n d s z e r e s , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o r g o n a -
j a v í t á s o k a t , bő rözés t , h a n -
go lás t az o r szág b á r m e l y 
r é szében . K e d v e z ő f izetés i 
f e l t é t e l e k , m u n k a m e g t e -
k i n t é s d í j t a l a n . Első d í j a k -
ka l és m in i s z t e r i ok levé l le l 

k i t ü n t e t v e . 

K E M E N E S I S Á N D O R 
orgonás és harmóniumkészítő 

SZOMBATHELY ( V a s m.) 
Postaf iók: 114. 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban iiszia gyapjúszövetből 

80-, 130-, 160—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi lóplébánia.templom részire készített 2400 kg 
„Polgármes te r .harang" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr . Serédi Jusztinián b íbornok , hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előayös fizetési feltételek 1 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 

77. 
13.53 
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A z iskolánkívüli népművelés rádió» 
előadásainak (Rád íÓSZabat íegye tem) műsora. 
Május 15—31sig. 

Május 17-én (vasárnap): 
1. Magyar népdalok. Előadja a Vakokat 

Gyámolító Egyesület Homeros-ének-
kara. Vezényel: Schnitzl Gusztáv. 

2. Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelő: 
Mire és hogyan tanítják-nevelik gyer-
mekeinket az elemi iskolában? 

3. Magyar népdalok. Előadja a vakok 
énekkara. 

Május 21-én (csütörtök): 
1. Magyar szerzők műveiből hegedűn 

játszanak a Zipernovszky nővérek; 
zongorán kísér: dr. Herz Ottó. 

2. Czárán Péter min. műszaki tanácsos: 
A víz. 

3. Magyar szerzők. Zipernovszky—Herz. 

Május 24-én (vasárnap): 
1. Magyar egybázi énekek. Előadja a 

kőbányai plébániatemplom énekkara. 
Vezényel: vitéz Kelemen Ferenc. 

2. Bánáti Baum Mária szfőv. tanítónő: 
A boldog otthon. 

3. Magyar egyházi énekek. Kőbányai 
plébániatemplom énekkara. 

Május 28-án (csütörtök): 
1. Benőcs József tanító: A méhek élete. 
2. Mosonyi S. vonósnégyese. Előadja a 

Waldbauer-vonósnégyes. 
3. Dr. Marton Vilmos: A leggyakrab-

ban előforduló ragályos betegségek. 

Május 31-én (csütörtök): 
1. Dunántúli nóták. Előadja: dr. Mol-

nár Imre, zongorán kísér: Veress 
Sándor. 

2. Dr. Horváth Károly tanár: A mi 
Balatonunk. 

3. Dunántúli nóták. Molnár—Veress. 

AZ ÖSSZES ELEMI ISKOLÁK IGAZGATÓI ÉS OSZTÁLYTANÍTÓI 

SZÍVES FIGYELMÉBE! 
A gondnokságok és iskolaszékek számára kiadott 
Gondnoksági utasítás, valamint »Iskolaszéki uta-
sítás« elrendeli a részletes tananyagbeosztásoknak 
elkészítését és beterjesztését. • A vallás* és köz 
oktatásügyi m. kir. minisztérium rendelkezése ér 
telmében a Kir. M. Egyetemi Nyomda elkészí 
tette a szükséges nyomtatványokat : 

6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, külív . 7 fillér. 
6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, belív . 7 fillér. 
643 r. sz. Koncentrációs részletes helyi tanmenet, külív ( I - IV. o. sz.) . 18 fillér. 
643 r. sz. » » » » belív (I- IV. o. sz.) . 18 fillér. 
644 r. sz. » » » » külív (V--VI . o. sz.) . 18 fillér. 
644 r. sz. » » » » belív (V--VI . o. sz.) . 18 fillér. 

A 660 sz. nyomtatványból tantárgyanként l k ü b 
és 2 belív szükséges, míg a 643., illetőleg a 644. 
sz. nyomtatványból osztályonként 1 küb és 5 belív. 

A rendelt nyomtatványokat a megrendelések beérkezésének s o r r e n d j é b e n szá l l í t j a a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST VIII, MÚZEUM^KÖRÚT 6. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 193) /32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztoH népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, M.',ra Ferenc é s Szentiványi Gábor : 

A Belűorszég 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 
II. ,. Olvasókönyv 

III. 
IV. 

„ V—VI. 
Űrhegyi Alajos : 

A magyar nyelv könyve. Ered mény- és példatár III. o. sz. 
„ „ IV 

V - V I 
Stelly Géza é s Tanfi Iván : 

Számország. Számtani és mértani és példatár III. o. sz. 
IV 

Asztalos Gyula: 
Földrajz 

V - V I 

IV. o. sz. 
V - V I 

V. ,. 

V—VI. o. sz. 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. o. sz. 
Állampolgári ismeretek 

Éber R e z s ő : 
Természettan és vegytan 

Stelly Géza : 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. 
Bexhef t Ármin: 

Egészségtan 
Szabados Bé la : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos: Énekiskola II. rész 

Eng. sz. 
27.111/926 
35.184/926 
35.184/926 
30 496/927 
44.105/927 

27.106/926 
27.106/926 
27.106/926 

38.745/926 
37.958/926 
37.958/926 

41.408/926 
41.408/926 

36.095/926 
64.613/927 

Ára : 
160 
2 2 4 
2-40 
4-80 
6 4 0 

- 8 0 
- 9 6 

128 

120 
1 20 
1-60 

176 
2 4 0 

2 5 6 
150 

884—05—126/930 120 

V - V I . o. sz. 

III—IV. o. sz. 

V—VI. o. sz. 

38.618/927 

55.563/927 

43.732/928 

280 

160 

4'59 

89.395/913 —"96 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor : 

A Betűország I. Virágoskertje, ABC-s könyv 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
„ „ ,. V - V I . ., ,. 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 1 60 

42.446/926 —96 
42.446/926 P12 

33.550/926 2"24 

33.55r'/926 
39.696/929 

160 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak é s hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! Kedvező fizetési fe l tételek! Mutatványpéldányokat készséggel küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII. KERÜLET, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körűt 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

S Z E R K E S Z T I É S K I A D J A A M A G Y . K I R . V A L L Á S » É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 
Q J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á l y i va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 

! T ^ I A D Ó H I V A T A L : 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 -
X j l p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r ú t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

T ^ É Z I R Á T O K megőrzésére és vissza» 
I a adására a szerkesztőség nem vállal-
kozik. Hirdetések szövege a kiadóhiva* 
Ulnak, minden egyéb kézirat a szer» 

kesztóségnek küldendő. 

" C ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9 60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes 
J—é szám ára 50 fillér. A magy. kir . vallás» és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII . d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami«, községi*, társulati», magán* és érdé* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő* 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
1 1 fill., magánhirdetés 14 fillér sza-
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, lli old. 85 P, »/4 o ld . 50 P, »/« old. 
30 P. A hirdetési d í jak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

H O G Y ' A M L l E P M t V E L É S l í í i K ? 
ÍRTA: G R Ó F K L E B E L S B E R G K C l « . 

A kultusztárca parlamenti tárgyalásának 
során úgy adódott, hogy május 13-án, szer-
dán d. u. mint utolsó szónoknak kellett be-
szélnem s mikor közeledett hat órához az idő, 
régi barátomnak, Almásy László házelnök-
nek, figyelmeztetnie kellett, hogy fejezzem be 
hamarosan expozémat. A főiskolákkal és a 
középfokú oktatással már végeztem, de ép-
pen csak áttérőben voltam a népnevelésre, 
amiről így alig pár szót mondhattam. Mint-
hogy nálunk a politikai harcokban nem ép-
pen nagy a lojalitás, nagyon könnyen meg-
eshetnék, hogy valaki a taktikusok közül 
megállapítja, hogy íme „a kultuszminiszter 
újabb tanújelét adta annak, hogy csak a 
felsőfokú oktatással törődik, a népoktatás-
nak oly fontos ügyét pedig elhanyagolja, 
alig pár szóra érdemesíti." Ügy gondolom, 
jó lesz tehát, ha a nemzetnek egy cikk kere-
tében mondom el azt, amit joga van tőlem 
számonkérni, hogy miként állunk a népne-
velés terén. 

A mult év októberének szegedi ünnepei 
során avattuk a szeged-rókusi iskolában az 
ötezredik népiskolai tantermet és tanítói la-
kást. Ez az iskolaavatás szimbolikus lezá-
rása volt egy alig négy év alatt lebonyolí-
tott nagy népiskolai építési akciónak, amely-
hez fogható nem igen folyt Magyarorszá-
gon. A túrista is úgy tesz, hogyha hosszabb 
gyaloglás után mondjuk a huszonötödik 
kilométerkőhöz ér, vagy hegymászás köz-
ben ezer métert emelkedett, bizonyos pihe-
nőt tart, hátranéz és előretekint,. Éhhez ha-
sonlóan mi is, amikor az ötezredik népis-
kolai objektum elkészült, mégegyszer végig-

vizsgáltuk a már végzett munkát, újabb ta-
nulmány tárgyává tettük azt, hogy még mi 
áll előttünk. 

A háborús évek alacsony születési számá-
nak kövekeztében kis évfolyamok kerültek 
a népiskolába is, amelynek népessége az 
1925—1926-ik tanévben volt a legalacso-
nyabb és mindössze 673.000-et tett ki. Ez a 
szám a most folyó 1930/31. tanévig felszö-
kött 973.000-re, a véletlen sajátos játéka 
folytán éppen 300.000-rel. Azokat, akik a 
népiskolai építkezéseket sokallották, kér-
dem: mi lenne most velünk, hogyha ennek a 
300.000-es többletnek befogadására az öt-
ezer népiskolai objektum létrehozásával fel 
nem készültünk volna. A merészen beszélők-
nek és kritizálóknak az a nagy szerencsé-
jük, hogy az idő múlik és az emberek fele-
dékenyek. A maga idején rendkívül nép-
szerű, de utóbb be nem vált állításokat ha-
marosan elfelejtik s később az emberek 
maguk is megfeledkeznek az egészről. Ben-
nem azonban volt annyi óvatosság, hogy az 
ilyen természetű beszédeket és hírlapi cik-
keket gondosan félretettem és adandó alka-
lommal a parlamenti napló vagy a hírlapi 
szám pontos közlése mellett ezeket a dolgo-
kat majd közzé is fogom tenni, mert aki él-
vezte az efféle beszéddel járó pillanatnyi 
népszerűséget, arra nézve jogos, hogy elvi-
selje a szégyenét is annak, ha az, amit kö-
vetelt, utóbb célszerűtlennek, károsnak vagy 
értelmetlennek bizonyult. 

A tankötelesek száma a jövő 1931132. 
tanév során lesz a legmagasabb s azután 
lassú csökkenéssel egymillió körül fog meg--

arcai M i 
__ SZEOE».  
FOLVrtlPHi 

SrniT| 
BTnv I 
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állapodni. Ez azonban csak a nagy országos 
végösszeg, de a tervszerű népiskolai politi-
kának különös súlyt kell helyeznie arra, 
hogy a népesség hogyan oszlik meg az or-
szág területén, ahol korábban nagyobb ál-
landósággal volt dolgunk, a házhelyakció 
azonban a községekben és a városokban 
újjácsoportosította a szegényebb családok 
elhelyezkedését, további tanyaképződés is 
folyt, de nagy elvándorlások is voltak, ame-
lyek eredményeként hihetetlenül megszapo-
rodott Budapest környékének a népe. Ez 
természetesen kihat az iskolák népességére 
is. Mindennek a figyelembevételével, gondos 
helyi tanulmányok után megyérpl-megyére 
városról-városra haladva megállapítottuk, 
hogy az első ötezres ciklus után még egy 
második pótprogrammot kell megvalósítani, 
amely 4619 objektumra terjed ki és 3293 
tantermet s 13.26 tanítói lakást foglal magá-
ban. Iskolátlan vagy kevés iskolájú hely-
ségben kell még 811 objektum, a zsúfoltság 
megszüntetésére 2468, a rossz épület pótlá-
sára pedig 1340. Érdekes, hogy Pest megyé-
ben 567-re, Szabolcs megyében 307-re, Szol-
nok megyében 276-ra, Heves megyében 
218-ra, Zala és Békés megyében 206-ra, Bor-
sodban 200-ra, Somogyban 193-ra, Vasban 
172-re és Nógrádban 159-re lenne még szük-
ség. A főváros környékének megduzzadása 
következtében már a lefolyt évötödben is ott 
303 objektumot emeltünk, de a népesség 
szaporodása oly rohamos, hogy ilyen nagy 
építési akció után megint 217 objektum kel-
lene. Az előbb említett 4619 objektumra ter-
jedő pótprogrammból eddig részben felépí-
tettünk, részben fedezetet teremtettünk 217 
tanteremre és tanítói lakásra s így még 
4402 objektumról kell a következő évötöd-
ben gondoskodni. 

Persze a dolog az építkezésekkel még 
nincs elintézve. Emelni kell a tanítói állá-
sok számát is. Mert 1925/26-ban, amikor, 
amint mondottam, legalacsonyabb volt a 
tankötelesek száma, országos átlagban csak 
40 gyerek esett egy tanítóra, de ez 1928/29-
ben 46-ra, 1929/30-ban 48-ra, 1930/31-ben 
50-re emelkedett és a küszöbön álló tanév-
ben számításaink szerint ez az átlag már 
52-t fog majd tenni. Ezek a számok azon-
ban a valóságban még kedvezőtlenebbek, 
mert Budapesten egy tanítóra csak 24 gyer-
mek esik s így Budapest nélkül az orszá-
gos átlag már 68 tanuló. Mivel pedig van-
nak, különösen a tanyákon, ahol nagyobb 
területekről jönnek össze a gyermekek, ter-
mészetesen az országos átlag alatt álló isko-
lák is, bizony rengeteg a túlzsúfolt osztály. 

Ha azt az állapotot akarjuk elérni, hogy 
60 tanulónál több sehol se essék egy taní-

tóra, akkor még 940 új állásra lenne szűk-, 
ség, a még létesítendő tanyai iskolákhoz 
pedig 135-re, úgyhogy egy európai pedagó-
giai fogalmak szerint nem is eszményi álla-
pot eléréséhez még 1075 tanítói állás szer-
vezése szükséges. Ma néptanítói állásaink 
száma 19.404 s így, ha osztályonként maxi-
málisan 60-as létszámmal akarunk dolgozni, 
összesen kereken 20.500 néptanítói állás el-
érése a kitűzött szerény cél. 

Igaz, hogy népiskolai építkezésekre ma-
gában az 1931/32. évi költségvetésben csak 
450.000 pengő esik, de ezenfelül az inség-
inunkák közt népiskolákra jut 471.000 
pengő, úgyhogy együtt az egymilliót mégis 
megközelíti az, ami felett rendelkezünk s a 
községek törlesztik azokat az olcsó kölcsönö-
ket is, amelyeket korábban iskolaépítési cé-
lokra kaptak s amelyeket megint iskolaépí-
tési célokra adunk ki. De mindez természe-
tesen csekélység a még fennálló 4402 objek-
tumra terjedő szükséglettel szemben. Mégis 
az a remény táplál, hogyha sikerül külföldi 
kölcsönt felvenni, akkor Jeremiás Srnith-
nek az a felfogása fog érvényesülni, ami-
nek köszönhetjük az első 5000-es népiskolai 
építési programm megvalósítását, hogy 
tudniillik alig van közgazdaságilag jobban 
gyömiilcsöző kiadás, mint amit a magyar 
nép tömegei értelmi szintjének emelésére 
fordítunk. Meg vagyok róla győződve, hogy 
a harmincas évek meg fogják hozni ennek 
a második, most már szerencsére kisebb 
programúinak a megvalósulását is, amivel--
népoktatásunkat nemcsak európai, hanem 
egyenesen nyugateurópai színvonalra emel-
jük. 

A nagybirtok egyes képviselőinél talál-
koztam azzal a felfogással, hogy a népokta-
tás fejlesztése csökkenti a nép fegyelmezett-
ségét és emeli hajlandóságát a forrada-
lomra. Ez ellen én eddig mindig az orosz 
állapotokra utaltam, ahol az analfabéták 
arányszáma a legmagasabb volt és a forra-
dalom a legtökéletesebben sikerült. Most 
Spanyolországban ütött ki a forradalom és 
természetesen nem állt meg a királyság el-
törlésénél, mint ahogy azt naiv lelkek elkép-
zelték, hanem megindult a zuhanás a bolse-
vizmus felé. Lássuk Spanyolország népmű-
velési adatait. 1920-ban a 25 évnél idősebb 
férfiak között 35%, a nők közül pedig 55% 
nem tudott sem írni sem olvasni. Jaén tar-
tományban ez a százalék a férfiaknál 61-re, 
a nőknél pedig 76-ra emelkedett. A dicsőség 
tehát valóban teljes volt és a forradalom 
mégis csak beütött, csattanó bizonyítékul 
amellett, hogy nagystílű népámításra 
nincs alkalmasabb talaj, mint a tudatlan 
tömeg. 
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ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK 
ÉS NÉPMŰVELÉSI TANFOLYAMOK. írta: B A B Ó C S A Y J Á N O S . 

„Ma már a népművelési tevékenység elterje-
dettsége országszerte biztosítottnak tekinthető" 
— állapítja meg az 1600—1930. számú Ylkm. ren-
delet. 

Valóban úgy is van. Alig van már község, 
vagy lehet hely, ahol az iskolánkívüli népműve-
lés gyökeret ne vert volna. Meg kell azonban 
állapítani azt is, hogy ez a munka még nem 
egységes, kiforr t elvek alapján halad. Sokszor 
ötlet és alkalom szerint. Küzd a folytonosan elő-
torlódó akadályok ellen, amely akadályok nem 
mindig a nagyközönség köréből indulnak ki. 

A népművelés akadályai, illetve nehézségei 
két irányúak, belső, a munkára vonatkozó és 
külső, a szervezetre vonatkozó. 

Lássuk az elsőt. 
A népművelésnek mint egészen ú j munka-

körnek, még nincsenek kiforrott szabályai sem 
az anyagra, sem az el járásra nézve. Ez utóbbit 
még meglehetősen közelről lehetne tárgyalni és 
ha mindenki, aki ilyenben részt vett, közölné a 
tapasztalatát, sok fölösleges energiát takaríta-
nánk meg a kísérletezéssel. De lássuk közelebb-
ről a dolgot. 

Az anyagra nézve az idevonatkozó rendelet 
akkora anyagot ölel fel, hogy abból ki kell vá-
lasztani a nekünk valót. Ha pedig választani 
kell, már gondban vagyunk, mint a ruhavásárló 
hölgy, aki előtt garmadával áll a selyem. Cél-
szerűnek vélném, ha minden népművelési helyi 
szervezettel kidolgoztatnák a helyi munkater-
vet és pedig a legnagyobb részletességgel nem 
a törvényhatóság, hanem község területére, a 
helyi viszonyoknak és lehetőségeknek megfele-
lően. Ezt a tervet minden község le is tárgyalná 
é s a hozzászólások alapján kisimított községi 
tanterv felső jóváhagyás u tán lenne a helyi 
ikn. bizottságok tananyaga. 

Ez kell, hogy magába foglalja az összes nép-
művelési tagozatokat és ennek a tantervnek 
alapján kellene elkészíteni azt az egy-két-három 
évre szóló részletes tananyagbeosztást, melyet 
az 1600—930. sz. rendelet IX. pontja megkíván. 
Így vélem összhangba hozni az általános szem-
pontokat és a helyi szükségleteket. Előbbit a 
vármegyei, illetve országos szerv, utóbbit a 
iskolánkívüli népművelési bizottságok tan-
anyaga. 

Nincs még tervszerűség a népművelési tago-
zatok beállításánál. 

Ismeretterjesztő előadás, elemi és általános 
ismeretterjesztő tanfolyam még nem a terv-
szerűség következménye, hanem a lehetősége. 

I. Az ismeretterjesztő előadás a legelterjedtebb 
formája az iskolánkívüli népművelésnek. Egy 
nagy előnye van, hogy nagy tömegnek szól. Ez 
a tömeg azonban nem állandó és le kell szö-
gezni, nem azért megy, hogy tanuljon, hanem, 
hogy szórakozzék. Ilyen helyen tudományos elő-
adás, bármily népszerű nyelven legyen is tar tva, 
nem sok nyomot hagy, részben a fenti ok miatt, 

de azért is, mert előtte, u tána vígabb szórakoz-
tatóbb dolog következik, amely az elhangzott 
komolyabb képzeteket elhomályosítja. Az ilyen 
— nálunk kultúrestnek nevezett — népművelési 
tagozatnak legnagyobb értékét abban látom, 
hogy ha nemzetiségi vidéken, de egyebütt is 
színdarabok is előadásra kerülnek. E sorok ol-
vasói előtt nem kell részleteznem azt a sok érté-
ket, amely ilyen előadások nyomában jár, de 
aki ilyenek rendezésével bíbelődött, abban is 
igazat ad nekem, hogy borzasztó gondot okoz 
ilyen műsordarabok kiválasztása. Ezért üdvös 
volna a kultuszminisztérium részéről felhívást 
adni ki színdarabírókhoz, kiadókhoz, hogy haza-
fias és erkölcsi kifogás alá nem eső. falusi vi-
szonyok között előadható színdarabok egy pél-
dányát küldjék meg a Néptanítók Lapja és Nép-
művelési Tájékoztatónak, ahol felülbírálás után 
a N. L. ós N. T. időszakonként közölné az alkal-
mas színdarabok jegyzékét a megkívánt felté-
telek (díszlet, szereplők) megjelölésével. A N. L. 
és N. T. könyvtára esetleg kiválasztásra 
is küldene könyvtárából az érdeklődőknek, amit 
könyvkereskedők nem tesznek meg. A tetsző da-
rabok természetesen könyvkereskedés ú t ján len-
nének beszerzendők.* 

II. Ismeretterjesztő előadások kultúreredmé-
nyei fölött messze kimagaslanak a tanfolyamok 
eredményei. Amíg az i. e. minden előadója tár-
gyát maga választja és az i. e. összegezése így 
egy össze nem függő képet mutat, addig a tan-
folyam előre kitervelt mederben és keretben 
mozog, szoros koncentrációval. De eredménye-
sebb azért is, mert kisebb csoportnak] szól. A cso-
port állandó egyedekből áll s így majdnem 
egyéni foglalkoztatás jön létre. I t t lehet sok 
ferde felfogást megdönteni, mert szinte érzi az 
előadó, hogy azok a konok koponyák most vele 
gondolkodnak, azok az értelmes szemek ra j ta 
függenek. Érzi az előadó azt a hatalmas per-
cet, mikor „kezében vannak" azok az emberek. 
Ami magot itt szórunk, az száz százalékban jó 
földre hull. Ezért kell a tanfolyamokat előnybe 
helyezni minden másnak és azon lenni, hogy 
egy-egy évben kevés anyagot markolva, helyet 
adjunk a szív, a lélek nemesítésének is. 

Egyet azonban fogadjon meg mindenki. 
Ilyen előadás soha sem legyen „előadás", ha-

nem beszélgetés, amibe a hallgatóság ha bele 
nem szól, semmit sem ér. Épp ezért ilyen óra 
soha sem 60 percig tartson, hanem addig, míg 
a hallgatóság ki nem fárad. Elvontabb tárgy 20, 
reálisabb 50 percig is tar that . 

Ennyit a népművelés belső munkájáról , ami-
hez csak annyit legyen szabad még hozzáfűzni, 
hogy mindannyian, akik e téren nehéz gondok 
közepette tapasztalatokra tettünk szert, e tapasz-
talatainkat tegyük közkinccsé. Azt hiszem, a 
N. L. és N. T. szívesen közölni fogja. 

* A műkedvelői előadások céljaira alkalmas színdarabok 
gyűjteménye kiadás alatt áll. Szerte. 
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3. kép. 

TÁVLATI ÉRJIEKE^iÉGEK 
A TANÍTÓ RAJZÁBAN. írta: S Z N O P E K Z O L T Á N . 

Az egyszerű táblai rajzolás egyik legjobb esz-
köze a tanításnak. Egyrészt felkeltjük vele a 
gyermekek érdeklődését, elősegítjük az elképze-
lést, másrészt ismereteket is könnyebben nyujt-
liatunk vele, mint a puszta szóval. 

Tanításunk közben a lerajzolandó tárgyakat 
sokszor térben kell elhelyeznünk. Ilyenkor egy 
kis környezetet kell vázolnunk a tárgyak köré. 

sürgönypózna a horizontvonalban már csak egy 
kis pontnak látszik. Az első pózna aljától és-
végétől két vonalat húzunk a horizontban lévő-
pontra. E két vonaba most tetszósszerinti távol-

Ezzel megjelenik a táblán a tér, melyben benne 
van a föld, a ház, a fa, az erdő, a víz. Mikor ezt 
nézzük, úgy érezzük, mintha magunk is benne 
volnánk. 

Hogy a lerajzolandó tárgyakat megfelelő kör-
nyezetükben vázolhassuk a gyermekek elé, is-
mernünk kell a legegyszerűbb látszattam (per-
spektivikus) rajzolás módját. Erre az itt látható 
vázlatok világosan rámutatnak. 

ságban póznákat rajzolunk úgy, hogy a horizont 
felé mindig sűrűbben rajzoljuk, mert a póznák 
közötti távolságok a látszat miatt rövidülnek. 
(1. sz. kép.) 

Ebbe az összefutó két vonalba most már ra j -
zolhatunk kerítést és fákat is a kerítés mellé.. 
(2. sz. kép.) 

Vagy jegenyefákat. De jól szemléltetik a térbeli 
összefutó vonalakat a vasúti sínek is. (3. sz. kép.> 

Egy vízszintes vonalat rajzolunk a táblára. Ez 
a horizont vonal. Ezt a szemünk magasságában 
képzeljük el a határban. A szabadban ott van ez 
a horizontvonal, ahol látszólag az ég a földdel 
érintkezik. Ha egy sürgönypózna mellé állunk 
és nézzük a többi oszlopot, látjuk, hogy azok a 
horizontvonal felé mindig kisebbednek s az utolsó 

Falusi és városi utcát is rajzolhatunk házso-
rokkal. (4. sz. kép.) 

A sürgönypózna drótjára rászállottak a fecs-
kék. A harmadik oszlop u tán egy-egy fecske már 
csak egy kis pontnak látszik. Vagy a vadludak 
V alakú repülése igen jól szemlélteti a látszat tani 
rövidülést, (5. sz. kép.) 
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Rajzoljunk most virágos mezőt. A hozzánk 
legközelebb lévő virágok, a tulipán, a margaréta, 
a gyöngyvirág jól felismerhető. Minél távolabb 
vannak tőlünk, annál kisebbre rajzoljuk. Leg-

5. kép. 

messzebb levőket pedig csak kis ponttal rajzol-
juk, mert a horizontban egy pont már sok virág-
nak tűnik fel. Fák is vannak a réten. Az első fa 
a legnagyobb, a legtávolabbi a legkisebb. A hát-

^ Y? 
6. kép. 

térben házak látszanak. Hasonlítsuk össze a virá-

gok és házak között elterülő rét, vagy mező. 
(6. sz. kép.) 

Három ember van a réten. A ra jz jól szemlél-
teti az egyszerű látszati eltérést. (7. ez. kép.) 

A réten kis patak folyik. Raj ta híd van, melyen 
kocsiút vezet keresztül. A patak felénk mindig 
szélesebbnek látszik. (8. sz. kép). 

8. kép. 

De azért a legszebben és legjobban e távlati 
rövidüléseket a mellékelt ki« vázlat mutatja. A 
Balaton látszik sima tükrével. Három vitorlás-
hajó tűnik szemeink elé. Az első vitorlás jó nagy-
nak látszik. Még a háttérben lévő a domboknál 
is nagyobbnak. A harmadik legtávolabbi vitorlás 
már egészen kicsiny. Pedig a valóságban az sem 
kisebb az elsőnél. Úgylátszik, mintha kilométerre 
volna tőle. 

Ilyen egyszerű távlatot könnyen alkalmazha-
tunk tehát táblai rajzolás közben. Ezzel rajzunk 
szellemesebbeknek és érdekesebbeknek látszik. A 
távlatról a gyermekeknek sem kell többet tud-
niok. Ök is rajzoljanak néha-néha kevés távlati 
rövidüléssel. Örül a gyermek lelke, ha egy jege-
nyés u ta t olyannak tud rajzolni, hogy azon lát-
szik, hogy jó messzire megy, egészen a másik 
faluig. 

7. kép. 

ben lévő házak. A házak tehát nagyon meeszir» 
vannak, azért tűnnek fel olyan kicsinyeknek. 
Ezen móddal jelenik meg a táblán a tér, a virá-

9. kép. 

Ezeket az egyszerű dolgokat gyakorlás út ján 
jól elsajátíthatjuk. Nagy örömet szerzünk ezek-
kel növendékeinknek. 
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A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI TÁRCA 
K Ö L T S É G V E T É S É N E K 

KÉPVISELŐHÁZI TÁRGYALÁSA. 
A pénzügyi bizottsági tárgyalás után, amely-

nek lefolyását lapunknak folyó évi 9. számá-
ban ismertettük, a vallás- és közoktatásügyi 
tárca a Képviselőház plénuma elé került, amely 
folyó évi május hó 13-án és 18-án tárgyalta 
azt le. 

Östör József előadó mindenekelőtt a tárcánál mutat-
kozó 2,300.000 P megtakarí tásra hívja fel a figyelmet. 
Az emelkedéseknél viszont csak egyetlen nagyobb tétel 
van, még pedig a nem állami elemi iskolák támogatásá-
nál, 1,037.000 P összegben. Ez annak a bizonysága, hogy 
a tárca képviselőjének különös gondját képezi az elemi 
ok ta tás . (Helyeslés a jobb és bal oldalon.) 

Ez az összeg akármlyen tekintélyes mozdulatot jelent 
is a nem állami elemi iskolai tanítók illetményeinek ren-
dezésénél, mégis csak az első lépés ebben az irányban. 

A beruházásoknál megmaradt a vallás- és közoktatás-
ügyi tárca az előző évi keretben. Polgári iskolák létesíté-
sére 300.000 P, a nem állami elemi iskolai építkezések tá-
mogatására pedig 450.000 P i rányoz ta to t t elő. F á j ó pont, 
hogy polgári iskolák fejlesztésére 500.000 P-vel kevesebb 
j u t o t t az előző évinél, pedig jól tudjuk, hogy a polgári 
iskolák fejlesztése mennyire fontos népnevelési és népmű-
velési feladat, hisz ezeket az iskolákat jogosan számíthat-
juk a tágabb értelemben ve t t népoktatási intézmények 
közé. 

Önként fölvetődik a kérdés, hogy minő százalékkal 
ezerepei a népoktatás a vallás- és közoktatási tárcában? 
H a ide vesszük a tanfelügyelőségeket, a tanítóképzőinté-
zeteket, az állami elemi népiskolákat, a kisdedóvókat, 
azonkívül pedig a nem állami iskolák támogatására for-
d í to t t összegeket, végül a 450.000 P beruházási költsé-
get, megállapíthatni, hogy a népoktatás tulajdonképen 
55,786.000 P-be kerül, ami az egész költségvetésnek 
39-8%-a. A nyomasztó gazdasági és pénzügyi helyzetnek, 
az állami költségvetés kényszerű lefaragásának ellenére 
a kormánynak e a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak gondja volt arra, hogy ez a cím azonban semmi 
körülmények közt se apasztassék, sőt ellenkezőleg, még 
emeltessék. (Helyeslés.) Így tör ténhetet t meg, hogy a 
népoktatás, amely természetesen az egész nemzet oktatá-
sának gerincét képezi, az ado t t súlyos pénzügyi viszo-
nyok ellenére bizonyos emelkedést m u t a t fel a tavalyi 
arányhoz képest. 

Ha pedig ehhez az összeghez még hozzászámítjuk a 
polgári iskolák költségeit is, akkor a szükséglet 61,971.000 
P-re szökik, ami már az egész tárca költségvetésének 
44-6%-át éri el, a tavalyi 43%-kal szemben. 

A középiskolák, gazdasági iskolák, egyetemek, testne-
velés, művészi és színházi ügyek ismertetése u tán az elő-
adó a következő szavakkal fejezte be felszólalását: Jog-
gal mondhatni, hogy a vallás- és közoktatásügyi tárca a 
maga 140 milliójával a béke honvédelmi tárcája és el-
mondhat juk az t is, hogy valóságos békecsapatok felett 
rendelkezünk: nekünk is vannak katonáink, ezek a mi ta-
nulóink, nekünk is van tisztikarunk, taní tóságunk és ta-
náraink,. nekünk is van vezérkarunk, az egyetemeink. És 
h a joggal kívánjuk azt, hogy a honvédelmi tárca meg-
felelő szinten tartassák, hogy a honvédelmi tárca más 

irányban a nemzet létérdekeinek megvédésére mindenkor, 
ha ar ra szükség van, készen álljon, úgy akkor ezt erről 
a tárcáról, a béke honvédelmi tá rcá járó l is elmondhatjuk, 
hogy et től a tárcától a megfelelő hozzájáru lás t és fejlesz-
tés t megtagadni tulajdonképen ugyanannyi t jelent: s a j á t 
védelmünkről nem gondoskodni. Nem ebben a hiszemben 
és reményben legyen szabad a költségvetést elfogadásra 
ajánlanom. (Élénk helyeslés, taps és éljenzés a jobb olda-
lon.) 

Pakots József nagy elismeréssel van a kultuszminiszter 
kul túrpol i t ikája i ránt , amelyet hosszú évtizedek meddősége 
u t á n igazi heroikus munkának ismer el. Ezután irodalmi 
és művészeti kérdéseket fejteget. 

Komis Gyida: A gazdasági válságból folyó takarékos-
ságnak egyik legszomorúbb jelensége a kultusztárca köl t -
ségvetésének majdnem csontig való lefaragása. A 
2,700.000 P-s apasz tás annál fájdalmasabb, mert a mo-
dern állam feladatköre a szociálpolitikán kívül éppen a 
ku l tú ra terén bővül egyre erősebben. A régi liberálizmus 
merev jogállama azon az állásponton volt , hogy amint a 
gazdasági életnek, éppúgy a kulturál is életnek a fejlesz-
tése is egészen az egyéneknek, illetőleg a társadalomnak 
az ügye és feladata. Ez a be nem avatkozásnak az állás-
pon t j a volt. Minél inkább erősödött azonban a nemzeti 
eszme s mennél inkább nemzeti á l lammá fejlődött az ál-
lam, annál több és több kulturális fe ladatot vállalt ma-
gára , annál inkább kultúrállammá alakul t á t . Miér t? 
Mert az, ami a nemzeteket egymástól megkülönbözteti, 
ami a népet s a j á tos nemzetté avat ja , az éppen külön kul-
tú rá j a , azoknak a szellemi javaknak az összessége, ame-
lyeket századokon keresztül a nemzet lelke, ér téktudata , 
közös lörténelmi hagyománya kifejlesztett . A nemzet ma 
már elsősorban nem fa j i kategória, bár eredeti a lapja ez 
volt , hanem elsősorban szellemi, kul turál is princípium. 
Minthogy pedig a nemzet külső ha ta lmi szerve az állam, 
egészen természetes, hogy az állam kul túrájának, ezzel 
együt t az ő szellemi hatalmának, de gazdasági ha ta lmá-
nak fejlesztésére is egyformán törekszik. 

Mindebből érthető, hogy a világháború óta, amely a 
nemzeti gondolatot és érzést még jobban kiélezte, nem-
csak Európában, hanem Amerikában is, — erre rendkívül 
érdekes adatok vannak — a kul túrpol i t ika az államok-
nak mindenütt érdeklődésük és tevékenységük középpont-
jába került. Magasabb hőfokú nacionalizmus és intenzív 
kultúrpoli t ika karöltve járnak egymással. Minden nemzet, 
akár győző, akár legyőzött legyen, a r ra törekszik, hogy 
a nemzetben rejlő szellemi energiákat minél teljesebb mér.-
tékben bontakoztassa ki. 

Éppen ezért, ha a világháború ó t a az egyes államok 
költségvetését a kultusztárca szempontjából nézzük, az t 
l á t j uk , hogy ez mindenütt megkétszereződött, sőt meg-
háromszorozódott . A népiskoláknak, a középiskoláknak, a 
szakiskoláknak minden állam egész hatalmas sorát állí-
t o t t a fel. A tankötelezettség h a t á r á t egy, két, sőt három 
évvel kiterjesztette. Az iskolánkívüli népművelést mos t 
már nem engedi az állam pusztán a társadalom felada-
tául , hanem mindenütt világszerte, még Amerikában, az 
individualizmus hazá jában is, hivatalosan szervezik meg. 
Továbbá számos szakfőiskolát, főkép egyetemet a lapí ta-
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nak ez évtizedben az államok, sok kutató intézetet terem-
tenek, gondoskodnak egyszersmind művészeti intézetek-
ről, könyvtárakról , múzeumokról. 

De ennek a nagy kultúrpolit ikai lendületnek nem puszta 
nacionalizmus az indítéka, hanem e mellett a széles töme-
gek előretörő politikai ha ta lma, a demokrácia diadalra 
ju tása is. A kultúrpolitika mindenüt t demokratizálódik, 
ami annyit jelent, hogy programmszerűen éppen a nép-
oktatást , a tömegek nevelését iparkodik fejleszteni, vagyis 
megadja mindenkinek a lehetőséget, a sánszot a r ra , hogy 
a benne rejlő szellemi energiákat kibontakoztathassa, hogy 
jobb emberi életet élhessen, hogy egyszersmind politikai 
jogait is öntudatosabban gyakorolhassa, hogy keresőké-
pességét tudása folytán felfokozhassa. 

A tömegeket ma már a p u s z t a írni-olvasni tudás , mint 
régebben, mint kultúra, nem elégítheti ki, mert hiszen az 
íráson, olvasáson felüli, főkép gazdasági irányú művelt-
ség teszi képessé a tömeget a r r a , hogy hajlékonyan tud-
jon alkalmazkodni az ú j gazdasági feltételekhoz, hogy 
effektívebben tud jon gazdálkodni. A tömegkultúra bizo-
nyos feltételek közöt t a nemzet vagyonosodásának is leg-
főbb alapja. így függ össze mélyen a kultúrpolit ika és a 
gazdaságpolitika. 

De harmadszor világosan t u d a t á r a ju to t tak a nemze-
tek annak is, hogy a műveltségi felsőbbség egyszersmind 
nemzetközi értékű politikai e lőnyt és jogcímet is jelent. 
Ezért a legyőzött és amputá l t államok arra törekednek, 
hogy kulturál is színvonalukat megtartsák, ső t fejlesz-
szék, másrészt a győző ha t a lmak arra törekszenek, — 
főkép szomszédainkra gondolok, — hogy századok mu-
lasztásait pótol ják, továbbá, hogy főkép népoktatási , de 
egyéb kultúrintézmények ú t j á n is a hozzájuk csa to l t nem-
zeti kisebbségek ú j nemzedékét, a fiatalokat lelkileg minél 
előbb beolvasszák, nemzeti kultúrközösségük részesévé te-
gyék. Minthogy éppen az iskola a legjobb denacionalizáló 
eszköz, ezért óriási lendületet vesz szomszédainknak, fő-
kép Jugoszláviánál;: és Romániának kultúrpolit ikája. 

A szónok ezután részletes statisztikai adatokkal mu-
t a t j a ki az utódállamok iskolaügyének nagyarányú fejlő-
dését. 

Mi a tanulság ebből? A tanu lság az, hogy nem lehet 
szemrehányást tenni a tízévi magyar politikának abból a 
szempontból, hogy Csonka-Magyarország kulturál is költ-
ségvetése ma éppen annyi, m i n t volt Nagy-Magyarországé. 
1913-ban, az utolsó békeévben, tudniillik 130 millió ko-
rona volt a magyar állam kultuszköltségvetése, m a pedig, 
mint tudjuk, 140 millió pengő. Ez körülbelül ugyanannyit 
jelent, de hozzá kell tennem, a trianoni Magyarország 
nyugdíjtöbblotével. Ha pedig százalékszeríien akarom ki-
fejezni ezt az összeget, ez anny i t jelent, hogy míg Nagy-
Magyarország összköltségvetésében a kultusztárca 5 .5%-ot 
te t t , addig a mai költségvetésben 10%-ot ér el. 

A helyzet azonban nemcsak nálunk, hanem Európa-
szerte is megváltozott éppen ilyen irányban, t ehá t ez sem 
különös magyar jelenség, m e r t hiszen az elszegényedett 
társadalom minden feladatát , t ehá t a kulturális feladato-
k a t is, amelyeket régebben maga a társadalom tel jesí tet t , 
ráhár í t ja az államra. Az ál lam pedig kezd büszke lenni 
arra, hogy kultúrállam, amelynek nemzetpolitikai és szo-
ciális feladata a közműveltség fejlesztése. Nálunk a tria-
noni szegénység természetesen a Leviathán-állam kezébe 
akar minden ha ta lmat centralizálni. Veszedelmesen köze-
ledünk egészen automatikus módon, anélkül, hogy észre-
vennők és nagyon akarnók, a szocializált állam felé. Köz-
ben persze a társadalom hangos a jajszótól, hogy a pol-
gári öntudat és függetlenségi érzése mindjobban elhalvá-
nyul. De ennek nem egyedül a kormányzat az oka, nem 

mindig a kormány maga aka r j a ezt a ha t a lma t mindjob-
ban magában centralizálni, hanem magának a tásadalom-
nak elnyomorodása, elszegényedése az ok, amely szegény-
ség minden irányban az állam anyagi t ámoga tá sá t aka r j a 
igénybevenni. Magam is, aki a kultuszminisztérium szol-
gá la tában állottam, jól tudom, hogy sokszor ugyanazok, 
akik e Házban takarékosságot hirdettek, bizony nagyon 
hevesen követelték a polgári iskolákat. 

Az alapkérdés, ha tízéves kul túrpol i t ikánkat bírálni 
akar juk , a következő: vájjon helyesen alkalmazta-e a kor-
mányzat a nemzeti újjáépítésnek ebben a most lefolyt 
tízévi tr ianoni korszakában a közoktatásügy fejlesztését 
az ország ú j megváltozott történeti, gazdasági és egyéb 
igényeihez? Vájjon vigyázott-e arra az ökonómiára, amely 
a műveltségi javak termelésében és elosztásában kell hogy 
megfeleljen a társadalom szerkezetének ós szükségletei-
nek? Vagy más szóval: vájjon gondoskodott-e olyan köz-
okta tás i reformokról és intézményekről, amelyek az új, a 
mai magyar élet igényeinek megfelelnek? 

Egészen nyugodt lélekkel áll í thatom, hogy a lefolyt 
decennium a la t t a kormányzat sikeresen törekedett kielé-
gíteni a nemzet szellemi szükségleteit s a kultúrpoli t ika 
kellően alkalmazkodott a megváltozott föltételekhez. 

A rendelkezésemre álló idő rövidsége mia t t ezút tal a 
közokta tás i rendszernek csak legalsó lépcsőfokát, a nép-
ok ta t á s ügyét áll módomban megvizsgálni. Az 5,000 tan-
terem és tanítói lakás építése a tr ianoni Magyarország 
legnagyobb gazdasági és szellemi erőfeszítése, de egyszer-
smind a kultuszminiszter úrnak annyi sok maradandó al-
kotása közöt t ez a legnagyobb is. (Ügy van! Ügy van! — 
Élénk taps jobbfelől és a középen.) A tömegműveltség, a 
kultúrdemokrácia fokozása meg fogja teremni a maga 
gyümölcsoit mind gazdaságilag, mind politikailag. 

Ez a nagy népiskolai akció, mondhatnám a magyar 
kultúrpoli t ikának nem ötéves terve, nem pjet i le tkája volt, 
hanem hároméves terve és fájdalom, miután három év 
a la t t ez az 5000 népiskola felépült, már a most lefolyó 
esztendőben egyszerre csak kezdett kihagyogatni . A meg-
felelő pénzügyi segítség, a fedezet már a tavalyi költség-
vetésben is kevés .volt, most pedig az előt tünk fekvő költ-
ségvetésben állami népiskolák építésére egy fillér sincs 
felvéve, felekezetiekre pedig csak 450.000 pengő. 

1868-ban Magyarországon a tanulóknak 32%-a nem 
volt beiskolázva, ma pedig, éppen a miniszter úr nagy 
népoktatási akciója u tán , csak 3 % nincs beiskolázva, 
azonban fájdalom, ma is 200 olyan t an í tó van, aki körül-
belül 100 gyermeket t an í t és 60 olyan taní tó , aki 120 
gyermeket taní t . Közismert a t . Ház előt t , hogy mily 
rozogák a mi népiskoláink s nagyon sok helyen milyen 
szégyenletes állapotban vannak. I t t még egy óriási nagy 
margó van, amelyet be kell töltenünk és nem győzhetjük 
eléggé hangsúlyozni azt , hogy a kul tusztárca súlypont já t 
erre a népoktatásra kell helyezni, amint azt a kultusz-
miniszter úr kultúrpolitikai intuíciója annyira meglát ta . 
És ne feledkezzünk meg — de alig is merem említeni a 
mai gazdasági viszonyok közöt t — a nyolcosztályú nép-
iskoláról. Többet nem szólok róla, csak annyit , hogy mi 
egyedül vagyunk Európában, mint állam, amely a tan-
kötelezettség ha t á r á t 12 esztendős korban bevégzi. Ez a 
ha t á r minden más államban magasabb, mint nálunk. 

Ne nézzük azonban pusztán ezt a külső építkezést, 
hanem lássuk a belső szellemi építkezést a népiskolában 
s i t t örömmel ál lapí thatom meg, hogy az ú j népiskolai 
tanterv és utas í tás egyrészt gyermek-lélektani, másrészt 
pedig gyakorlat i alapon készült. Ez annyi t jelent, hogy 
a gyermek közvetlen szemléletéből, környezetéből, él-
ményeiből indul ki és ezeket iparkodik aktíve feldolgoz-
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t a tn i . A tanítóképzőket is úgy kellett tehát megreformálni, 
hogy az onnan kikerülő fiatalság, a f ia tal tanítói gárda 
ne a puszta ismereteket iparkodjék a gyermekek emléke-
zetébe vésni, hanem iparkodjék az ő hajlékony, eleven 
készségeiket foglalkoztatni. Nem arról van tehát szó, 
hogy bizonyos emlékezeti anyagon, amely nem érdekli a 
gyermeket, tanítson, hanem olyan anyagon, amely az ő 
ösztönszerű, spontán és önkénytelen kifejezésformáit sza-
badon gyakorolja. A tan í tás ma a gyermek ösztönének 
elébe megy és nem iparkodik a felnőttek kategóriáját rá-
kényszeríteni a gyermekre. 

A felsőbb osztályokban rendkívül fontos ebben az ú j 
tantervben — mert hiszen arról van szó, hogy alkalmaz-
kodni kell a mai Magyarország igényeihez —, hogy a ter-
mészeti ismeretek és főként a gazdasági ismeretek igen 
széles teret nyertek, továbbá gyakorlatilag az egészség-
ügyi ismeretek. 

Nagyon fontos az igen t. miniszter úrnak az a rendel-
kezése, amellyel mintegy szellemi fegyvergyakorlatra hívja 
be a tanítók százait minden nyáron a főbb tanítókép-
zőkbe, abból a célból, hogy ne csak papírosrendeletek 
maradjanak ezek a szép — és dicsekedés nélkül mondha-
tom: Európában ebben a nemben legmodernebb — tan-
ügyi alkotásai, tudniillik a népiskolai ú j tanterv és uta-
sítás, henem valóban átmenjenek az új tanítóság lelkébe. 

Egy másik sokkal nehezebb kérdés az, vájjon a köz-
oktatásügyi költségvetés helyes egyensúlyban tar t ja-e az 
egyetemi, főiskolai kultúra fejlesztésére szánt összegeket 
a népoktatás fejlesztésének költségeivel? Ez egyik kardi-
nális kérdése a kultúrpolitikának. Megvan-e a népbarát 
politikától követelt egyensúly eme két művelődési ágazat 
közö t t ? 

Aki ezt a kérdést erősen hánytorgat ja , annak egyrészt 
figyelembe kell vennie — amint az előadó úr kitűnő be-
szédében utal t rá —, hogy az egyetemi kiadások 8,0%-a 
közegészségügyi, másképen klinikai kiadás; — és hogy 
miképen vannak a klinikák ellátva, arról a budapesti 
egyetemi klinikai professzorok tudnának leginkább tanú-
ságot tenni — másrészt, hogy az egyetemi kiadásokat 
mind az állam viseli, tehát, amit az egyetemekre költünk, 
az benne van a költségvetésünkben, ellenben a népiskolák-
nál jó nagy rész a községekre és felekezetekre hárul; tehát, 
amit a magyarság, nem a magyar állam, hanem a magyar 
társadalom költ a népoktatásra, az sokkal több, sem-
mint az, ami i t t a költségvetésben benne van. Ha szabad 
számokat mondanom, a 120 millióból, amelyet az állami 
költségvetésben találunk, levonva a nyugdíjakat, az állam 
45,300.000 pengőt ad az állami és nem állami népiskolai 
intézményekre, a tanítóképzőkkel együtt . Szorosan a nem 
állami népiskolákra, ezek személyi kiadásaira az állam 
ad 20,275.000 pengőt, azaz 73%-ot, a felekezetek és a 
községek pedig adnak 7,500,000 pengőt, azaz 27%-ot. Az 
utóbbi azonban nincs benne a mi költségvetésünkben, ha 
tehá t az előbb említett egyensúlyt akarjuk nézni, akkor 
ezt az összeget is hozzá kell számítanunk. Sőt még ezen-
kívül a dologi kiadásokat. 

Egy agrárjellegű államnak elsősorban a népoktatás fej-
lesztésére kell pénzének lennie. Éppen ezért befejezésül 
csak a népoktatás gazdasági oldalára, a mi agrárjelle-
günkhöz képest, akarok kitérni. 

Fájdalommal látom sok év óta, hogy a tanítóképzők-
ben a gazdasági oktatás nem játszik annyira szerepet, 
amennyire az szükséges volna, de azért nem lehet a kul-
tuszminiszter ura t felelőssé tenni, mert — fájdalom — 
a földmívelésügyi miniszter úr a nagy háború után évről-
évre elvonta azokat a gazdasági szakerőket, akik a tanító-
képzőkben taní tot tak. Ez tehát a baj. 

Fájdalmas azután költségvetésünkben a mezőgazdasági 
népiskolák számának csekélysége: 54. Ezek további fej-
lesztése nagyon kívánatos volna. A tavalyi 40.000 pengő 
helyett csak 30.000 pengő van felvéve, de hiszen volta-
képen a 40.00,0 pengő is semmi. 

A községi faiskolák ápolása a tan í tók kezébe került , 
azokra van bízva. Kívánatos volna megfelelő gyümölcs-
fákat rendelkezésre adni, de permetező anyagot és egyéb 
szükséges dolgokat is, mert különben hogyan tanul ják 
meg a gyermekek a ma annyira fontos gyümölcstenyész-
tést, fásí tást? Ez összefügg a kartelkérdéssel. 

I t t van továbbá iparostanonciskoláink szakszerűsítése, 
amely megindult, azonban fájdalom, nem kellő ütemben, 
mert hiszen tavaly 40.000 pengő volt felvéve, most pedig 
semmi, bár — mint az előbb bátor voltam jelezni — ez 
a szakosítása a tanügynek nagyon fontos, éppen a mai 
modern világban, amikor mindenütt csak a specializált 
ember, aki bizonyos dolgokhoz kiválóan ért, tud előre-
menni. 

Végül befejezésül még csak az óvodákról szólok néhány 
szót, rámuta tva arra a szociálpolitikai feladatra, amely-
nek a miniszter úr is egészen tudatában van, a napközi 
otthonok kérdésére, főként ot t , ahol sok munkásproletár 
van. Azt mondom, hogy a jövő költségvetésben bárhon-
nan — nem bánnám, bár egyetemi ember vagyok, ha az 
egyetemektől is vennék el — de mindenáron kell az óvo-
dákra áldoznunk, mert a szociálpolitika — valljuk meg — 
ma egyenrangú, vagy egyesek szerint még fontosabb is, 
mint a kultúrpolitika. Most a megélés körül forog a leg-
főbb kérdés. 

Ha a jövőben a gazdasági helyzet további takarékos-
ságra fog kényszeríteni bennünket, akkor mindig jusson 
eszünkbe az a statisztika, amelyet az előbb Jugoszláviá-
ról és Romániáról voltam bátor előterjeszteni. Abban a 
hiszemben, hogy nem fog bekövetkezni a mi kulturális 
költségvetésünk további megszabdalása, a költségvetést 
elfogadom. 

Várnai Dániel sokallja az egyetemek költségeit s a 
nyolcosztályos népiskoláról szóló törvény végrehajtását 
sürgeti, majd a tudományos ku ta tá s szabadsága mellett 
emel szót. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közok-
tatásügyi miniszter: T. Ház! (Halljuk! Hall-
juk!) Ezt az 193.1—32. évi kulturális költ-
ségvetést csak félárbocra bocsátott lobogó-
val lehet képviselni. Ez a költségvetés kom-
promisszum. Kompromisszum egyfelől nagy 
kulturális szükségleteink, másfelől az or-
szág közgazdasági helyzete közt. És én azt 
hiszem, hogy minden i-esszortminiszternek 
és ezek sorában a kultuszminiszternek is a 
pénzügyminiszter úr segítségére kellett siet-
nie avégből, hogy az államháztartás egyen-
súlya fenntartható legyen. " Koncessziókat 
tettünk tehát abban a tudatban, hogyha a 
világválság enyhülésével, vagy éppen meg-
szűnésével javulni fog az ország közgazda-
sági helyzete és ennek következtében a pénz-
ügyi szituáció is, akkor majd megint mó-
dunkban lesz megadni a magyar művelő-
dés számára azokat az összegeket, amelyekre 
feltétlenül szükségünk van abban az eset-
ben, ha Európának ezen a pontján, ahol va-
gyunk, régi művelődési jelentőségünket és 
ezzel kapcsolatban politikai és nemzeti je-
lentőségünket is fenn akar juk tartani. 
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A költségvetési tételek leszállítása. 
— Kétségtelen, hogy azok a redukciók, 

amelyeket az utóbbi két esztendőben tet-
tünk, igen messzemenőek voltak és bizonyos 
fokig már az életszerveket is érintik. (Úgy 
van! a jobboldalon.) A redukciók jelentősé-
gét a maga egészében akkor lehet megítélni, 
ha ezt a két költségvetési évet, a folyó és 
a jövő évet egymás mellett nézzük. Az 
1930—31. évben a nettó redukció 5,640.000 
pengő volt. Minthogy azonban bizonyos il-
letményterhek automatice növekedtek, még 
pedig 2,300.000 pengővel, amelyet szintén be 
kellett hozni, tehát a valódi redukció, ame-
lyet el kellett vonnunk a tárca tu la j donké-
peni rendeltetésétől, a most folyó 1930—31. 
évi költségvetésben 7,940.000 pengő volt. Eh-
hez járul most az 1931—32. költségvetési év-
nek nettó redukciója, 2,727.000 pengő. Mint-
hogy azonban illetményemelkedés, a tanítói 
terményjárandóság rendezése és a B. cso-
portnak az A. csoportba való besorolása 
folytán megint 1,382.000 pengő jelentkezik, 
mint reális emelkedés, amelyet a nettó 
eredmény szempontjából szintén be kellett 
hozni, ebben az évben is el kellett tehát 
vonnunk korábbi rendeltetésétől 4,109.000 
pengőt, úgyhogy, ha összeadom az első és 
második csökkentési évnek redukcióit, ak-
kor ezek 12,049.000 pengőt tesznek ki. 

Központi igazgatás. 
— Ezt nemcsak most, hanem a régebbi 

időkben is, főleg a központi adminisztráció 
egyszerűsítésével és csökkentésével igye-
keztem elérni. Mert ha én úgy az ország kí-
vánságát, mint a tényleges reális szükség-
letet is nézem, akkor azt látom, hogy az or-
szág nem azt óhaj t ja , hogy kevesebb legyen 
a kórházi ágy, vagy kevesebb legyen a tan-
terem, vagy, mondjuk, az állatorvos; nem 
azt óhajtja az ország, hogy túlzsúfolt osz-
tályok legyenek, vagy pedig, hogy a bete-
gek kiszoruljanak a kórházakból; ha reduk-
cióját kívánja az állami apparátusnak az 
ország, akkor az adminisztráció redukció-
j á t kívánja (Úgy van! Helyeslés jobbfelől.), 
redukcióját kívánja a sok irka-firkának 
(Úgy van! Úgy van!), redukcióját követeli 
az emberi élet különféle tereibe való bele-
nyúlásnak (Gaal Gaston: A hatásköri túl-
tengéseknek!), ellenben nem hiszem, hogy a 
közoktatási vagy közegészségügyi intézmé-
nyek redukcióját követelné. (Igaz! Úgy 
van!) Természetes tehát, hogy ezeket a 
szempontokat tartottam szem előtt és azt 
hiszem, hogy ezen a. íéi cu egészen számot 
tevő eredményeket értünk el. 

— Amikor a kultuszminisztériumot az 
1922—23. költségvetési évben átvettem, an-
nak 889 alkalmazottja volt. Ma van 394 al-
kalmazottja. A pénzügyminiszter úr óha-
já ra készséggel járultam hozzá ahhoz is, 
hogy bár messze alatta vagyok a takaré-
kossági bizottság által 1925-ben megállapí-
tott státusnak, mégis további csökkentések 

álljanak be, úgyhogy a normálstátus, ame-
lyet a kultusztárcára nézve megállapítot-
tunk, a központban 375 fő legyen. Ha már 
most ezt a 375 főt szembeállítom azzal a 
889 főnyi számmal, amelyet hivatalbalép-
temkor találtam, akkor azt látjuk, hogy 514 
fő redukció éretett el a kultuszminisztérium 
központjában. Azt hiszem, ez olyan mér-
tékű csökkentése a központi adminisztrá-
ciónak, amely meglehetősen egyedülálló. Ez 
természetesen kifejezésre ju t a költségvetés 
kiadási összegeiben is. Az 1929—30. évi apa-
dás 165.000 pengő volt, az 1930—31. évre to-
vábbi 200.000 pengő, az 1931—32. évre pedig 
további 112.000 pengő, úgyhogy a kultusz-
minisztérium központja ebben a három 
költségvetési évben 477.000 pengőt adott le 
a tisztán adminisztratív természetű kiadá-
sokból. Az idén a központ szükséglete a 
tárca teljes összegének 1-9 százalékát teszi ki. 

— Azt hiszem, hogyha a központi admi-
nisztráció az összszükségletnek csak 1-9 szá-
zalékát teszi ki, ez nem magas százalék, 
különösen, ha tekintetbe méltóztatnak venni 
azt, hogy ebben benne van 351.000 pengőt 
kitevő menetdíj váltsága az egész személy-
zetnek, amely tehát tu la j donképen igen 
csekély mértékben terheli a központot (Gaal 
Gaston: Ezeket a komédiákat kellene eltö-
rölni! Az állam egyik zsebéből a másikba 
rakja a pénzt és adminisztrálja!) és benne 
van 132.000 pengő, mint a kultuszminiszté-
rium házbérszükséglete, amely kiadás ter-
mészetesen a többi, saját épületében elhe-
lyezett minisztériumnál nem szerepel. De 
abból indulok ki, hogy addig, amíg Ma-
gyarországnak csak egyetlenegy iskolája 
méltatlan elhelyezésben van, semmiesetre 
sem látnék hozzá kultuszminisztériumi pa-
lota építéséhez. (Helyeslés a jobb- és a bal-
oldalon.) 

— Ha mármost méltóztatnak összeadni a 
132.000 pengő bért, amelyet a kultuszmi-
nisztérium fizet és a 351.000 pengőt, amely 
menetdíjváltság, ez 483.000 pengőt tesz ki. 
A kultusztárcának papiroson központi ki-
adása 2,442.000 pengő. Ha ebből levonom az 
előbbi összeget, az összes központi kiadá-
sok csak 1,958.000 pengőt tesznek ki, a pénz-
ügyminisztérium után Magyarország leg-
nagyobb tárcájánál. Azt gondolom tehát, 
hogy amit e téren el lehetett érni, azt el-
értük. 

Nyugdíjterhek. 
—• Az állami nyugdíjteher most az egyes 

tárnáktól kiilön csoportba összevonatott. Ne 
méltóztassanak azonban elfeledni, hogy a 
kultusztárcánál ez teljesen nem hajtható 
végre és nem is haj tatot t végre, mert hi-
szen a tárcában maradt a nem állami tan-
személyzet nyugdíjához való hozzájárulás, 
vagyis 12,653.000 pengő, a lelkészeknél pe-
dig mintegy egymillió pengő; tehát még 
mindig 13 milliónál több, majdnem 14 mil-
lió pengős nyugdíjteher van a kultusztár-

• K i i n n i ] 
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cánál, akkor, amikor a többi tárcákból a 
nyugdíjteher már kivétetett. 

— Ezeket csak azért adom elő, hogy mél-
tóztassanak látni, hogy mindent elkövettem 
a terhek csökkentése végett, ami elkövet-
hető volt, mielőtt olyan tételekhez nyúl-
tunk volna, mint pl. a klinikai ágyak csök-
kentése, aminek elkerülése végett valóban 
mindent meg kellene tenni. De ezekbe bele 
kellett mennünk és be kell látnunk ennek 
szükségességét, mert világválság van, amely 
természetesen sokkal nagyobb mértékben 
nehezedik rá a Trianon által egyébként is 
legyengített hazánkra, mint esetleg a győz-
tes országokra. Ilyenkor tehát belátással 
kell lenniök az egyes szakminisztereknek és 
meg kell tenniök mindazt, amit az apasztá-
sok terén tenni lehet, abban a reményben, 
hogy a helyzet javulásával majd begyó-
gyíthatjuk a fájdalmas sebeket. 

Utódállamok kulturális fejlőtlése. 
— Nehézzé tette ezeket a redukciókat a 

mi számunkra az, hogy, amint Kornis Gyula 
t. barátom nagyon szép beszédében előadta, 
a szukcessziós államoknál és pedig különö-
sen Szerbiában és Romániában óriási kul-
túrpolitikai akció fejlődött ki és van még 
részben kifejlődőben. Az ő számadataihoz 
egy pár reprezentatív tényt szeretnék még 
megemlíteni. Pl. nemrégen méltóztattak hal-
lani a szerb népszámlálás kapcsán Belgrád 
nagy fejlődésére vonatkozó adatokat. En-
nek keretében, azt hiszem, azok, akik nem-
régiben Budapestről Belgrádban jártak, 
láthatták, hogy ott nagy egyetemi város-
részt, Cité universitairet építettek. Láthat-
ták, hogy a szerbek akkora csillagvizsgálót 
építenek, mint amekkora a németeknek a 
potsdami csillagvizsgálója; tehát nemcsak 
a népművelés terén, de éppen azokon a te-
reken, ahol a nemzetközi versenyben az erő-
egységeket figyelemmel kísérik: a magas 
műveltség terén, igen számottevő dolgok 
történnek a szukcessziós államokban és azt 
hiszem, végzetes öncsalás lenne, ha mi eze-
ket a dolgokat nem részesítenők abban a 
figyelemben, amely figyelemben részesíte-
nünk kell. 

Rockefeller-alapítvány segítsége. 
— Ilyen körülmények között, a redukció-

nak ebben az idejében kétszeres hálával fo 
gadtam azt a levelet, amelyet a Rockefeller 
Foundation-tól éppen a tegnapi napon kap-
tam, amelyben ez a nagy alapítvány tu-
datja, hogy hajlandó kollaborálni a szegedi 
egyetemmel és a tihanyi biológiai intézet-
tel s hogy erre a kettős célra 1,018.000 pen-
gőt ajándékoz a magyar nemzetnek. (Élénlt 
éljenzés és taps a jobb- és a baloldalon.) Van 
egy latin közmondás, amely azt mondja, 
hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, de azt hi-
szem, hogy még sokkal igazabb az, hogy 
kétszeresen ad, aki a nagy szükség idején 
ad (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) és 

\ a Rockefeller-alapítvány éppen igen nagy 

szükség idején jött a magyar tudománypo-
litikának segítségére. 

E z u t á n a gyüjteményegyetem, az egyetemek s más fő-
iskolák, majd a középiskolák aktuális kérdéseit fejtegette-
a miniszter. 

Polgári iskolák. 
— Sok szó esett a polgári iskolák bené-

pesítéséről olyan időpontban, amikor éppen 
azok a korosztályok kerültek a polgári is-
kolákba, amelyek háborús alacsony évfolya-
mok voltak. Érdekes e tekintetben egy év-
nek az adatait megnézni. Az 1929—30. tan-
évben 65.635 gyermek járt polgári iskolába^ 
az 1930—31. iskolai évben pedig már 75.338. 
Amint méltóztatnak látni, egyetlen egy év-
ben 10.000-rel szökött fel ez a szám. El lehe-
tünk készülve arra, hogy a most előttünk 
álló három következő évben még 25.000-reI 
szökik fel ez a szám, úgyhogy 100.000 körül 
fog a polgári iskolákba járó gyermekek 
száma megállani, ha a különböző társadalmi 
rétegek, különösen az iparosok gyermekei 
nem is kívánnának még nagyobb mérték-
ben a polgári iskolába menni. Méltóztassa-
nak tehát elintézettnek tartani azokat a hí-
reszteléseket, amelyek úgy szóltak, hogy pol-
gári iskoláink néptelenek. De amikor a pol-
gári iskolákról szólunk, gondoljunk különö-
sen arra, hogy aránylag csekélyebb számú 
leány jár középiskolába, leánygimnáziumba 
és leáuylíceumba, és gondoljunk arra, hogy 
míg régebben a középosztálynál a leányok 
nevelésénél csaknem általános volt a háznál 
a fräulein, a mademoiselle és a miss, addig' 
ennél az osztálynál ma ez nem fu t j a . A ma-
gyar nőnevelés főszerve tehát a polgári is-
kola. Ne mindig a fiú polgári iskolára mél-
tóztassék gondolni akkor, amikor polgári is-
koláról van szó, hanem méltóztassék gon-
dolni arra, hogy a magyar nőnevelés túl-
nyomó részben a polgári iskolák kezében, 
van. (Ügy van! Ügy van!) 

Népoktatás. 
— Áttérve most már a népoktatási kér-

désekre, rendkívül hálás vagyok a pénzügy-
miniszter úrnak, nagyrabecsült kollégámnak 
azért, hogy megértést mutatott abban a te-
kintetben, hogy a termény járandó ságot él-
vező tanítók illetményeit valamikép javí t-
suk. Ezen a téren nagy fluktuáció mutatko-
zik. Az infláció idején nagyon boldogok vol-
tak a terményjárandóságosok, és éles nyi-
latkozatok hangzottak el abból a szempont-
ból, hogy a 90-es és a 900-as években a taní-
tók mindenütt a r ra törekedtek a felekezeti 
és polgári községekben, hogy készpénzben 
váltsák meg illetményeiket, mert akkor a 
készpénz volt nyilvánvalóan a kedvezőbb-
Azután jött az infláció, amikor 10-én már 
rohamsegélyre volt szükség az állami isko-
lák tanítóinál, akik készpénzben kapták já-
randóságukat, és jól jártak a magas árak 
mellett azok, akik terményjárandóságot kap-
tak, mert akkor a készpénznek volt kevesebb 
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értéke. Most megint változott a helyzet. Le-
estek a terményárak és megint kedvezőbb 
lett a helyzete annak, aki illetményének men-
től nagyobb részét kapja készpénzben. 

— Az efféle dolgok elkerülhetetlenek, ezek 
a gazdasági élet fluktuálásával együttjáró 
jelenségek. De természetesen nem hagyhat-
juk ebben a helyzetben tanítóinkat, hiszen 
azoknak terményjárandósága 27 pengő 84 
fillérrel kalkulálhatott. Mi egyfelől reméljük 
a terményárak javulását, másfelől pedig a 
pénzügyminiszter úr rendelkezésemre bocsá-
totta azt az egy millió pengő körül járó 
összeget, hogy fel lehessen javítani az illet-
ményeket. (Esztergályos János: Kevés!) 
Meg fogjuk várni a terményárak alakulását 
és kifejlődésükhöz képest fogunk határozni. 
De ennek az összegnek rendelkezésre bocsá-
tása akkor, amikor különben az illetménye-
ket az egész vonalon inkább csökkentették, 
ez a magyar állam részéről igen nagy és ko-
moly erőfeszítés. (Gaal Gaszton: És a lel-
készi illetmények? Ezzel is okvetlen foglal-
koznunk kell.) 

— Kornis nagyrabecsült barátom és volt 
kedves munkatársam hivatkozott a népisko-
lai építési akcióra is, amelynek jelentőségét, 
azt hiszem, akkor lehet igazán megbecsülni, 
ha nézzük, hogy a szerbek és a románok 
ugyanez idő alatt mit tettek. Mi Szegeden 
avattuk fel szimbolikusan az ötezredik tan-
teremmel ezt az 5000 népoktatási objektumot, 
a mely az egész országban épült. 

— S itt legyen szabad egy hibát helyre-
igazítani. Az erre előirányzott fedezet egy-
szer mint tanyai iskolák fedezete volt, elő-
irányozva, egyszer mint a nem állami isko-
lák építési segélye. Ez azonban mind az or-
szágos népiskolai alapot illeti, és valamennyi 
népiskolai típus táplálására szolgál, tehát az 
államiakra is. I t t inkább a költségvetési 
megnevezés az, amely tévedésbe ejt, de azt 
hiszem, mivel mindnyájunknak volt ezzel a 
kérdéssel dolgunk, ós nem volt képviselő, 
aki ne járt volna el nálam népiskolai építési 
ügyben, mindenki tapasztalhatta, hogy a jel-
leg tekintetében nem tettünk különbséget, 
(Ügy van! Úgy van! a baloldalon.) állami, 
felekezeti és községi iskola tekintetében nem 
disztingváltunk, hanem azt néztük, hogy tan-
ügyi szükséget jelent-e, és azt kielégítettük. 
Megnyugtathatom tehát az igen t. szónok 
urat a túlsó oldalról, hogy az állami iskolákra 
is jut ezekből az összegekből. 

— Az természetes, hogyha egy nagy öt-
ezres Programm lebonyolíttatik, bizonyos 
fokig megáll az ember, megérzi, hogy mit 
ért el és csak akkor Iát, hozzá azután egy 
rnásik! ilyen ciklus megindításához. 

— Tanköteleseink száma — hiszen már ren-
delkezésre áll a következő hat év eredmé-
nye is, amennyiben a születések számát is-
merjük —• mindenesetre egymillió körül fog 
járni, valamivel egymillió felett lesz. Ter-
mészetes, hogy az utóbbi években ez erősen 
nőtt, olyan arányban, amint a kis háborús 
évfolyamok kikerültek a középiskolába. 1925 

—26-ban 40 gyermek esett egy tanítóra, 1928 
-29-ben 46, 1929—30-ban 48, 1931—32-ben 52 
fog esni, de ebbe bele van számítva a fő-
város is, ahol pedig egy tanítóra csak 23'7 
gyerek esik. De ha méltóztatik tekinteni, 
hogy vannak néptelen iskolák is, — és a mi 
szétszórt településünk mellett mindig lesz-
nek —, akkor természetesnek találják azt, 
hogy az ország nagy részében hatvanas, het-
venes és nyolcvanas létszámok, sőt százas, 
és százhuszas létszámok is vannak (Úgy van! 
Ügy van), amelyeket iparkodunk megszün-
tetni. Hogy teljesen kielégítő állapotokat 
teremtsünk, hogy hatvanas átlagot érjünk 
el, ahhoz mindenesetre 940 ú j állást kellene 
a meglévő iskoláknál és 135-öt iskolátlan 
helységben szervezni, ligyhogy összesen még 
1075#éptanítói állásra lenne szükség ahhoz, 
hogy népoktatásunkat teljesen rendbehozzuk. 
Különösen nagy lenne a szükséglet Pest 
környékén. (Úgy van! Úgy van! jobb felől.) 

— Amint mondottam,.egy ötezres program-
mot lebonyolítottunk, további 4619 objek-
tumra lenne szükségünk, amely 4619 objek-
tumból eddig már megvalósítottunk, illetve 
ebben a költségvetési évben meg tudunk 
valósítani 217-et. A jövőben különösen Pest 
környékén szeretném e téren a szükségletet 
kielégíteni (Helyeslés és taps jobbfelől és a 
középen.), azért, mert ha már megállapítot-
tuk, hogy Pest környékén 60.000-ee lakos-
ságú és kisebb helységek és városok egész 
sora fejlődik ki, akkor gondoskodnunk is kell 
ott a népoktatás rendes megszervezéséről, (Al-
talános helyeslés.) Felvilágosításul szolgál-
hat erre vonatkozólag az a körülmény, hogy 
Pest környékén eddig létesítettünk 303 ob-
jektumot és még 217 objektumra lenne szük-
ség. 

Irodalompolitika. 
— T. Ház! Minthogy az idő előrehaladt, 

mellőzök egyes fejtegetéseket, amelyekre 
szerettem volna még rátérni, de még pár 
szót szólok az irodalompolitikáról, amelyről 
Pakots igen t. képviselő úr szólott. Nem egé-
szen százezer pengő áll erre a célra rendel-
kezésre. Készséggel teszem lehetővé a ma-
gyar íróknak azt, hogy impressziók gyűj-
tése végett külföldre menjenek és a Colle-
gium Hungaricuimokban elhelyezkedjenek. 
Ha az írók szervezetei e tekintetben hozzám 
fordulnak, nem lesz ennek semmi akadálya 
•Azonban szeretnék erről a helyről nyilat-
kozni egy kérdésről, amelynek taglalása elől 
a magyar kultuszminiszter nem zárkozhatik 
el és ez az irodalom nemzeti szelleme. (Hall-
juk! Halljak!) 

— A magyar irodalmiságot a nemzeti ér-
zés hozta létre. Bessenyeit, Kazinczyt, Szé-
chenyit, amikor létrehozták a nagy irodalmi 
mozgalmat, nemcsak az irodalom szeretete 
vezette, hanem az az érzés is, hogy a nyelv 
és irodalom révén erősítsék) a nemzetet. A 
magyar irodalom és különösen a magyar 
nemzetnek az irodalom iránti szeretete (Úgy 
van! Úgy van!) azzal áll vagy esik, hogy a 
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magyar irodalom hű marad ezekhez a nagy-
szerű tradíciókhoz. (Úgy van! a jobboldalon 
és a középen.) Én a magas műveltség terén 
a klasszikus liberálizmust képviselem. Lehe-
tetlennek tartanám, hogy a kultuszminisz-
ter megrendszabályozzon egy egyetemi ta-
nárt tanításáért, amíg az a büntetőtörvény -
könyvbe nem ütközik. (Helyeslés. — Taps 
a középen.) Nagyon veszedelmesnek! tarta-
nám, ha a magyar kultuszminiszter meg-
engedhetné, hogy irodalmi felfogásokért, 
mondjuk sajtóperek indíttassanak meg, ha 
azok nem vágnak a személyes becsületbe. Én 
tehát a tudomány OS tXZi irodalom szabad-
ságának álláspontján vagyok. (Élénk helyes-
lés.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kul-
tuszminiszternek nem szabad és szükség ese-
tén nem kell irányító szavával hatni. Fáj-
dalommal látom, hogy egyik jó írónk román 
vért fedezett fel magában, egy másik kedve-
zően ítéli meg a cseh-tót állapotokat. A tel-
jesség okából várom, hogy mikor fog egyik 
írónk a szerb dolgokért lelkesedni. (Mozgás 
a középen.) Jól tudom és mint kultusz-
miniszternek tudnom kell, liogyr zseniális em-
berekben megvan a hajlandóság bizonyos 
szertelenségekre, megvan a hajlandóság ú j 
dolgok keresésére, joggal törekedhetnek bi-
zonyos feltűnésre is, de egy dolog előtt meg 
kell állaniok és ez a hazaszeretet és a ma-
gyar nemzetnek mindenekfelett való tiszte-
lete. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps 
a jobboldalon és a középen.) Amennyire 
hangsúlyozom tehát, hogy a katedra és a toll 
szabadságát nemcsak respektálom, hanem ha 
kell, meg is védem, éppen annyira köteles-
ségem erről a helyről szép szóval figyelmez-
tetni arra, hogy tartsuk mindig összhangban 
az irodalmi és a nemzeti gondolatot. (Helyes-
lés és taps a jobboldalon és a középen.) 

— T. Ház! Az idő rövidsége kényszerít, 
hogy fejtegetéseimet rövidebbre fogjam. De 
azt hiszem, nem is kell sokat szólanom, hi-
szen mindig igyekeztem arra, hogy minden 
kultúrpolitikai elhatározásom a nyilvános-
ság előtt indokolást nyerjen, mert az a meg-
győződésem, hogy a kultúrpolitikában nincs 
hivatalos titok. A kultúrpolitika legmélyebb 
t i tkai la joga van behatolni minden magyar 
embernek. (Helyeslés a jobb- és a balolda-
lon.) Az én kultúrpolitikám nyitott könyv 
Azt is tudják r j l am, hogy megalkuvást nem 
ismerek. Azt fogom tenni ezután is, ameddig 
ez a Ház, a miniszterelnök úr és az állani fő 
bizalmával megajándékoz, amit eddig tet-
tem. Ehhez a kultúrpolitikához kérem a tá-
mogatásukat. (Élénk éljenzés és taps a jobb-
oldalon és a középen.) 

Petrovácz Gyula az ú. n. hollandi rendszer bevezeté-
sét sürgeti, amely mellett a népiskolák személyi kiadásait 
az állam, dologi szükségleteit pedig a helyi érdekeltség 
b iz tos í t ja . — 

Rassay Károly hosszabb beszédében túlméretezettnek 
mondja a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetését, 
a rányta lannak a népoktatási és a felsőiskolai költségek 
megoszlását, majd a numerus clausus ellen emel szót. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közok-
tatásügyi miniszter: T. Ház! Igen csodál-
kozom, hogy Rassay nagyrabecsült képvi-
selő úr, a mi kettőnk vitájában a numerus 
claususra hivatkozott. Mindig ügyeltem, 
amikor ezt tárgyaltuk, hogy ez a kérdés 
személyes él nélkül objektíve beszéltessék 
meg. A kérdésnek hordereje nagy, mert be-
állítottsága a külföld előtt egyoldalú. Azt 
hiszem azonban, hogy engem támadni mégis 
csak az igen t. képviselő úrnak van leg-
kevesebb joga, aki a törvénybe annakide-
jén aláírt módosításával éppen a felekezeti 
momentumot vitte bele, amely nekünk a 
külföldön annj ri bajt csinált. (Mozgás és zaj 
a baloldalon.) Én akkor ezekért a dolgokért 
nem lelkesedtem. 

— Sok politikai nehézségem volt ebből ki-
folyólag. Nehézségeim voltak például a ke-
reszténypárttal és a jobboldallal, amelyhez 
egyéb politikai kérdésekben közel álltam. 
Tehát igen sok ódiumot vállaltam ezért és 
nem kerestem benne népszerűséget. Saját-
ságosnak tartom tehát, ha az igen t. kép-
viselő úr, aki egyik indítványozója volt en-
nek a dolognak, most úgy érzi, hogy ebben 
a harcban zászlóvivő lehet. Velem is meg-
esett, hogy megváltoztattam nézetemet — 
hiszen emberek megváltoztatják a nézetei-
ket —, de akkor nem álltam oda az ellen-
kező táborba megint az élre, hanem vissza-
húzódtam. De hogy az ember két ellentétes 
irányú harcnak mindig a zászlóvivője akar-
jon lenni, ez nem jó dolog és legalább is 
óvatosságra kell, hogy intse a képviselő 
urát, ha olyan emberrel vitázik, aki ebben 
a dologban nem változtatta meg álláspont-
ját. Nekem mindig a középút politikája 
volt az álláspontom, és ezt is fogom kö-
vetni. (Zaj és közbeszólások a balközépen.) 
Azt hiszem, ez a kérdés elég tisztán áll a 
Ház előtt és a nemzet előtt. 

— Ami az igen t. képviselő úr beszédének 
egész beállítottságát illeti, a képviselő úr 
két dolgot hagyott itt figyelmen kívül. Az 
egyik az, hogy mi most egy világválság 
mélypontján vagyunk. Azt hiszem, nagy 
hiba lenne az állami apparátust beállítani 
akár egy gazdasági konjunktúrának magas 
pontjára és erre felemelni a kiadásokat, 
akár pedig pánikhangulatban intézménye-
ket összedönteni s leszállítani az intézmé-
nyeket egy világválság mélypontjára. Azt 
hiszem, itt is a hidegvért meg kell őrizni s 
nem szabad hidegvérünket elveszteni. Mi 
leszállítottuk büdzsénket igen számottevően 
a kultuszminisztériumnál, leszállítottuk — 
amint méltóztatik látni — 12 millió pengő-
vel, de nem vesztettük el a fejűnket, s 
ügyelni kell arra, hogy innen elhangzó be-
szédekkel az országban pánikhangulatot ne 
teremtsünk. Gazdasági világválság atmo-
szférájában vagyunk, tehát a válsággal 
számolnunk kell, de nem olyan értelemben, 
hogy az állami apparátust nyakra-főre le-
bontsuk és embereknek tízezreit és százez-
reit kenyérnélkülivé tegyük. Erre kapha-
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tók nem vagyunk, mert csak takarékossá-
got hirdetni, de tisztviselőket el nem bo-
csátani nem lehet, különösen egy tárcánál, 
amelynek 80%-a személyi kiadás. 

— A másik dolog pedig, amelyet a t. kép-
viselő úr figyelmen kívül hagyott, Európa 
egész megváltozott gondolkodása. Mert amíg 
a XIX. században csak lassan tört utat ma-
gának a népoktatás fontosságának tudata 
— hiszen Spanyolország vesztére csak a 
XX. században hozta be az általános tan-
kötelezettséget —, addig a háború után egy 
nagy európai felismerés volt, tehát min-
denhol természetesen meggyorsult a kul-
túrpolitika tempója. Ezt a két dolgot tehát 
figyelembe kell venni. 

—• Azt állította az igen t. képviselő úr, 
hogy én azt mondottam, attól félek, hogy 
a szerbek vagy a románok minket utóiér-
nek. Ilyen aggodalmaim ezidőszerint nin-
csenek. Nem is erről van itt szó, hanem 
másról. Mert mit jelent a kulturális priori-
tás, felsőbbség a művelődés terén? Ugyebár 
bizonyos távolságot köztünk és a körülöt-
tünk fekvő államok között. Ezt a távolsá-
got be kell tartani. Nem szabad engedni, 
hogy ez a távolság kisebb legyen, mert már 
az utóiérés puszta ténye is igen veszedel-
mes helyzetbe hozna bennünket Európa köz-
tudatában. Remélem, hogy az igen t. kép-
viselő úr is a béke embere, úgy mint én. 
Mi tehát el akarunk jutni helyzetünk meg-
javításához elsősorban a revízió útján. Hogy 
ez a revízió sikerüljön, ahhoz mi kell? Kell, 
hogy az európai atmoszféra, a világ irá-
nyító államainak véleménye rólunk nem-
csak állandóan kedvező, hanem mindig ked-
vezőbb legyen. Az embereket is művelődé-
síik, moráljuk szerint klasszifikálják. Így 
van ez a nemzetekkel is. A művelt nemze-
tek sokkal nagyobb szimpátiára tarthatnak 
igényt, mint azok, amelyek csak puszta lé-
tüket akarják Európában tengetni. Ilyen 
értelemben kell felfogni azt, amit mondot-
tam, és ami, hiszem, egészen világos is 
volt. 

— Kornis nagyrabecsült barátom adatait 
meg fogja magyarázni, de örvendek, hogy 
a Házban egyáltalában ilyen vita kifejlő-
dött, mert ez elmélyíti a kérdést. Nagyon 
köszönöm Rassay képviselő úrnak is, hogy 
számok ellen számokkal szállt szembe és ez 
alkalmas lesz esetleg a sajtóban vagy a 
folyóiratok hasábjain nagyon alapos és ter-
mékeny vita megindítására. 

— Ami az összehasonlítást illeti a kul-
tusztárca és a többi tárcák között, méltóz-
tassék figyelembe venni, hogy egészen más 
a kultusztárca természete. Egyedül a kul-
tusztárcának van Magyarország minden 
községében alkalmazottja, vagy olyan fele-
kezeti vagy polgári községi alkalmazott, 
akinek illetményeihez a tárca hozzájárul. 
Még a belügyi tárca sincsen ilyen helyzet-
ben, mert sok helyen több község alkot egy 
körjegyzőséget, tehát még a belügyi tárcá-
nak sincs minden községben alkalmazottja. 

A kultusztárca azonban minden községben 
ott van, a pappal, aki igen sokszor kon-
gruás, ott van a tanítóval, igen sokszor nem 
is eggyel, hanem többel, ott van az óvónő-
vel. Természetes, hogy .egy tárcának, amely 
Magyarország népességének negyedrészét 
befogadja házába, iskolájába, nagy appará-
tusa van, de ez a helyzetből következik, 
mert vagy akarjuk az általános tankötele-
zettséget, vagy nem. Remélem, az igen t. 
képviselő úr is óhaj t ja ezt. 

Azt mondotta t. képviselőtársam, hogy az 
előttem volt kultuszminiszterek miért nem 
tették a népoktatás terén azt, amit mi most 
megteszünk. (Kun Béla: Elég hiba volt, 
hogy sokat mulasztottunk!) Amikor Eötvös 
József behozta 1868-ban az általános tankö-
telezettséget, ez igen merész lépés volt, ez 
csak posztulátum volt és tisztában voltak 
azzal, hogy ezt nem lehet egyszerre meg-
valósítani, hanem évek hosszú sora kellett 
ehhez. 

— Korábban a polgári községek és a hit-
községek sokkal többet adhattak tantermek 
építésére, hiszen amikor ezt csinálták, s 
amikor én államtitkár voltam, 3000 korona 
volt a maximum, amellyel egy tanteremhez 
hozzájárultunk s 7000 koronát kellett ma-
gának az iskolafenntartónak vállalnia. A 
mai hitközségektől vagy polgári községek-
től lehetne-e tanteremként 7000 aranykoro-
nát kérni? 

—• Teljesen megváltozott tehát a helyzet. 
A kultusztárcának kellett 10.000 pengőt vi-
selnie és csak 2000—2500 pengőt lehet tan-
termenkint az iskolafenntartókra hárítani, 
helyenkint még ez is sok volt. Eszerint egé-
szen természetes, hogy Magyarország egész 
szociális s t ruktúrája megváltozott s ennek 
vetülete az is, hogy a hozzájárulási arány-
szám az iskolafenntartó és az állam között 
megváltozott. De, azt hiszem, abban vala-
mennyien egyetértünk, hogy azokat az év-
százados mulasztásokat, amelyek különösen 
az Alföldön fordultak elő, Szabolcs megyé-
ben, de általában a Felvidék megmaradt 
északkeleti részén, de Zala megyében is, pó-
tolni kellett és Isten segítségével nagyrészt 
pótoltuk is. (Úgy van! Ügy van! jobbfelől.) 

— Ezek az építkezések megtörténtek, meg-
történtek nem külföldi kölcsönből, hanem 
azoknak az éveknek fölöslegeiből. Ezen a ki-
adáson túlestünk, tehát örüljünk neki, hogy 
népoktatásunkat kölcsön felvétele nélkül 
olyan helyzetbe hoztuk, hogy nagyobb meg-
nyugvással nézhetünk a jövő elé, mint ami-
lyennel egyébként nézhettünk volna. 

— Azt hiszem, nagyon igazságtalan volt 
az igen t. képviselő úr beállítása, amely 
nem volt személyes él nélkül, bár én vi-
táimban a személyes élt mindig elkerülöm. 
(Ügy van! jobbfelől.) 

— Az igen t. képviselő úr azt mondotta, 
hogy én csak kultúrpolitikus vagyok és 
nem vagyok államférfiú. A háború utáni 
korban mindenesetre az igen t. képviselő 
úr is elég nagy szerepet játszott, én is bizo-
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nyos szerepet játszottam, tehát azok közé 
tartozunk, akik különféle szituációkban fe-
lelősek vagyunk. Természetesen a hatalmon 
levő ember elsősorban felelős, de ellenzéki 
vezér sincs felelősség nélkül. Felettünk te-
hát ítélni fog a történelem. 

Gr. Keglevich Gyula1 különbséget tesz a gyermek 
taní tása és nevelése közt, ennek kapcsán felhívja a figyel-
met az angol-amerikai mintára létesült Szülők Szövetsé-
gére, amely ú tmuta tás t ad a szülőknek, hogy mikép nevel 
jék gyermekeiket. 

Reisinger Ferenc a turisztika fejlesztését kívánja 
közegészségügyi és idegenforgalmi szempontból. 

Szilágyi Lajos a testnevelésnek és a görög-keleti ma-
gyar nemzeti egyház megszervezésének ügyét a jánl ja a mi-
niszter figyelmébe, ezenkívül az egyházi és iskolai terhek 
arányosabb megoszlását ó h a j t j a az egyes hitfelekezetek 
közt. 

Kéthly Allna az egyetemi klinikák kielégítő ellátását 
sürgeti. 

Gál Jenő a különböző hitfelekezetek egyenlőségét, a 
tanulás szabadságát, a külföldi diplomák honosítását kéri, 
a kultúrfölény feltételéül pedig a gazdasági talpraállást 
jelöli meg. 

Peyer Károly kifogásolja, hogy a megtakarítások 
éppen az állami elemi s a polgári iskoláknál, az egyetemi 
klinikáknál s a művészetek pártolásánál ha j t a tnak végre. 

Bródy Ernő a kul turá l is beruházásokat teszi bírá-
la t tárgyává. 

Gaal Gaszton a nem állami tanítók terménybeli java • 
dalmának értékeléséről, a polgári iskolák támogatásának 
szükségességéről szól s elismerését nyilvánítja a miniszter 
népoktatási politikája iránt. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közok-
tatásügyi miniszter: T. Képviselőház! A po-
litikai élet Magyarországon a miniszterre 
nézve, ha lelkiismeretesen fogja fel a maga 
feladatát, nincs örömökkel összekötve. Ép-
pen ezért emberileg jóleső érzés az, ha el-
lenzéki részről is meglátják azt a keveset, 
amit nehéz viszonyok között létrehozni az 
embernek talán sikerült. Engem bátorít a 
további munkában az, amit Gaal Gaszton 
nagyrabecsült képviselő úr mondott és ter-
mészetes, hogy nincs nagyobb ambícióm, 
mint az, hogy a magyar népoktatás-kérdést 
olyan stádiumra emeljük, amely mellett 
nyugodtak lehetünk s bizalommal nézhe-
tünk a jövőbe. 

Terményjavadalmas tanítók illetményei. 
— Igaza van a t. képviselő úrnak, hogy 

egymillió a nem állami tanítói illetmények 
kiegészítésére nem elég. Itt legyen szabad 
válaszolnom Peyer t. képviselő úrnak, aki 
ma azt kifogásolta, hogy miért van az, hogy 
a felekezeti népoktatás terhei nőnek. Azért 
növekszenek, mert az állami tanítók fixfi-
zetésben kapják az illetményeiket, az illet-
ményrendezés csak a nem állami, tehát 
községi és felekezeti tanítóknál érvényesül. 
Amikor tehát a búzaárak hanyatlása kö-
vetkeztében beállott igazságtalanságot jóvá 
akartam tenni, akkor az állami tanítóknál 
ezen a téren nem volt tennivaló, ellenben 

a felekezeti és községi iskoláknak kellett 
segítségére jönni. Ez nem elég, de a kor-

. niáiiy reméli a gabonaárak emelkedését és 
amikor ezt majd ősszel kialakulni látjuk, 
akkor állapíthatjuk azt meg, hogy ezen az 
egymillión feliil van-e esetleg valamire 
szükség. Ezen a téren igazán a legnagyobb 
szimpátiával kell konstatálnom, hogy a 
pénzügyminiszter lír mindent megtett, ami 
lehető volt; hiszen ő éppúgy látja, mint én, 
azt, hogy ezen a téren cselekednünk kell. 

Alsó papság illetményei. 
— A papság részéről különösen rokon-

szenves az, hogy annak ellenére, hogy rend-
kívül súllyal nehezedik a magyar lelkész-
kedő papságra a terményárak hanyatlása, 
az ő körükben kifakadás nem volt. Azt hi-
szem, hogy minden helyes kormányzatnak 
alfája az, hogy az ember ne akkor csele-
kedjék, amikor már nagy a lárma és külö-
nösen, amikor már fenyegetődznek, hanem 
elsősorban azoknak jöjjön a segítségükre 
(Úgy van! Ügy van! a jobboldalon.), akik 
felesleges módon lármát nem csapnak és nem 
fenyegetődznek. Minthogy ez a helyzet a 
lelkészeknél megvolt, nem láttam a kultusz-
tárcánál sürgősebb feladatot, mint azt, hogy 
ezek az igazságtalanságok elimináltassanak. 
(Élénk helyeslés a jobboldalon.) Nem is len-
nék hajlandó bármely célra ú j összeget fel-
venni a kultusztárca költségvetésébe, amíg 
ez a kérdés megoldva nincsen. (Élénk helyes-
lés és taps a jobboldalon.) 

A budapesti egyetem jellege. 
- Petrovácz Gyula nagyrabecsült barátom 

olyan kijelentést tett, hogy a budapesti egye-
tem katholikus egyetem. Én azt hiszem, hogy 
ilyen messzire még katholikus részről sem 
mentek el. Az vitatható, hogy az egyetemi 
alap katholikus jellegű-e, vagy nem. Mint-
hogy azonban a megcsonkult egyetemi alap 
jövedelme még a katholikus teológiai kar 
fenntartására sem egészen elegendő, még az 
sem mondható, hogy az állam az egyetemi 
alapot talán elvonta volna a katholikus célok-
tól, mert hiszen az egyetemi alap jövedel-
méből ta r t ja fenn a katholikus teológiai fa-
kultást. De magát az egyetemet katholikus 
intézménynek kijelenteni, amikor arra az 
egyetemi alapból alig jut, ellenben a budget-
ből hatalmas összegek fordíttatnak rája, azt 
hiszem, ezt nem lehet és nem is célszerű vi-
tatni, ellenben vitatni lehet az egyetemi alap 
minemű jellegét, ezt esetleg bíróilag is el 
lehetne dönteni, nem lenne ellene kifogásom. 
De az egyetem katholikus jellegét, azt hi-
szem, nem lehet vitatni, nem is tanácsos, ez 
csak a felekezeti békesség megbontására ve-
zetne. (Úgy van! jobbjelöl.) 

Polgári iskolák. 
— Amit Gaal Gaszton nagyrabecsült ba-

rátom a polgári iskolákról mondott, az meg-
felel a valóságnak. Volt egy időszak, amikor 
tudtom nélkül pár polgári iskola épült, de 
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azt is méltóztatnak tudni, hogy mi volt an-
nak a következménye: egy egész osztály fel-
oszlatása. Amilyen szeretettel és elismeréssel 
bánok az én munkatársaimmal és azt hi-
szem, valahányszor a költségvetést tárgyal-
tuk, mindig szeretettel emlékeztem meg 
munkatársaimról és amennyire kérem, hogy 
velem szemben mindig bátran érveljenek, 
azt hiszem, minden munkatársam megerősít-
heti, hogy csak örültem, ha nekem ellent-
mondtak, — annyira megkívánom, liogy ha 
egyszer határoztam, az, és csakis az hajtas-
sák végre, amit határoztam és mivel nem az 
hajtatott végre, hanem egyéb, az egész pol-
gári iskolai osztályt feloszlattam. Azt hiszem, 
ez radikális rendcsinálás volt. Akkor szeren-
csére ezekben az épületekben el lehetett he-
lyezni elemi iskolai osztályokat, úgy, hogy 
nem kellett akkor azokban a községekben 
népiskolákat építtetni. Ezek az iskolák, amint 
meggyőződtem, most teljesen be vannak né-
pesítve, tehát a magyar államnak nem lett 
belőle anyagi kára, de mindenesetre minden 
objektív embernek konstatálnia kell, hogy 
amint bajok mutatkoznak, elég átfogóan csi-
nálok rendet. 

— Ami új iskolák létesítését illeti, tényleg 
úgy van, hogy az országban fluktuál a né-
pesség. Hiszen méltóztattak látni a népszám-
lálás alkalmával, hogy, sajnos, egész közsé-
gek, sőt városok népessége fogyott, de vi-
szont ú j községek előretörtek. Az iskolapoli-
tikának számolnia kell azzal, hogy a mi né-
pességünk erősen hullámzó lett. Ez a gazda-
sági válság következménye. Az emberek oda 
mennek, ahol megélhetést remélnek; közsé-
gek, váx-osok elnéptelenednek, mások felduz-
zadnak. Ezzel természetesen számolni kell. 
Számolni kell azzal is, hogy nem iévén njrolc 
éves népiskolánk és a nép egyrésze szüksé-
gét érezvén annak, hogy tovább tanuljon, 
erre a polgári iskolák út ján kell lehetőséget 
nyújtani. Ma csak azt teszem, hogy a nép-
telenebb iskolákat lassanként likvidálom és 
megyek oda, ahol nagy népesedésre van ki-
látás. Azt hiszem, hogy a pénzügyi helyzet 
javulásával a jogos igényeket ezen a téren 
is ki lehet elégíteni. 

— A legtöbb kérdésre előzőleg adtam meg 
a választ expozémban. Nagyon köszönöm a 
t. Háznak azt, hogyha általában egyik-másik 
tételt egyesek sokalták is, de alig volt fel-
szólalás, amely viszont egy másik tétel eme-
lését ne kívánta volna. Például örömmel 
hallottam Peyer t. képviselőtársamtól azt, 
hogy sürgette a Nemzeti Múzeum harmadik 
emeletének befejezését, amit, sajnos, abba 
kellett hagyni. 

A költségvetés arányossága. 
— Pártkülünbség nélkül minden rész-

ről nagyr megértést találtam a kultúra 
érdekei iránt. Hogy van-e minden te-
kintetben arányosság, erről nehéz nyilat-
kozni, mert ez végtére is appreciáció kér-
dése. Egyet azonban méltóztassék tekintetbe 
venni és ez az, liogyr egyik miniszter sem 

ura a budget-nek olyan értelemben véve, 
hogy azt egészen újra gyúrhatná. Hiszen 
mindenki átvesz egy tényleges állapotot. Én 
is átvettem négy egyetemet, előttem csinál-
ták a közgazdasági fakultást, megvolt a mű-
egyetem, megvoltak a középiskolák. Ehhez 
úgy hozzányúlni, hogy az ember az egészet 
ú j ra gyúrja, nem lehet. Mert a pénzügyi 
célt ezzel nem érjük el. Ez tömeges nyug-
díjazásokat jelent. Egy tárcánál, ahol 82% 
a személyi kiadás, a kiadásokat csak úgy 
lehet apasztani, hogy az ember a személye-
ket elküldi, ez pedig nein megy másképen, 
mint nyugdíjazással. Munkaképes exiszten-
ciák hosszú sorát kárhoztatjuk tehát tétlen-
ségre és nem ér jük el pénzügyileg azt a meg-
takarítást, amelyet elérni kívánunk. Én 
pedig azért, hogy népszerűségi gesztust te-
gyek, sohasem leszek kapható olyan intéz-
kedésekre, amelyek végeredményben a kí-
vánt célt nem szolgálják, hanem csak pilla-
natnyi tapshoz vezetnek. Hiszen, ha van va-
lami, ami él bennem, az az, hogy el tudom 
viselni a kritikát és a legélesebb támadáso-
kat, ha belsőleg úgy érzem, hogy igazam 
van (Helyeslés.), de sohasem engedem ma-
gam pillanatnyi tapsért olyan intézkedé-
sekre rászorítani, amelyek momentán lehet-
nek kellemesek annak a miniszternek, de 
amelyek végül kifejlődésükben kárára vál-
nak a magyar nemzetnek. (Helyeslés.) Egy 
budgetet kilenc év alatt újragyúrni nem le-
het. Mi a régi Magyarországtól átvettünk 
egy budget-t. Ezt próbáltam rendbehozni, 
próbáltam racionálisabbá tenni, különösen 
a központi személyi kiadások leszorításával, 
az adminisztrációnak olyanfokú leszorításá-
val, amely magában áll, de intézmények le-
gyilkolására csak tapsokért nem vállalko-
zom akkor, amikor ez nem hozná meg azt az 
anyagi célt, amelyet tőle remélnek. Hiszen 
ha megnézik az egyetemi budgetet, ha va-
laki ezt nem taktikai szempontból analizálja, 
hanem az igazságot keresi, akkor meg kell 
látnia, hogy ennek túlnyomó nagy része kli-
nikai kiadás. Ha most népszerűségi viszke-
tegtől vezetve, mondjuk feláldoznám a pécsi 
egyetemet, mi lenne az eredmény? A köz-
kórházakat helyre kellene állítani és akkor 
annak a kiadásnak túlnyomó része, amelyet 
a kultusztárcából törölnének, megjelenne a 
népjóléti tárcában. Ez jól festene, heroikus 
dolog lenne, hogy a kultuszminiszter el-
szánta magát egy egyetem likvidálására stb., 
ezt frázisokkal nagyszerűen ki lehet szí-
nezni, ha azonban a fakultások tanárait 
nyugdíjaznám, ez jelentene egészbenvéve 15% 
megtakarítást, mert hiszen ezek magas 
nyugdíjat élvező férfiak lennének, akik 
semmi munkát nem adnának tovább a nem-
zetnek. A klinikát pedig át kellene venni és 
az egész jelentene 200—250.000 pengős meg-
takarítást. 

— Lelkiismeretes ember ekkora összegéit 
vállalhatja-e azt, hogy egy egyetemet dezor-
ganizáljon, tönkretegyen ? Nem is kívánom, 
hogy ebbe a székbe olyan emberek üljenek, 
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akik a népszerűség után való sóvárgásnak 
beteges viszketegségében szenvednek. (Úgy 
van! Úgy van! —- Taps a jobboldalon.) Ügy 
érzem, ebben az országban olyan emberekre 
van szükség, akik merik vállalni keserves 
dolgok ódiumát, mert hiszen a r ra a bizo-
nyos jövőre kell bízni a dolgokat, amely 
majd dönteni fog. 

—• Ma délelőtt is mondottam, hogy egy-
másnak sem meg nem adhatjuk, sem egy-
mástól meg nem tagadhatjuk a jó politi-
kus, vagy — ha úgy tetszik — a jó állam-
férfiú jellegét. Mi ezt nem adjuk egymás-
nak, — mint aliogy rendjeleket sem adha-
tunk, sem meg nem tagadhatunk egymás-
tól. Ez olyan dolog, amelyet az utókorra és 
a vezető emberek lelkiismeretére kell bízni. 
(Úgy van! Ügy van!) Kérem tehát, méltóz-
tassék ezt a költségvetést nemcsak elfo-
gadni, hanem szeretettel tekinteni, hiszen 
ez a magyar művelődés és a magyar jövő 
kérdése. (Élénk helyeslés és taps a jobbolda-
lon és a balközépen.) 

A miniszter felszólalásával a tárcaköltségve-
tés általános vitája véget ért. 

A részletes tárgyalás során Komis Gyula vá-
laszolt Rassay Károly beszédére, majd Rassay 
Károly viszonválasza és Östör József előadó 
hozzászólása után 

Kocsán Károly az iskolátlanok érdekében a népisko-
lai programra további kiépítését s a nyolcosztályos elemi 
iskola megvalósítását kéri. A most előirányzott 1 millió 
pengővel még nem l á t j a megoldottnak a természetbeni 
javadalmazású kántor- taní tók ügyét, ez csak félmegoldás, 
szükségesnek t a r t j a , hogy a jövő évi költségvetésben a 
kérdésnek a másik fele is megoldassék. Felhívja a miniszter 
figyelmét arra, hogy a felekezeti elemi iskolai taní tók fize-
tésének még más kellemetlen oldala is van, aminek ki-
küszöbölésére, Petrovácz Gyula javaslatához csatlakozva, 
az ú. n. hollandi rendszer meghonosítását t a r t j a kívána-
tosnak. Végül a tur iszt ika s az óbudai gimnázium ügyé-
ben ejt pártoló szókat. 

Lázár Miklós kéri a minisztert, hogy a terményjava-
dalmazású taní tók helyzetének javításában ne álljon' meg 
a költségvetésbe most fölvet t összegnél. 

Pintér László a taní tó i illetmények mellett az alsó-
papság javadalmazásának is méltányos rendezését kéri, 
ezenkívül az iskolai terhek arányosítása érdekében ajánl ja , 
hogy dr. Horváth Győző fölsz. püspöknek az ú. n. hol-
landi rendszer meghonosítása iránt kidolgozott tervezete 
alaposan megvizsgáltassék. 

Szilágyi Lajos megismétli a testnevelés helyes irányí-
tása, valamint a görög-keleti magyar nemzeti egyház meg-
szervezése dolgában t e t t felszólalását. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közok-
tatásügyi miniszter: T. Ház! A délelőtt fo-
lyamán Szilágyi Lajos nagyrabecsült bará-
tom beszédének idején nem lehettem itt és 
nagyon köszönöm, hogy beszédének sommá-
ját volt szíves még egyszer elmondani. 

Testnevelés. 
— Ami a testnevelési alapot illeti, mi a 

testnevelési alapot három részre osztjuk: 
egyharmada iskolai testnevelésre, egyhar-

mada iskolánkívüli testnevelésre és levente-
oktatásra, egyharmada pedig a társadalmi 
egyesületek, a sportszövetségek támogatá-
sára szolgái. Ez az állapot nyomasztó volt 
a társadalmi sportra, ami alatt a sportfej-
lesztést kell érteni, mert a r ra aránylag ke-
vés jut. Azért éppen a pénzügyminiszter úr 
megértése folytán most már a harmadik 
büdzsében az iskolai testnevelésre külön té-
telt veszek fel, amely az idén 225.500 pengő. 
Ez az összeg mindenesetre elégséges arra, 
hogy ebből a testnevelési főiskola költsé-
geit viseljük és egyéb iskolai testnevelési 
célokat megvalósítsunk, részben tehát elér-
tük azt a célt, amelyre képviselőtársam 
utalt. Tényleg tervbe vettük azt is, hogy a 
levente-ügyet más anyagi alapokra fektet-
jük és azt hiszem, a községi háztartások 
reformjára vonatkozó törvénytervezet e 
részben magában is foglalja a kérdéses ren-
delkezéseket. Ezen a címen azonban a büd-
zsét emelni nem lehetett volna. Amint lát ja 
nagyrabecsült barátom, e téren igen komoly 
lépések történtek előre és vannak tervek, 
még pedig törvénytervezetben lefektetett 
tervek, amelyek részben szanálni fogják a 
helyzetet. 

— Jól látom, hogy az atlétikai szövetség 
támogatására szükség van és a támogatásra 
rá is szolgál. Mert míg korábban főleg a 
vívó- és a vízisport volt az, amely a nem-
zetközi mérkőzésekben nagy szerepet ját-
szott és győzelmet hozott nekünk, addig a 
legutóbbi időben örömmel látjuk, hogy a 
magyar atléták is számos vonatkozásban 
kiválóak voltak. (Szilágyi Lajos: Legutóbb 
Münchenben!) És nekünk az a testnevelési 
politikánk, hogy éppen azokat a sportága-
kat támogatjuk, amelyek reménnyel ke-
csegtetnek, amelyekkel tehát eredményeket 
lehet kimunkálni. És mivel az atlétika ilyen 
sportág, fokozott figyelmet fordítunk ép-
pen az atlétikai szövetségre és a kebelében 
tömörült egyesületekre. 

Egyházi adó. 
— Ami a községi háztartási törvényter-

vezetben foglalt azt a rendelkezést illeti, 
hogy 20 százalékban akarták a felekezeti 
pótadót kontingentálni, ezt a rendelkezést 
a belügyminiszter úr nem tartotta fenn, ez 
a törvényjavaslatban nem is lesz benn. (He-
lyeslés.) Máris foglalkozunk ellenben meg-
oldási módokkal, amelyek elejét veszik an-
nak, hogy egyes helyeken aránytalanságok 
mutatkozzanak és a felekezeti adófizetőkre 
olyan teher háríttassék, amelynek viselé-
sére képtelenek. Ez csak bizonyos országos 
arányosítás ú t ján lehető, amelynek, azt hi-
szem, a felekezeti főhatóságokkal egyetér-
tésben hamarosan megtaláljuk a módját 
ilyen természetű javaslat kidolgozása kap-
csán. 

Görög keleti egyház. 
— Ami a harmadik kérdést, a görög ke-

leti kérdést illeti, ebben a tekintetben most 
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tárgyalások vannak folyamatban. Azt hi-
szem, igen t. barátom aki annyira ismeri 
a vonatkozó tárgyalások mivoltát, nem is 
fogja kívánni, hogy e folyamatos tárgyalá-
sokról ebben a pillanatban nyilatkozzam és 
azt hiszem, megelégedésére szolgál majd az, 
hogy ezekkel a kérdésekkel igen behatóan 
foglalkozunk és azt hiszem, belátható időn 

belül már abban a helyzetben leszünk, hogy 
ilyen i rányú javaslattal előállhatunk. (He-
lyeslés a jobboldalon.) 

A miniszter felszólalása után más szónok 
nem jelentkezvén, az elnök kinyilvánította, hogy 
a Ház a vallás- és közoktatásügyi tárca költ-
ségvetését részleteiben is letárgyalta. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Gondolatok a polgári jogok 
és kötelességek tanításához. 

ír ta: Drozdy Gyula. 

A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató előző számában rámutattam már ar ra 
hogy a polgári jogok és kötelességek ta-
nítását miként szolgálja az élet- és munka-
közösség elvének megvalósítása. Rámutattam 
arra is, hogy az I—IV. osztály beszéd- és érte-
lemgyakorlatainak mely mozzanataival kell 
megalapoznunk a tulajdonképeni polgári jogok 
ós kötelességek tanítását. Most azzal óhajtok 
foglalkozni, hogy a többi tantárgy tanítása ke-
retében miként szolgálhatjuk, erősíthetjük ezt a 
megalapozást, meg azzal, hogy miként dolgoz-
zuk fel a tulajdonképeni polgári jogok és köte-
lességek tantervi anyagát. 

A polgári jogok és kötelességek megalapozá-
sát valamennyi osztályban szolgálják a törté-
nelmi vonatkozású beszélgetések is azért, mert 
ezekkel is a közösség gondolatához vezetjük a 
gyermekeket. A tulajdonképeni történelem ta-
nítása, különösen pedig annak alkotmánytani 
részletei, a legszorosabb kapcsolatban vannak a 
polgári jogok és kötelességek tanításával. Ezek 
keretében látja, érzi a gyermek, a nemzet küz-
delmét alkotmányáért, állami életének berende-
zéséért. I t t ismeri meg, történelmi fejlődés sze-
rint hazánk alkotmányát, mellyel kapcsolatban 
nemcsak a közösség, az együvétartozás, hanem 
a nemzeti érzés is fejlődik, erősödik lelkében. 

A földrajz tanítása közben nemcsak a nemzet 
lakóhelyét ismertetjük meg lépésről-lépésre a 
gyermekekkel, hanem a földrajzi adottságnak a 
közösség érdekében való kiaknázására is rámu-
tatunk. Észrevétetjük azt a küzdelmet, melyet 
a nemzet tagjai folytatnak a földdel, a termé-
szettel, az egyén és a közösség érdekében. E mel-
lett az ország, a községek szervezetére is bősé-
ges ismereteket nyújtanak. (Pl. vármegye, falu, 
megyei város, székesfőváros stb.) E mellett az 
ismeretnyújtás mellett azonban a hazaszeretet, 
a nemzeti önérzetet és öntudatot is fejlesztget-
jük, ébresztgetjük s ezzel is a közösség érzelmét 
erősítjük a gyermekek lelkében. 

Aztán itt van az olvasókönyv. Ezekben több 
olvasmány van olyan, mellyel a polgári jogok 
és kötelességek tanítását megalapozhatjuk. Pl. 
„A mi falunk." „A községalapítók." „Minden 
rendben van." (Quint—Drozdy: A magyar gyer-
mek olvasókönyvei.) Ezek keretében kimondot-

tan a polgári jogok és kötelességek köréből 
nyujtunk ismereteket. De vannak olyan olvas-
mányok is, melyeknek csak egyes részleteivel, 
sőt csak szavainak értelmezésével szolgálhatjuk 
a polgári jogok és kötelességek tanítását. Ilyen 
pl. Gárdonyi „Októbex-" c. olvasmánya. Ennek 
tárgyalása keretében a következő részletekkel 
szolgálhatjuk a polgári jogok és kötelességek 
tanítását: „A cigányok csupán két helyről 
szoktak jönni: onnan, vagy amonnan. És hogy 
hová valók? Hát mindenhová." Vagy amikor a 
kisbíró az öregbíró parancsát adja tudtára a 
cigányoknak így: — „Nem addig van az, mert 
az a törvény, hogy ki hová való, ott lakjék. 
Lám, a mi cigányunk idevaló, hát itt is lakik." 
Mikor az olvasmánynak ezeket a részleteit ol-
vastatjuk és értelmezzük, a polgári jogok és 
kötelességek „Illetőség" című tanítási egységét 
alapozzuk meg. 

Mikor a tulajdonképeni polgári jogok és köte-
lességek tanításának módjáról akarunk szólni, 
akkor a szemléltetéssel kell kezdenünk. Még pe-
dig azért, mert e tantárgy tanításának is a köz-
vetlen környezetben való szemléltetés s a tapasz-
talat a gerince. Tanítás közben ezeket kell bon-
colgatnunk, ezekről kell beszélgetnünk s ezeken 
át kell megismertetnünk a magán- és közjog-
nak azokat a jelenségeit, melyek a mindennapi 
életben előfordulnak s melyeknek a megérté-
sére a gyermek képes. 

Itt pedagógiai szempontból mindenesetre első 
hely illeti meg az alkalomszerű szemléleteket és 
tapasztalatokat. Azért, mert ezek frissek, köz-
vetlenek s ezeknek egyes mozzanatai a gyermek 
szeme előtt folynak le. Ilyen alkalomszerű szem-
léletek, tapasztalatok s ezekkel kapcsolatos ta-
nítási egységek pl. a következők lehetnek: A 
gyermekek látják, hogy a templomban keresztel-
nek, hogy lakodalom, avagy temetés van. Ezek-
kel kapcsolatban az anyakönyvvezetésről beszél-
getünk. A községben biró-, elöljáró-, esetleg 
polgármesterválasztás van. Ez az esemény al-
kalmas arra, hogy a község igazgatásáról, az 
elöljáróságról, a községi képviselőtestületről be-
szélgessünk. Vétség, bűntény történt a község-
ben s nyomoz a rendőrség vagy a csendőrség, 
a bíróság esetleg olyan ítéletet hozott, mely ál-
talános érdeklődést keltett s amelyről a gyer-
mekek is hallanak. Ezekkel kapcsolatban a köz-
biztonságról, az igazságszolgáltatásról, a bírás-
kodásról beszélgethetünk. A községben megje-
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lenik a főszolgabíró s ellenőrzi a községházán 
folyó munkát vagy az uteák, az utalt, az udva-
rok rendjét vizsgálja, avagy kihágási ügyben 
tárgyalást tart. Ez az esemény a járás igazga-
tásáról szóló beszélgetéshez szolgálhat alapul. 
A községi vagy járási orvos egészségügyi szem-
lét tar t a községben, avagy csecsemőket, isko-
lásgyermekeket himlő ellen olt. Esetleg járvány 
van a községben s errevonatkozólag történik in-
tézkedés. Ezek az események a közegészségügy-
ről szóló beszélgetésnek lehetne alapjai. Ha a 
községben az adószedést dobolják, akkor az adó-
ról beszélgetünk. Dobszó vagy falragaszok út-
ján a választók összeírását hirdetik; képviselő-
választás van, vagy a megválasztott képviselő 
beszámolót tart. Ezeknek az eseményeknek 
megbeszélésével kapcsolatban a törvényhozást 
ismertethetjük meg. 

Ahol csak lehet ezeket az életből vett szemlé-
leteket kell tanításunk központjába állítanunk, 
ezeket kell rendeznünk, megvilágítanunk, bőví-
tenünk. Ha valamely tanítási egység feldolgo-
zásához nincs ilyen közvetlen szemlélete, tapasz-
talata a gyermekeknek, akkor olyan eseteket 
képzeltessünk el velük, melyeknek segítségével 
megértethetjük a hivatalos eljárás menetét és 
annak magán- vagy közéletből való szükséges-
ségét. Ezek az esetek lehetőleg helyi vonatkozá-
súak legyenek. Mint a szendéit, mint pedig az 
elképzelteit esetek megbeszélése keretébon óva-
kodjunk attól, hogy a község bármely lakosá-
nak cselekedetét a gyermekekkel bántólag tár-
gyaljuk, kedvezőtlenül bíráljuk. Ilyen esetek-
ben, melyekben, valamely helyi vonatkozású ki-
hágást, vétséget, vagy bűntényt beszélünk meg, 
elégedjünk meg a tiszta tények megállapításá-
val. Pl. a főszolgabíró megbüntette N.-t, mert a 
háza előtt az árkon keresztülvezető kis hidat 
többszöri figyelmeztetés ellenére sem csinálta 
meg. Pedig ez neki is érdeke lett volna, mert 
tűzvész esetén a rossz hidon udvarába nem me-
hettek volna be a kocsik s nem menthették volna 
a vagyonát. De a szomszédok érdeke is, hogy N. 
háza előtt legyen a híd, mert ha náluk lenne 
tűzvész, azon a hídon is közlekedhetne a fecs-
kendő és a vizethordó kocsi. Vagy: A.-nál a 
csendőrség megtalálta a B. udvarról eltűnt bú-
zászsákot. Csak így. A tény tiszta megállapítá-
sát. Ebből majd megérzi a gyermek, hogy A. 
lopott. Ennél az iskola tovább nem mehet. És ez 
elég kiindulás a csendőrség szerepéről és az 
igazságszolgáltatás menetéről való beszélgetés-
hez. 

Az egyes tanítási egységek keretében megis-
mertetendő anyag minden részletét, a hivatalos 
eljárás valamennyi mozzanatát azonban nem 
szemléltethetik közvetlenül a gyermekek. Ezeket 
a mozzanatokat a valóságnak megfelelőleg kell 
elképzeltetnünk. Ebben segítségünkre lesz elkép-
zeltető megjelenítő erőnk. A különféle hivatalos 
nyomtatványok szemléltetése, megbeszélése, a 
községháza, a megyeháza, az anyakönyvi hiva-
tal, a bíróság, a gyárak, a műhelyek stb. meg-
látogatása s az itt szerzett szemléletek emlék-
képeinek felidézése s ezeknek a megértetés szol-
gálatába való állítása. 

A hivatalos nyomtatványokat, hacsak lehet, 

eredetiben szemléltessük. Csak akkor fordul-
junk magunkkészítette másolatokhoz, ha az ere-
detiek megszerzése nehézségekbe ütköznék. A hi-
vatalos nyomtatványokból legyen gyűjtemé-
nyünk. Ebben a gyűjteményben legyen munka-
könyv, adókönyv, telekkönyvi lapok, anyakönyvi 
kivonatok, bírósági idézők, végzések, különféle 
engedélyek, falragaszokon megjelent hirdetések, 
adás-vételi szerződések stb. eredetiben vagy szem-
léltetés céljából készült másolatban. 

A polgári jogok és kötelességek tanítása köz-
ben, sőt tankönyvekben is gyakori hiba, hogy 
nem az egyes hivatalok rendeltetését, hanem azok 
szervezetét ismerteti meg a gyermekekkel. Pedig 
erre semmi szükség nincs, mert a népiskola nem 
hivatalszervezőket kíván képezni, hanem olyan 
polgárokat akar nevelni, akik tudják, hogy 
ügyes-bajos dogaikban liová forduljanak s hogy 
mi a rendeltetése annak a hivatalnak. 

A szemléltetés mellett igen fontos a polgári 
jogok és kötelességek tanításának alakja is. Ez 
nem lehet más, mint a közvetlen természetes be-
szélgetési alak. Olyan, melyben a tanító is, meg 
a gyermek i.s résztvesz. Mégpedig úgy, hogy a 
tanító a tényeket, a szükségszerűségeket elő-
hívja, vagy közli s a gyermekeket készteti gon-
dolkozásra, következtetésre, ítéletre. S ehhez ke-
vés nyelvtani formában szerkesztett „iskolai 
kérdés alak" kell. A közlés, a tények elé állítás 
történjék olyan alakban, hogy ez a gyermeket 
gondolkozásra késztesse. Már ezzel az alakkal is 
aktivitásra késztetjük a gyermekeket. Ezt az 
aktivitást több tanítási egység keretében fokoz-
hatjuk dramatizálással és más alakú cselekvő 
szemléltetéssel is. Pl. ha a község bírájának, elöl-
járóinak választásáról van szó, az osztályban 
bírót, elöljárót választatunk s ezzel kapcsolat-
ban értetjük meg a választás lefolyását úgy, 
hogy a játékos bíró-, előljáróválasztás egyes 
mozzanatainál megállunk és azt megbeszéljük, 
megértetjük. A begyakorlás fokán a bíró- ós elől-
járóválasztást megszakítás nélkül játszatjuk el. 
Ez a másodszori átélés már tudatosabb lesz s 
mert már értik a gyermekek, maguk is szőhet-
nek hozzá, rövidebb beszédeket, találhatnak ki 
helyzeteket. Ezzel leleményességre szoktatjuk a 
gyermekeket. Azokat a megérzéseket, melyeket 
a bíró- ós előljáróválasztás keretében szereztek 
a gyermekek, gyakoroltathatjuk úgy, hogy az 
osztályban ugyanilyen alakban választunk va-
lamely tisztségre gyermekeket. (Pl. irka-besze-
dő, szivacs-, kréta-rendbetartó, az udvar rend-
jére felügyelő stb.) De nemcsak a bíró- és elől-
járóválasztást dramatizáltathatjuk, hanem pl. a 
bíráskodást, a szolgabíró teendőit, a megyei vá-
rosok igazgatásának egyes mozzanatait, a cse-
lédfogadást, az adófizetést, az illetéklevonást « 
más hasonlót is. 

A cselekvő szemléltetés pedagógiai értékét ki-
aknázhatjuk azzal is, ha nem elégszünk meg a 
hivatalos nyomtatványok egyszerű bemutatásá-
val, hanem azoknak másolatát a megértetéssel 
kapcsolatban készíttetjük el a gyermekekkel. Pl. 
ha az anyakönywezetéssel kapcsolatban a szüle-
tési anyakönyvi kivonatot ismertetjük, meghúz-
zuk s a gyermekekkel meghúzatjuk az egyes 
rovatokat. Elolvastatjuk, értelmezzük a rovatok 
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fölé írt fejszöveget, rámutatunk a kitöltés mód-
jára s a pontos bejegyzés szükségességére, ki-
töltetjük a rovatokat s begyakorlásul a gyerme-
kekkel saját anyakönyvi kivonatukat készíttet-
jük el. 

Ha hivatalos írást szemléltetünk, olvastassuk 
azt el s úgy, mint az az olvasmánytárgyalás ke-
retében történik, értessük meg a szöveg tartal-
mát majd alakilag vizsgáltassuk, miközben vé-
tessük észre annak kellékeit s hivatalos jellegét. 

A megértetés keretében a konkrét szemlélet-
nyújtások után térjünk át hasonló esetekre el-
képzeltetés alapján. Ha a gyermekek tudnak 
hasonló esetekről, engedjük meg, hogy azt el-
mondhassák. Ha kívánatos, ezeket a tapasztala-
tokat bővítsük, rendezzük. Ezzel az ú j ismere-
teket több szállal vezetjük s kapcsoljuk az élet-
hez. 

A gyermekeknek a tanításban való aktív rész-
vételre, a való életben szerzett tapasztalatok fel-
használása, a gondolkoztatás, következtetés útján 
történő ismeretszerzés, a cselekvő szemléltetés, 
az önálló alkotás alkalmazása teljesen megfelel 
a modern értelembe vett munkaiskola elvének, 
melyet a polgári jogok és kötelességek anyagá-
nak feldolgozása közben is követnünk kell. Ezzel az 
eljárással a kis társadalom minden tagja részt-
vesz a munkában, miközben bőségesen nyílik 
alkalom egymás gondolataiba való belekapcsoló-
dásra, ahhoz való alkalmazkodásra, egymás ér-
zéseinek megérzésére, mások véleményének tisz-
teletére, az akadékoskodás, az egyenetlenségszí-
tás, a hangadó s az egyetértés zavaró felfelétörő 
nevelői célzattal való háttérbe szorítására. Szó-
val összhang kell tanítás közben is. Olyan össz-
hang, melyben a nyugodt megfontoltság, az 
egyetértés, együttérzés, egyetakarás jut kifeje-
zésre. Minden tantárgy tanítása közben erre kell 
törekednünk. A polgári jogok és kötelességek 
tanítása közben azonban ennek kétszeres a jelen-
tősége azért, mert hiszen itt éppen a közösség, 
az egyiivétartozás érzelmét akarjuk szemléltetni 
s ezzel szemléltetni, mélyíteni és erősíteni. Ezt a 
megérzést, átélést tanítás alakjával is szolgál-
nunk kell. 

Nagy hiba volna azonban, ha ezt csak a taní-
tás alakjával kívánnánk szolgálni s amellett 
megelégednénk az ismeretek száraz nyújtásával, 
mert ezzel elhanyagolnánk a polgári jogok és 
kötelességek tanításának második feladatát: Az 
elöljárók megbecsülésére, a törvénytiszteletre, 
a nemzeti öntudat fejlesztésére, a községhez, a 
hazához, annak törvényes rendjére való ragasz-
kodásra, a közügyek iránti érdeklődésre, a test-
vériség igaz érzésére, mások jogainak tisztelet-
bentartására való nevelés. Ezt pedig legalább 
is éppen olyan fontos, sőt talán fontosabb, mint 
maga az ismeret. Éppen azért minden tanítási 
egység keretében keresnünk kell azokat a moz-
zanatokat, melyekkel a nevelési célokat szolgál-
hatjuk. Ezeknek a mozzanatoknak kiaknázásá-
val kell alakítanunk, formálnunk a gyermekeket 
ideális állampolgárrá. Olyanokká, akik nemcsak 
bele tudnak helyezkedni a község, a nemzet éle-
tébe, hanem a közé-rt dolgozni és áldozatot is 
tudnak hozni. 

Ehhez az úthoz vezetnek a polgári jogok és 

kötelességek körébe tartozó ismeretek is. Ezeket 
a történelem tanítása keretében nyuj t juk úgy, 
hogy alkotmányunk kifejlődését a történelem-
mel kapcsolatban ismertetjük meg a gyermekek-
kel. Miért van ez így a tantervben? Azért, mert 
mai alkotmányunk nemzeti életünkkel szoros 
kapcsolatban alakult ki s így jelentőségét csak 
akkor értethetjük meg a gyermekekkel, ha meg-
ismertetjük velük azokat a körülményeket is, 
melyek alkotmányunk fejlődését kívánták, aka-
dályozták és elősegítették. 

Az alkotmánytani ismereteket nem nyújthat-
juk azonban szárazon. I t t sem elégedhetünk meg 
a tények tiszta megállapításával s ezeknek az 
emlékezetbe való vésésével. Ez csak merev, élet-
telen váz volna. Lelket, melegséget, szívet kell 
ebbe is vinni. Ezt pedig csak úgy ér jük el, ha 
az alkotmányunkért vívott küzdelmek megis-
mertetése keretében gyermekeink elé állítjuk 
azoknak a nagyjainknak s a nemzet akkori tag-
jainak érzés-, gondolat- és akaratvilágát, önfel-
áldozását úgy, mint azt hazaszeretetük, nemze-
tük sorsáért való aggodalmuk formálta, alakí-
totta akkor, mikor küzdöttek s áldozatot hoztak 
nemzetünk függetlenségéért, alkotmányáért, bol-
dogulásáért. Mikor ezt tesszük, akkor olyan pél-
dákat állítunk a gyermekek elé, melyekben jelle-
meket szemlélnek s olyan érzelmeket, tetteket, 
cselekedeteket élnek át, melyeknek a hazaszeretet 
a rugója. S ezek az átélések nemzetnevelési szem-
pontból nagy értékek. És pedig azért, mert a 
gyermek gondolkodásával, érzelmével beleéli 
magát a bölcsek, a hősök, a nemzetért áldozni 
tudó történelmi személyek lelkivilágába. Velük 
érez, velük gondolkodik, velük küzd egy célért. 
Még pedig nem egyéni érdekeiért, hanem a kö-
zösség, a nemzet jóvoltáért. És ezek az átélések 
acélozzák gondolkozását, érzését s i rányít ják aka-
ratát, fejlesztik alkotmányos érzületét, nemzeti 
önérzetét, hazaszeretetét. 

Mint a polgári jogok és kötelességek, mint pe-
dig az alkotmánytani ismeretek tanításánál igen 
fontos szerepe van az áttekintő rendezésnek és 
összefoglalásnak. Az alkotmánytani ismeretek-
nek egységbe való összeállítása úgy történjék, 
hogy valahányszor olyan történelmi egységet 
tanítunk, melynek keretében alkotmánytani vo-
natkozás van, újítsuk el az előzőleg tanult al-
kotmánytani ismereteket, ezekhez kapcsoljuk a 
megismertetendőt. Így a történelmi anyagtól 
állandóan különválasztjuk és egységesítjük az 
alkotmánytani anyagot, amit a tanév végén ösz-
szefoglalva állítunk a gyermekek elé. 

A polgári jogok és kötelességek anyagának 
összefoglalással való rendezésénél úgy jár junk el. 
hogy előbb foglaljuk össze a családra, majd a 
községre, aztán a járásra, a vármegyére, majd az 
egész ország szervezetére vonatkozó ismereteket. 
Természetes, hogy ahol csak alkalom kínálkozik 
rá, hozzuk ezeket kapcsolatba egymással. Pl. 
mikor a családról való ismereteket foglalunk 
össze, illesszük be azokat a jogokat és kötelessé-
geket is. melyeket a család a községtől, a járás-
tól, a vármegyétől élvez. (Az utakat a község, a 
vármegye, az állam tar t ja rendben s ennek a 
család is hasznát veszi. A községi, járási, vár-
megyei közigazgatás intézkedései, melyeknek a 
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család is hasznát veszi. A család is hozzájárul 
a közös terhek viseléséhez. Stb.) 

A külföldről, különösen Amerikából és Német-
országból hozzánk is beszivárgott az a gondolat, 
hogy az állampolgári nevelés érdekében az isko-
lák életét a község és az állam szervezetéhez ha-
sonlóan rendezzük be s így az egyes osztályok-
nak, sőt az egész iskolának adjunk bizonyos 
autonómiát, mely felett azonban a tanító, illetve 
a tantestület áll. Ennek a gondolatnak nyomait 
Magyarország régi magasabb iskoláiban is meg-

találjuk. (Pl. Sárospatak, Debrecen.) Újabban 
népiskoláinkban is több helyen kísérleteztek en-
nek a gondolatnak megvalósításával, de siker-
telenül. Ez természetes is, mert hiszen a népis-
kolába járó gyermekek fejlettségi foka ezt még 
nem engedi meg. Ennek a családi alakban való 
berendezettség felel meg, melyből fokozatosan 
kell átvezetnünk a gyermekeket az életbe. 

(A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató köv. számaiban a polgári jogok és köteles-
ségek köréből közlünk tanítási tervezeteket.) 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

A Katholikus Nevelés ezi évi 5. számának „Lelki-
szellemi fejlődés a gyermekkorból a serdülő-
korba" című értékes vezércikkét dr. Felber 
Gyula írta. 

Felhívja a szerző a szakemberek figyelmét 
arra, hogy a gyermek- és if júkornak több fej-
lődési fokozata van; ezeknek megfelelően kü-
lönbözőnek kell lennie a nevelésnek és veze-
tésnek. 

A fejlődés egyik fordulópontját kétségtelenül 
a 17. életév körül éri el az ifjú. A nemi és hatal-
mas lelkiváltozások ekkor befejeződnek. Ami e 
kor előtt van, az az érés ideje. Ami utána követ-
kezik, a mindenirányú kiforrás, tisztulás, meg-
nyugvás korszaka. Ezt a két fokozatot szorosan 
vett pubertásnak, kamaszkornak és adoieszcen-
ciának, serdülőkornak szokták nevezni. A ka-
maszkor a legerősebb fejlődés kora, a helytelen 
fejlődés szempontjából a legveszedelmesebbkor 
és egyszersmind az a kor, amelyben az ifjak 
nálunk általában még iskolába járnak, tehát 
az utolsó nevelés tárgyai. Ami azontúl van, 
egészben véve nem részesül már tervszerű ne-
velésben, kivéve a középiskolák szerencsés if-
júságát és a főiskolák hallgatóit. 

A gyermek és i f jú teste nem nő egyenlő tem-
póban. Ellenkezőleg, váltakozva követik egy-
mást a növés és erősödés periódusai. Természe-
tesen nem úgy, hogy az egyes irányban való 
növekedések váltakozva szünetelnének, hanem 
hal az egyik, hol a másik aránylag erősebb. 

Nevelési és tanítási szempontból nagyfontos-
ságú, hogy ez a r i tmus fiúknál és leányoknál 
esak az első 7 évben hascnló. Amíg ugyanis 
a növekedés elsőízben mind a két nemnél az 
5 és 7. év közt mutatkozik nagyobb mértékben, 
addig a második ilyirányú fejlődés a leányok-
nál 11. és 14. év közt, a fiúknál ellenben csak 
a 13. és 16. év közt észlelhető. Ezután követke-
zik az erősödés harmadik periódusa, mely a 
teljes testi érettséggel végződik. Ez a periódus 
a 20. és 22., sőt talán csak a 25. és 30. év kö-
zötti idő. 

A fiúk és leányok fejlődésének különböző 
ritmusából pedagógiai szempontból a koeduká-
ció egészségtelen volta következik. így van ez 
mar az elemi iskola utolsó osztályaiban, annál 
inkább a tcvábbképzős és szakiskolákban és a 
középiskolák magasabb osztályaiban. A cikkíró 
szerint már fiziológiai-higiéniai szempontból 

is el kell vetni a koedukációt, nem is 1 eszélve 
a lélektani, erkölcsi és vallási szempontról. 

A gyermek még akkor is, mikor elemi isko-
lába jár, az egész tárgyat szintetikusan tekiiui, 
de részeit csak igen korlátolt mértékben képes 
felfogni. Sokszor feltűnően élesen látja meg a 
tárgyak egyes vonásait, de beható analitikus 
megfigyelésre nem képes. A hiányos megfigye-
lésből származó nagy hézagokat a gyermek 
fantáziájával egészíti ki, mintegy önmagával 
tölti ki azokat: minden dologba beleviszi ma-
gát, de azután ismét ki is lép belőlük. Innét 
van, hogy a gyermek mindennek életet tulaj-
donít, mindent megszemélyesít, mindent mese-
világgá tesz, mindennek emberi, illetve gyer-
meki érzést és vágyakat tulajdonít. A gyermek 
részvéttel tud lenni egy kődarab iránt, hogy 
mindig ugyanazon a helyen fekszik és ezért 
máshova viszi, „hogy ugyancsak újat lásson". 
Ezért is játszik a gyermek mindennel, vagyis 
mindenből mindent csinál, mert a valóság nem 
zavarja illúziójában. Ezen sajátossága miatt 
befolyásolható, szuggesztibilis a gyermek. — 
Könnyű a gyermekeket sokáig a fantázia biro-
dalmán keresztül vezetni cs ekkor sokszor ne-
hezükre esik ismét a valóságba beleélni magu-
kat. Eme ncgy befolyásolhatóságon alapul a 
gyermek nevelhetősége. Egyáltalán nem, vagy 
csak keveset befolyásolható gyermekek igen 
nehezen nevelhetők. 

A gyermeknek ezt a szintetikus fejlődési fo-
kát az analitikus követi. Ez a 8—9. évvel kez-
dődik. A gyermeknek már egyes részeken akad 
meg a szeme. Házat nagy kulcslyukkal rajzol, 
ez a rész számára a legfontosabb, minden egyéb 
ezért van. Ha több részt fog fel, nem képes 
azokat összefoglalni és összefoglalva vissza-
adni. Egymás mellé rajzolja a részeket, pl. a 
két szemet a test mellé, vagy egy kocka oldalait 
egymás mellé. 

A 13. évvel a második szintetikus fejlődési 
fokozat következik, mely azonban egészen más 
természetű, mint az első. Míg ott a gyermek 
kevés realisztikus vonást sok fantáziával egé-
szít ki, addig most az egyes vonásokat realisz-
tikusan képes felfogni és összefoglalni is. Ez 
nagyobb képességet és érettséget jelent. 

A pubertás korában még jobban erősödnek, 
fejlődnek az érzékek. Ez pedig nagy fontosság-
gal bír, mert az érzékek kapui, forrásai, vagy 
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jobban mondva, feltételei a lelki-szellemi fejlő-
désnek és gazdagodásnak. Az érzékek közvetí-
tik a fantáziának az anyagot, a fantázia pedig 
alapja és ösztönzője a magasabb szellemi ké-
pességeknek. 

Az érzékek fejlődéseinek következménye le-
het és kell is, hogy legyen mindenekelőtt a 
valóság iránti érzék, vagyis az i f jú megtanul-
ha t ja és kell is megtanulnia, hogy a valóságon 
orientálódjék, a fantázia és álom birodalmát 
elhagyja és a való világban eligazodjék. Ebből 
természetesen bajok is származhatnak. A fiatal-
ember könnyen jut abba a kísértésbe, hogy 
csak azt vegye valóságnak, ami megfogható, 
megmérhető, különösen, ha materialista kör-
nyezetben él, mint az if júmunkás. Azután er-
kölcsi veszedelmet is rejt magában: az i f jú 
könnyen válhatik érzékiessé. 

Ebből következik a nevelés szükségessége. 
Rajz, kézimunka, kirándulások, játék, sportesz-
közök az érzékek gyakorlására és a valóság 
iránti érzék megszerzésére. Különösen a vallás-
oktatásnak kell lehetőség szerint szemléltető-
nek lennie. Az érzékeket tehát pozitíve kell ne-
velni, másrészt azonban szükség van az érzé-
kek aszkézisére is, nehogy a lélek kárára vál-
janak. 

A Magyar Népiskola most megjelent 5. számá-
nak a vezércikkét Köveskúti Jenő írta a ma-
gasabb fokú tanítóképzésről. 

Kraftsik János „A kor szelleme és mai ne-
velésünk" cím alatt értekezik. 

Hartha Lajos az Alföld fásításáról írt pom-
pás cikket. Kifejti ebben a szerző, hogy amióta 
a búza értékesítésére válságos idők járnak, a 
lapok közgazdasági rovataiban egyre gyakrab-
ban találkozunk cikkekkel, melyekben nemzet-
gazdászaink az eddigi — iigyszólván egyoldalú 
— búzatermelés mellett a gyümölcs- és barom-
fitenyésztésre való fokozatos áttérést ajánlják. 

Valóban, ha meggondoljuk, hogy a magyar 
gyümölcs kiváló íze és utolérhetetlen zamatá-
nál fogva Európa-szerte keresett kiviteli cikk 
lehetne s ha ehhez hozzávesszük, hogy a friss 
gyümölcsszállítmányaink hazánk központi fek-
vésénél fogva Európa bármely országában te-
temesen megelőzhetnék a tengeren túlról szál-
lított gyümölcsöket, el kell szomorodnunk, mi-
dőn Alföldünk fátlan tájain járunk, melyeket 
a nap perzselő heve már nyár közepén ősziesen 
hervadttá éget. 

Szinte önként merül fel az ember lelkében a 
kérdés, hogy ha Kecskemét homokbuckáinak 
helyén ma szőlők és gyümölcsligetek között 
járhat az ember, miért kell az Alföld igen nagy 
részének még ma is a fátlan pusztaság sivár 
képét mutatnia? 

E kérdés fölött azonban ma már nem va-
gyunk csupán a meddő töprengésre kárhoz-
tatva, mert akarattal, néhány évi céltudatos 
munkával és felülről irányított egységes veze-
téssel most már meg lehet változtatni az al-
földi fátlan tájak egyhangú képét. 

A lehetőség adva van már erre a legutóbbi 
évek alatt létesült sok száz tanyai iskolában. 

Ezen iskoláknak az apró tanyai házak közül 

kimagasló teteje ma még kopasz pusztaságok-
ról int felénk, de a mellettük terülő kertekben 
már a jövő tavaszon kibújhatnának azok a kis 
magoncok, melyek 8—10 év múlva már termő 
gyümölcserdőket képezhetnének a ma még fát-
lan tanyavilágban. 

Köztudomású, hogy a tanyai ember a meg-
szokottól eltérő gondolkodási rendszerre még 
akkor is nehezen kapható, ha egyébként mód-
jában állana. A nagyobbszabású gyümölcsfa-
telepítésen azonban már csak azért sem nagyon 
kapked, mert a befektetett tőke után jövedel-
met csak huzamosabb idő múlva remélhet. 

Ezért a fátlan vidékek befásítására máról-
holnapra nem számíthatni, hanem csak lassan, 
a jövő generáció céltudatos ránevelésével re-
mélhetünk sikert. 

Ha sikeres működést kívánunk e téren, a r r a 
kell törekednünk, hogy a gyümölcsfa megked-
veltetése általános lehessen és hogy mindenki 
juthasson néhány gyümölcsfához — költtség 
nélkül. 

Ez a cél a tanyai iskolák munkájával el-
érhető lenne azon az egyszerű módon, hogy 
minden tanyai iskolásgyermek tanköteles ideje 
alatt az iskola keltjében önállóan gondoz és 
nevel néhány csemetét (természetesen a tanító 
vezetése és irányítása mellett), melyeket az is-
kolától megválása évében hazavisz és saját 
kertjük vagy udvaruk alkalmas helyein elültet. 

Az első elemista kisember apró kezeivel 
földbe dugott magocska két év alatt beszemez-
hető alannyá nő s a további négy év alatt ki-
iiltetésre kész fiatal fává fejlődik. Ha a tulaj-
donképeni „beoltást" a tanító nem is bízná min-
den esetben a kis tanítvány oltókésére — a 
fácskák ápolása, tisztogatása, átültetése a gyer-
mek munkája lenne s övé lenne az öröm a cse-
mete fejlődése felett. 

Évek során a fejlődő fácska mindinkább 
hozzánő a gyermek lelkéhez, de még a szülőké-
hez is. 

Amint a gyermek otthon a fácska körül vég-
zett munkákról időről-időre beszámol, lassan a 
szülők érdeklődését is felkelti s az évzáró vizsga 
alkalmával megjelenő szülők bizonyára maguk 
is örömmel fogják keresni az iskola kertjében 
azt a kis csemetesort, melynek végén a táb-
lácska gyermekük nevét mutat ja . 

Az ilymódon nevelt fácskák, mint a gyermek 
komoly munkásságának első eredményei bizo-
nyára védelemben részesülnek a kiültetés után 
is és ízes gyümölcseikkel kézzelfoghatóan bi-
zonyítják a gyermek felnőtt korában is azt az 
erkölcsi igazságot, hogy a becsületes munka 
jutalma a legédesebb. 

A gyümölcsfa megkedveltetésének ez az egy-
szerű és legbiztosabb célravezető módja. 

Fass József a szülőföld szeretetről és a haza-
szeretetről írt nemes hangú cikket. 

Kohányi Gyula folytatja ebben a számban is 
a tanterv végrehajtására vonatkoozó alkalmi 
utasításait. 
A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. E. Várme-
gyék Népművelése folyó évi 4. szániába Oszto-
vics Magda az egészségtan tanításáról ír t t a r -
talmas cikket. 
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Elmondja ebben a szerző, hogy Aristoteles, a nagy gö-
rög bölcs azt hirdette, hogy az ál lam nagyságának igazi 
a lapja a polgárok egészségétől függ. Ha e súlyos kijelen-
tés mögé nézünk, még a keveset gondolkodó ember is meg-
érti a nagy összeomlást követő számtalan egészségügyi 
rendelkezést, melynek indító oka egytől-egyig Aristotales 
mondásában gyökeredzik. 

Nem csodáim való tehát , ha a tanterv á ta lakí tása , fel-
ú j í tása alkalmával az V—VI. osztályban egy új tárgy 
sorakozott a többi mellé, melynek az egészség megőrzése 
s a betegség ellen való védekezés a célja. 

Ha csak végigtekintünk a történelmen, bámulva lá t juk , 
hogy már az ókorban — a hinduknál — papok t an í t j ák 
a népet a gyermekek ápolására. Ismerik a játék testedző 
erejét. A fertőző betegeket másoktól elkülönítik. — Az 
egyiptomiaknál azt t a r t o t t á k legfontosabbnak az egész-
ség megőrzésére, hogy a levágandó ál la tot meg kell vizs-
gálni, nem káros-e az emberi szervezetre? — A zsidóknál 
egészségtani törvényeket dolgoznak ki. Kezdve a kutak 
vallás oltalma alá való helyozésétől a fertőző betegek sát-
rának elégetéséig. — Hyppokrates — az első orvos — 
felosztja a betegségeket fertőző és nem fertőzőkre. — S a 
rómaiakra legjellemzőbb, hogy Róma minden polgárára 
naponta több mint 1000 liter kitűnő víz ju to t t . 

A középkorban nagy hanyat lás ál l t be. Kr. u. a IV. 
században Cesareában felépült ugyan az első kórház s 
u tána a többi, de ez még nem volt elég. Olyan csapásoknak 
kellett jönniök, amelyek felrázták az emberiséget és meg-
tan í to t t ák arra , hogy önmagának is védekeznie kell a be-
tegségek ellen. Jellemző pl. az akkori egészségtani tudásra, 
hogy a párizsi egyetemen az 1345-i járványt bolygókkal, 
a lipcsei egyetemen pedig földrengésekkel, árvizekkel ma-
gyarázga t ták . 

Az újkorban a fertőző betegségek ellen való védekezés 
fejlesztette az egészségtani ismereteket. A honfoglaló ma-
gyarok papjai orvosok is voltak. S mivel a nép 
mindenben segítségüket kérte, kénytelenek voltak egész-
ségtani tanulmányokat is végezni, hogy tanácsot tud ja -
nak adni a betegségek gyógyításához és elhárításához. A 
kereszténység felvételével nagyot haladt az emberiség ezen 
a téren. J ö t t a török dúlás, a pestis, mely 14-szer sepert 
végig az országon. A XVII . században erősödött meg 
legjobban az orvostudomány. Mária Terézia idejében a 
szegényeket ingyen gyógyít ják. S végre 1769-ben Nagy-
szombatban Mária Terézia felál l í t ja a mai budapesti egye-
tem orvosi karát . Egészségügyi törvényünk 1876-ban lép 
életbe. 

A cikkíró e rövid kikapott vázlatából lát juk, hogy az 
egészségtan története egykorú az emberiség történetével. 

Nem tekinthet vissza nagy múltra a népisko-
lai egészségtan. Az 1777-ben megjelenő Ratio 
edueationis már foglalkozik egészségtani vo-
natkozásokkal. — Széchenyi István irataiban 
hangsúlyozza, hogy a gyógytan bizonyos l'okig 
már az iskolázás kezdetén a tantárgyak közé 
sorolható, mivel hatalmas erejű nemzetépítő 
kincset rejteget. — Az 1872-ben megjelenő tan-
terv a VI. osztályba egészségtant vesz fel. Az 
egészségtani szabályokat a Kis Tükör rímekbe 
foglalva tanít ja. — Az 1905-i tanterv, mint a 
többi tárgyakkal kapcsolatos tárgyat említi 
fel. Megjelenik az 1925-i tanterv s az egészség-
tan mint önálló tá rgy 'vonul be az V—VI. osz-
tályba. 

Az ú j tanterv lényegesen megváltoztatja a 
népiskola szellemét. Szoros kapcsolatot teremt 
anyagkiválasztás és tanítási módjával iskola 

és család között. A családból hozott ismere-
tekre, élményekre épít. Ez vonatkozik természe-
tesen az egészségtanra is. 

A család hivatott ar ra , hogy biztosítsa az 
egészséges élet alapfeltételeit. Nemcsak gya-
korlati értékénél fogva, hanem nevelői értéke 
miatt is méltán helyet foglal az egészségtan az 
iskolában. S mivel sok esetben a közösségre irá-
nyí t ja a tanulók figyelmét, szociális érzületek 
fejlesztésére is kiválóan alkalmas. 

A tantervi utasítás szerint az egészségtan 
tanításának közvetlen célja az V—VI. osztály-
ban az, hogy a népiskolai tanuló az emberi test 
szerkezetét, a szervek működését oly mérték-
ben ismerje meg, hogy az egészséges életmód 
feltételeit megértse, a beteges állapot jeleit fel-
ismerje, baleseteknél segítséget nyújtson, a 
közegészségi törvényeket, rendeleteket készsé-
gesen ha j t sa végre. Azért az emberi testnek, a 
test szerveinek, ezek legfontosabb működésé-
nek megismerése után legfőbb gondunk legyen 
az egészséges élet feltételeinek megismerése. — 
A betegségeket csak röviden kell tárgyalnunk, 
inkább csak azért, hogy a tanulók a gyógyítás, 
a betegápolás jelentőségét megismerjék s ez 
utóbbiban némi tájékozottságot szerezzenek. — 
A ragályos betegségekkel csak oly mértékben 
foglalkozunk, hogy a tanulók azok fertőző ter-
mészetét, veszélyességét megértsék. Inkább az 
legyen a célunk, hogy a tanulók a ragályos be-
tegségek megakadályozására szükséges tenni-
valókat megismerjék és gyakorolják (kézmosás 
étkezés előtt, köpőcsésze használata). Igen lé-
nyeges a baleseteknél nyújtandó gyors segítség 
módjainak megismertetése, mert ez nagyon fon-
tos felebaráti kötelesség is. 

Értessük meg a gyermekekkel, hogy a be-
tegségek gyógyítására az orvosok hivatottak. 
Tanításainkban adjunk ennek nyomatékosan 
kifejezést s világítsuk fel őket, hogy gyengél-
kedés esetén minél előbb orvoshoz kell fordulni 
(óvakedás a kuruzslástól). 

Vétessük észre a tanulókkal, hogy testünk 
milyen bámulatos célszerűséggel és szépen van 
megalkotva. Ezt a csodálatosan működő testet 
legszentebb kötelességünk ápolni, fejleszteni, 
tökéletesíteni, nemcsak magunkért, hanem má-
sokért is, sőt az egész haza jóvoltára. Testünk 
ápolása és gondozása hazafias kötelesség. 

A tanításnál életjelenségekből, háztartásból, 
iskolai életből, helyi szokásokból, egyes fonto-
sabb esetekből kell kiindulni és okoskodás út-
ján rávezetni a tanulókat a megállapítandó té-
nyekre, okokra — és belátásra bírni, hogy az 
egészségügyi követelmények szerint éljenek. 
Ne szabályokat tanítsunk, hanem kutassuk 
mindig az okot. Az egészségtan tanításánál is 
fontos az az elv, hogy a tanítás a tanulók és 
a tanító közös munkája legyen. Természetes, 
hogy az iskola, annak felszerelése, gondozása, 
a benne uralkodó rend, a tanítás, a tanulás, 
szelleme stb. mintaképe legyen az egészségtan 
követelményei szerint folyó életnek. Végül 
sohase feledkezzünk meg arról, hogy tanítá-
sunknak nem főcélja minél több ismeretnek az 
elsajátítása, hanem inkább az, hogy velük meg-
értessük, megerősítsük és megalapozzuk a jó-
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nak, nemesnek, szépnek, erkölcsnek, vallásnak 
ós hazafiasságnak az eszményeit. 

Az egészségtan-tanításnál a szemléltetéshez 
való anyag beszerzése ne okozzon különösebb 
gondot. Az emberi test külső szerkezetét, egyes 
szerveinek életműködését saját magunkon,vagy 
tanulóinkon szemléltethetjük. Víz, levegő, ruhá-
zat stb. szemléltetése nem okoz gondot. A men-
tőszekrény tartalma sokszor alkalmas szemlél-
tetésre. Vázlatos színes rajzokat a tanító is 
készíthet megfelelő nagyságú papirosokra. — 
Táblára színes krétákkal rajzolt vázlatok na-
gyon megkönnyítik a megértést. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A természettudományok 
az elemi iskolában. 

A Progressive Education Association (szék-
helye Washington, tiszteleti elnöke dr. John 
Dewey) folyó évi február hó 26—28-án tartot ta 
kongresszusát Detroitban, a haladó irányú ne-
velésről. Az általános érdekű kérdések a tel-
jes ülésen, a részletek pedig osztályértekezlete-
ken kerültek megvitatásra. 

Ez utóbbiak egyikén az elemi iskolai termé-
szettudományi oktatást tárgyalták. 

A módszer itt is a tevékenységen alapul: a 
gyermekek kísérletek útján ismerkednek meg, 
életkorukhoz mérten, az állat-, növény-, ásvány-
tani, mechanikai, villamossági, időjárási és 
csillagászati jelenségekkel. Önként értetődik, 
hogy ez a foglalkozás sem elszigetelt, hanem 
belekapcsolódik a szerkesztési, művészi és kéz-
ügyességi gyakorlatokba. 

Az amerikai elemi iskolában a tanterem mel-
lett külön munkaterem is áll a növendékek ren-
delkezésére. A felszólalók meggyőződése sze-
rint még ez sem elegendő: a természettudo-
mányi oktatás saját termet, szertárat igényel, 
méltó keretül az ott folyó munkához. 

A természettudományi oktatás alapelveire 
nézve az értekezlet a következőkben állapodott 
meg: 

L Kiindulási pont: a) a tanulás nem passzív, 
hanem dinamikus, asszimilatív (hasonuló) fo-
lyamat; b) legalkalmasabb rá a valóságos élet 
ösztönzése, amikor is a gyermek tevőleges részt 
vesz azokban a ténykedésekben, amelyeknek 
kezdeményezésében is szerepe van s amelyek-
nek hasznos voltát is átlátja. 

2. A természettudományi kiképzés során ki-
vált azt kell a gyermekkel megértetni, hogy a 
világ folyton változik s hogy ú j tények fölfe-
dezésével a régi elméletek sorra elvesztik ér-
vényüket, a világegyetemről vallott felfogás-
nak tehát rugalmasnak kell lennie. 

3. Az elemi természettudományok számára 
külön termet vagy laboratóriumot kell az is-
kolában állítani, amely a sok mindenféle kí-
vánalomnak megfeleljen s amelyben a gyer-
mekek sajátos érdekeit is ki kell elégíteni. 

4. A természettudományi oktatás különleges 
cíéljai: 

a) A kiképzés problémák megoldása út ján, 
tehát tudományos módszerrel történjék. 

b) Meg kell segíteni a gyermeket, hogy rend-
szerbe foglalja tapasztalatait és általános kö-
vetkeztetéseket is képes legyen belőlük vonni. 

c) A munka olyan irányban folyjék, hogy 
környezetének megfigyelésére ösztönözze a gyer-
meket. 

d) Foglalkozás közben szerezzen a gyermek 
eleven ismereteket azokról a tudományos té-
nyekről és alapelvekről, amelyeknek segítségé-
vel inkább megérti környezetét s a tudomány-
nak szerepét az emberi közösség életében. 

Miss Zirbes, az ohiói állami college tanárnője 
mindehhez még a következő pontnak fölvételét 
javasolta: 

Azokat a tanítókat, akik ismerik és megértik 
a gyermeket, buzdítani kellene, hogy sajátítsák 
el a szükséges és a gyermekek értelméhez mért 
tudományos készültséget és módszert. 

Frederick Red (Winnetka). 
Progressive Education (Washington), 
1931 áprilisi szám. 

c) Német tanügyi lapokból. 

Iskolai távozási ünnepély. 
Egy berlini tanító írta ezt a közleményt, 

mely különösen figyelemreméltó abból a szem-
pontból, hogy a német pedagógusok — amikor 
a nevelési és tanügyi célok szolgálatáról van 
szó — egyetlen alkalmat sem mulasztanak el a 
fejlődés előmozdítására. 

A német iskolaév végének közeledtével rend-
szerint iskolai távozási ünnepélyeket rendez-
nek. Kiválasztják az iskolai szónokot, az ének-
kar vezetőjét, felkérik, hogy megfelelő „zenei 
aláfestésről" gondoskodjék, még néhány célra-
vezető utasítást adnak s azután megy a dolog 
a maga rendje és módja szerint. Miután pedig 
ez minden évben megismétlődik, a záróünne-
pélyek felépítésükben és hatásukban úgy ha-
sonlítanak egymáshoz, mint egyik tojás a má-
sikhoz. A távozó tanulókat, akik számára ez 
ünnepélyeket elsősorban rendezik és akiknek 
ezen ünnepélyek bizonyos mértékben iskolai 
életük központját jelentik, rendszerint közö-
nyösen. néha talán csekély kedélyhullámzással, 
de általában unalommal vesznek részt az ünne-
pélyeken, mert nem érzik szerepüket az esemé-
nyekben. A visszamaradó tanulók között van 
néhány érettebb gyermek, aki érzi és felismeri, 
hogy az ilyen ünnepélyek mennyire nem elé-
gítik ki az állandó tevékenységet kívánó if jú-
ságot. Két esztendővel ezelőtt például másod-
osztályos tanulók oly értelmű kijelentést tet-
tek egy tanító előtt, hogy nem akar ják magu-
kat ilyen módon ünnepeltetni és a r ra az elha-
tározásra jutottak, hogy jövőben az iskolai tá-
vozási ünnepélyt másképen rendeztetik meg. 
Az iskolatanács hozzájárult ehhez és fel is szó-
lította a tanulókat az ünnepély megrendezé-
sére. Ez a felszólítás erős hullámzásba hozta a 
kedélyeket és teljes erőkifejtésre ösztönözte az 
ifjakat, hogy érvényesülési vágyuk végre ki-
teljesedhessék. A fiatal emberek elhatározásá-
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ban rejlő tetterőt a tanítók természetesen siet-
tek kihasználni. Két kérdést tisztáztak azon-
nal: 1. Mit nyújthat az osztály maga az ünne-
pély érdekében? 2, Mit lehet más osztályok se-
gítségével és azokkal egyetértésben keresztül-
vinni? Megállapodtak abban, hogy a karének 
és szónoklatok terén más osztályokat is szerep-
hez juttatnak. A következő programmban 
egyeztek meg: Az osztály életének leírása fel-
adat formájában. Értekezés a munkásmozga-
lomról. Zenei szám. Színpadi játék. Egy tanuló 
búcsúbeszéde. A kész feladatokat az osztály előtt 
felolvasták s kellő bírálat után a legjobb mun-
kát a távozási ünnepélyen mutatták be. Az osz-
tály zenészeiből vonósnégyest állítottak össze. 
Az ünnepély általában kitűnő alkalom volt 
arra , hogy az iskola, tanító és szülői ház hár-
mas egységét harmonikus munkában egye-
sítse. Örvendetes tapasztalat volt, hogy tanítók 
és tanulók a legnagyobb szeretettel és egyetér-
téssel igyekeztek az ünnepély sikerét biztosí-
tani. A távozási ünnepély ebben az alakjában 
növelte a távozó i f j ak cselekvő erejét, lelkes 
érzelmeket plántálva beléjük. 

Deutsche Allgemeine Lehrerzeitung. 

d) Olasz tanügyi lapokból. 

Az iskola 
és a balesetektől való óvakodás. 

Olaszországban országos egyesület alakult 
arra, hogy a balesetektől való óvakodást min-
den formában és vonatkozásban megszervezze, 
az ilyen egyes szervezeteket irányítsa, egysége-
sítse, anyagilag ellássa és felszerelje. A mozga-
lom vezetői az iskoláról sem feledkeztek el. Az 
elemi és továbbképző (nálunk ismétlő) iskolák 
nem zárják be kapujukat az egyesület előadói 
előtt, sőt szívesen látják őket, akik az ipari, 
földművelésügyi és kereskedelmi szövetkezetek 
megbízottai szoktak lenni. Az előadók beszé-
deikben általában ezt domborítják ki: az emberi 
élet megvédése az elkerülhető veszedelemtől er-
kölcsi kötelesség, társadalmi jótétemény, a csa-
lád erkölcsi és anyagi megóvása; éppen a csa-
lád, mint a társadalom alapsejtje, szenvedhet 
sokat, sőt mehet tönkre anyagilag, ha a tudat-
lanság valamelyik • családfenntartót a balesetek-
kel szemben való közömbösségnek vagy még 
inkább nemtörődömségnek hají t oda áldozatul, 
a mai rohanó ütemű gépkorszaki élet rengeteg-
balesetet okoz, de a kimutatások alapos átvizs-
gálása megállapította, hogy az esetek igen nagy 
számában a figyelmetlenség, vigyázatlanság, 
meggondolatlanság, könnyelműség meg- a tudat-
lanság az okozó; ez más szóval azt jelenti, hogy 
a balesetek nem csekély hányada elkerülhető. 
Ennélfogva már a fiatal lélekben fel kell ébresz-
teni az emberi test megbecsülésének gondolatát, 
az élet csorbítatlan megőrzését eélző felelősség-
érzetet, mert nem elégséges a bekövetkezett 
balesetek kárainak anyagi eszközök útján való 
ellensúlyozása. A kereszténység felebarátiszere-
tet tana ebben az esetben nagy hatóerő, amely-

ről a nevelőknek nem szabad elfeledkezniük; de 
a nevelésben részesülőknek egyenest ebben a 
gondolatban és e gondolat gyakorlásában kell 
felnőniök, hogy a legnehezebb feladatot oldhas-
sák meg: jó emberré válni. Az ilyen szellemű 
előadásokon kívtil az egyesület legújabban nagy 
fali képek elhelyezéséről is gondoskodik, ami-
vel a balesetektől való óvakodás fokozását 
óhajtja elérni. Az iskolákban erre a célra kifüg-
gesztett papírtáblákat, amelyek művészi kivite-
lüknél fogva a gyermek képzelőerejét megra-
gadják és emlékeztető jelként vésődnek emléke-
zetébe. A mozgalom élén a széles látókörű Fran-
cesco Massarelli mérnök áll. 

I Diritti della Scuola. 

Az „olasz játékszer" napja. 
Egy országos bizottság kezdeményezésére Itá-

liában ez év június 21-én eladással egybekötött 
olasz játékszer-nap lesz. Ezúttal igen sok város-
ban az iskolák szabad helyiségei kiállítási ter-
mekül fognak szolgálni. A nap célja az olasz 
játékszer nemzeti jellegének hangsúlyozása, 
gondolati hátterének és nevelőértékének emlé-
kezetbe idézése. 

Uj nevelőintézet. 
Az olasz nevelésügyi kormány 1,050.000 £ alap-

ból Bolzanoban (Bozen) ú j nevelőintézetet épít-
tet. Az erre vonatkozó királyi rendelet 1931 már-
cius hó 23-án kelt. 

i 
Tanítónők pápai fogadtatása. 

A római hölgyek „Katholikus Nőegylet"-ének 
szervezetébe tartozó tanítónők, szám szerint szá-
zan, háromnapos lelkigyakorlatot tartottak. Áp-
rilis 7-én, az elmélkedő magábaszállás végezté-
vel, a résztvevőket Ö Szentsége XI. Pius pápa 
a vatikáni palota tróntermében fogadta és ma-
gasröptű beszédben lelkesítette a tanítói pálya 
odaadó hivatást követelő, csakis keresztény le-
mondással járható göröngyös útjaira. 

Tanügyi kiállítások. 
A jelen iskolai esztendőtől fogva minden tar-

tományi igazgatóság székhelyén (nálunk ez 
a főigazgatóságnak felelne meg, persze azzal a 
különbséggel, hogy Olaszországban az elemi és 
középfokú tanítás irányítása és ellenőrzése egy 
szervben van egyesítve) tanügyi kiállítást kell 
rendezni; ezen résztvesz a tankerület minden 
iskclája, természetesen olyan legjobb munkák 
beküldésével, amelyeket növendékei készítettek 
az ú j iskolai év folyamán. 

A Montessori-iskolák és a külföld. 
A Sz. Máriáról nevezett Missziós Nővérek a 

távoli Nigériában, ezen afrikai angol gyarma-
ton, négy Montessori-iskolát állítottak fel kizá-
rólagosan a bennszülöttek gyermekei részére. 
„Kell-e ennél "ékesebb bizonyíték Montessori 
módszerének egyetemlegessége mellett?" — 
jegyzi meg a hír közlője. 
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„Feddő szavak". 
Ügy a múltban, mint napjainkban gyakori 

dolog, hogy az egyik ember magához ragadja 
a másik tulajdonát és törvényesen vagy tör-
vényellenesen felhasználja aká r a saját egyéni, 
akár altruista céljaira. 

Akik így tettek a múltban, azok a közvéle-
mény szemében „kalózok1, voltak; de ma, a mű-
veltség haladásának dicsőségére, az ilyenek, kü-
lönösen a nevelés és oktatás berkeiben, a „ba-
rát" elnevezésre tartanak igényt, sőt akaratuk-
nak érvényt is tudnak szerezni. 

Montessori módszere iránt nagyon sokfelé ér-
deklődtek, könyveit lefordították, az ő tanszer-
anyagának előállítására üzemeket nyitottak, 
iskolákat állítottak fel és sokan Montessori kép-
viselőinek nevezték magukat, sőt az ú j gondo-
lat hőseiként viselkedtek. Szinte el sem hihető, 
minő borzalmas elfajulásokat védtek és tartot-
tak fenn a Montessori-név bűverejével. 

Persze, amikor a nagy Doktornő itt is, ott is 
tiltakozott az ellen, hogy az ő tanszeranyagát 
önkényesen gyártsák, hogy könyveit engedelme 
nélkül lefordítsák, amikor kijelentette, hogy a 
neve alatt működő iskolák legjavának semmi 
köze sincsen az ő gondolatvilágához és hogy 
a nevében ténykedőknek tőle meghatalmazásuk 
nincsen, nagy volt ellene a felzúdulás. 

— „Szellemi kufár"! Követeli a szerzői jog 
tiszteletbentartását akkor, amikor gyermekek 
javáról van szó! 

— „Álomkergető"! Kijelenti, hogy azok az is-
kolák, amelyek az ő könyveiben leírt eredmé-
nyeket nem érték el, nem fejezik ki gondolat-
vi lágát! Hát nem fontolta meg azt, hogy esz-
méi gyakorlatilag meg nem valósíthatók? 

A „barátoknak" volt feleletük a szerző ellen-
vetéseire is. Ök nem érhetik el a megkívánt 
eredményt, mert nem-olasz gyermekekkel fog-
lalkoznak. — „De ezt el lehetett erni külföldi 
fiúoskákkal és leánykákkal is; hisz tanítvá-
nyaim munká ja emellett bizonyít." „Az Ön ta-
ní tványai a gyermekeket hipnotizálták. Mi ezt 
nem tesszük." 

A dolog vége szóval az lett, hogy a „kaló-
zok" „kalóznak" bélyegezték magát a Doktor-
nőt. 

* 

Hol maradnak a „feddő szavak"! Egy hágai 
úrnő, név szerint Philippi, ámbár tanítónőket 
képez „Montessori módszere szerint", még hozzá 
városának támogatásával, sőt megbízásából 1922 
óta, nem ismeri a Doktornő írásait . 

E hölgy anyja elsőnek beszélt Hollandiában 
az ú j módszerről; 1913-ban felkérte Montessorit, 
hogy tartson egy nyilvános előadást Hágában 
eszméiről és eredményeiről. 

Az előadás következménye az volt, hogy Phi-
lippi úrnő anyja iskolát nyitott, tanítónőket 
képzett, azonban sehogysem látta a saját maga 
módszere és Montessorié közt levő különbséget; 
mégis többször, szakemberek előtt, nyilvánosan 
hirdette a Montessori-módszer csődjét; szinte 
érthetetlen hevességgel fakadt ki ellene, sőt 
ami komikumszámba megy, még erre bátorítást 
is nyert a közelmúltban a Deutsche Montessori 

Gesellschaft* berlini ülésén. Támadó beszéde 
hemzsegett a hibás állításoktól. Ezek közül 
egyre válaszolunk. 

If jabb Philippi úrnő szerint Montessori csak 
a „gyermeket" ismeri, de nem a „gyermekeket"; 
mert a gyermekek egymástól alaptermészetük-
nél fogva különböznek. Az egyetlen nevelő 
módszer így az, amelyik az egyén tanulmányo-
zásán alapul. 

Erre ugyanazt válaszolhatjuk, amit az egyéni 
lélektan megalapítójának, Adlernek egyik ta-
nítványa mondott a jelen cikk szerzőjének: „Mi 
a lélektanunkkal orvosok vagyunk, akik egy 
betegséget gyógyítunk: mi vagyunk az orvos-
ság. Önök a módszerükkel a bajelözés. Azon 
a napon, amikor az általánossá fcg válni, reánk 
többé szükség nem lesz: nekünk el kell majd 
tűnnünk." 

De lehet, hogy ez a nyilatkozat még nem cá-
folat. Mit is mond maga Montessori Mária? 

„Nagy tévedés az embernek arra törekednie, 
hogy a gyermeket eltiltsa minden öntevékeny-
ségtől és hogy ugyanazon időben és ugyanazon 
módon való tanulásra kényszerítsen egymástól 
olyannyira különböző egyéneket, aminők a 
gyermekek. Hiszen mily érthetők az ellensze-
gülések, a szeszélyek, a rosszalkodások!" 

„De ennél még nagyobb tévedés minden gyer-
mek tisztára egyéni nevelésére való törekvés; 
ha a régi módszerek mellett a sok közül egy 
gyermeket meg lehetett menteni szórakoztatás 
útján, itt nincs menekvésre útja egyetlen egy-
nek sem." 

„Mellőzzük most azt a nyilvánvaló kérdést, 
hogy az egyéniség cselekvő magasabb egység, 
hogy a megfigyelő egy egyéniség jellemvoná-
sait csakis önkényesen, visszahatások ú t ján 
előteremtett különálló elemekből, tud ja meg-
határozni. Tér jünk át gyakorlati tényekre. Mi-
alatt a tanítónő tanítványain lélektani vizs-
gálódásait végzi, ha ezeket egyénről egyénre 
haj t ja végre, ugyan ki neveli a többi reábízott 
gyermeket?" 

És azután hol van az a bizonyos „tüneti" 
megfelelőség? Miéit kellene az egyéni iélektan 
értelmében eljáró tanítónőnek tudnia összefog-
lalni azokat a jellemvonásokat, amelyeket egy 
betegség tüneteihez hasonlóan szoktak lajstro-
mozni, rájönni , hogy minő betegségről van szó 
és azután alkalmazni a megfelelő nevelői mű-
veletet? De aztán melyik is az? Hol van az a 
kézikönyv, amelyhez a szegény tanítónőnek 
igazodnia kell?" 

„Nem, ilyen neveléstani ráillesztgetések nem 
fejleszthetik ki az egyéniséget; sőt éppen ezek-
ben húzódik meg a gyermeki egyéniség kialaku-
lásával szemben gátlólag fellépő veszély. Hogy 
a személyiség kifejlődjék, ahhoz az kell, hogy a 
felnőtt oly környezetet teremtsen, hogy ott min-
den egyén azt találja meg, amire szüksége van; 
szükséges az is, hogy a felnőtt adja meg a gyer-
meknek azt, hogy az sa já t jó hajlamait követ-
hesse és sa já t életütemében éljen. Csupán ily 
módon érhető el a teljes kifejlődés, amelyet 

* Montessori Mária a nevével űzött visszaélés ellen 
már t i l takozot t , de eredménytelenül. 
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nemcsak az oktatás, hanem a nyugodt és derűs, 
örömmel telt, teljes belső önkiélés is meghoz." 

„Nem minden gyermek tevékenykedik egyfor-
mán: vannak, akik azonnal munkához látnak, 
mások viszont egy hónapig, sőt még tovább is 
tétlenek, csendesen szemlélik társaik munkáját, 
de azután hirtelen megindulnak és oly sokféle-
képen válnak cselekvőkké, hogy a dolog szinte 
bámulatba ejtő." 

„Alapvető fontosságú még az is, hogy a gyer-
mekek megválaszthassák cselekvési indítékaikat. 
Amint nein minden gyermek felel a hatásra 
ugyanazon időben és nem fog fel ugyanazon a 
módon, úgy különböznek egyénenként a gyer-
meki hajlamok is; ennélfogva a tevékenység 
megválasztása és szabadsága a környezetek lét-
oka, még pedig világos létoka. A gyermeki egyé-
niség kialakulásának akadálya nemcsak az, hogy 
a felnőtt ennek a fejlődésnek néhány fontos te-
vékenységét elgáncsolja, hanem az is, hogy a 
gyermek soha nem biztos a saját cselekedetei 
egymásutánjában, mivel a felnőtt vele másképen 
is tud rendelkezni, mint azt ő gondolta. Ha a 
gyermekben ez a bizonyosság megfogyatkozik, 
megcsappan az egyéniség kifejlődése is; egy 
egyént csakis végrehajtott cselekedetei jellem-
zik." 

Ezt a vitázó cikket érdekességénél és gondolat-
bőségénél fogva ismertetjük. Magától a vitától 
távol állunk. 

„Montessori" 
1931 máreius 15-i számából. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Halliburton Richárd: „Üres zsebbel a világ kö-
rül." Fordította: Fodor Erzsébet. (Dante-ki-
adás.) 

Kellemes meglepetést fog szerezni ez a könyv 
annak, aki azzal a gondolattal veszi kezébe, 
hogy ha egy jól-rosszul összeállított útleírásból 
ugyan, de legalább bővítheti a nagyvilágról 
eddig szerzett ismereteit. Már az első fejezetek 
után rájön az olvasó arra, hogy ezek az útiraj-
zok, útikalandok valóban nélkülözik az útleírá-
sok minden sablonos ismérvét, a tájak, a né-
pek, szokások, exotikus állat- és növényvilágok 
szokványos leírása helyett magát az életet, a 
minden fáradságra, megpróbáltatásra felkészült 
s emellett hihetetlenül élelmes, leleményes fia-
tal ember élményeit kapja. 

Az amerikai princetoni egyetem végzett hall-
gatója nem akar a gazdag szülők gyermekeinek 
azzal a kiváltságával élni, hogy luxushajón 
utazza körül a világot, hanem elhatározza, hogy 
tisztán a maga erejére utalva, pénz nélkül in-
dul neki a nagyvilágnak. Nem is vesz más 
anyagi eszközt igénybe, mint azt, amit útköz-
ben a maga testi munkájával ós utazásáról a 
lapoknak beküldött cikkeivel tud előteremteni. 
Ez az időnkint már-már katasztrofálissá váló 
pénztelenség azután gyakran olyan helyzetbe 
sodorja az írót, hogy abból csak a vasakarat 
és az amerikai diák kacagásra késztető lelemé-
nyessége talál kivezető utat. 

Halliburton mint az egyik kis teherhajó 
matróza szeli át az Atlanti-óceánt, az úton 
szerzett pénzen átgyalogolja és kerékpározza 
Németországot, átmegy Svájcba, minden szoká-
sos előkészület és felszerelés nélkül megmássza 
a Matterhornt, bejárja a romantikus francia 
várkastélyok birodalmát, télvíz idején átkel a 
Pyreneusokon, hogy a vi lág legkisebb köztár-
saságán, Andorrán keresztül eljusson Spanyol-
országba. A valenciai aranytornyok, a szevillai 
székesegyházak, granadai alhambrák megcsodá-
lása után Madridból csalódottan távozik, hogy 
tiszteletét tegye az angolok féltve őrzött Gibral-
tárjában, amelynek sziklaormáról szigorúan 
tiltott fényképfelvételeket készít s alig tudja 
elkerülni, hogy mint kém közelebbről meg ne 
ismerkedjék a rettegett erőd még rettegettebb 
sziklabörtöneivel. 

Egyiptomban megnézi az ország évezredes 
nevezetességeit, felejthetetlen holdvilágos éj-
szakát tölt a Kheops piramis tetején, kalandos 
utazást tesz a Nílusra s közben csupa kedvte-
lésből átússza a szent folyTót. 

A fáraók földjéről egy útközben majdnem 
felrobbant olajszállító gőzösön teszi meg az 
utat Kalkuttába, hogy bebarangolja álmainak 
országát, a kincses Indiát. Első feladatának te-
kinti, hogy izgalmas tigrisvadászaton vegyen 
részt, majd a vasúti kalauzokkal vívott még 
izgalmasabb csatározások árán, de összesen egy 
rúpia ellenében ezer mérföldes körutazást tesz 
a Ganges völgyén át Benareszig, illetőleg Ag-
ráig, a Tadzs Malial vá rosá ig A Tadzs csoda-
kertjében tett éjszakai látogatásának leírása 
kapcsán elbeszéli Jehan sah megható történe-
tét, aki a Tadzs márványkölteményében tette 
halhatatlanná szerelmének tárgyát. 

Meglátogatja India hétszer elpusztult s 
ugyanannyiszor újjáépített fővárosát, Delhit, 
majd a Himalaya tövében Kashmir tündérvöl-
gyén át el jut Dél-Ázsia Velencéjébe Srina-
garba. Innen sziklák és szakadékok között, út-
talan utakon 250 mérföldet tesz meg, hogy meg-
nézhesse Kashmirnak a Himalayán túl fekvő 
tartományát Ladakh-ot, a lámák birodalmát s 
annak a világon legmagasabban — 3400 méter 
magasságban — fekvő fővárosát Leh-t. 

A felhők világából alászállva átmegy India 
kulcsán, az Indiát Afganisztánnal összekötő 
Kaiber-szoroson, amelynek meghódítása biro-
dalmak, sőt civilizációk kezdetét és bukását je-
lentette s amely India legutóbbi véres esemé-
nyeiben — a szorost őrző Peshavarral együtt — 
szintén oly nagy szerepet játszott. 

Hogy India északkeleti szeléről miként jut 
vissza a luxusvonatok ingyen-utasaként Kalkut-
tába, majd innen esős évszak idején a maláji 
félsziget dzsungeleinek keresztülgázolásával, a 
mérges kígyókkal folytatott életveszélyes küz-
delmek után Bangkokba, az az amerikai lele-
ményesség, erő és k i tar tás fényes példája. — 
Indokína őserdeiben elbűvölve áll meg Angkor-
nál, a letűnt népek, elfeledett kultúrák ezen 
mérföldekre terjedő, kőcsipkés, domborművek-
kel díszített építményeinél, amelyeket a világ 
legelső csodájának és a történelem legmélysé-
gesebb rejtélyének tar tanak. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 10 (6 A. ÉVFOLYAM 11. S Z Á M . } 

Miután hosszabb időt tölt Holland-Kelet-In-
dia legromantikusabb szigetén, Bálin — köz-
ben hajóját kínai kalózok ki is fosztják —, Kí-
nán, Mandzsúrián, Vladivosztokon keresztül el-
jut Japánba. I t t az i f júság meggondolatlansá-
gával egyedül vág neki a téli Fuzsijáma hó-
fedte csúcsának megmászására, de a kivihetet-
lennek látszó vállalkozás is sikerül neki, amit 
visszatérése után a hóborította kráterről készí-
tett fényképfelvételeivel igazol. 

Innen út ja hazafelé aránylag már könnyű, 
ismét mint matróz teszi meg az utat a Csendes-
óceánon keresztül, hogy majdnem kétévi viszon-
tagságos bolyongás után visszajusson amerikai 
hazájába, érte aggódó szülei körébe. 

Az eredeti fényképfelvételekkel gazdagon il-
lusztrált, ízléses szép könyv a kiadó áldozat-
készségét dicséri s ezért érdemes a magyar ol-
vasóközönség hálájára. 

Somogyország Lantosai. (Somogyi Helikon, II. 
kötet.) Összeállította: Hortobágyi Ágost Árpád. 

Az antológia összeállítóját — mint az előszó-
ban mondja — a költők és költemények kiválo-
gatásánál nem a formai iskolázottság, nem a 
származás és a baráti kötelék irányította, ha-
nem a nyilvános poétái működés, a somogyi 
nép tehetségének észrevevése, mert szűkebb 
hazájában a nép fiai között is igen sok olyan 
írótehetség van, akiket nemcsak érdemes, de 
egyenesen kötelesség is felkarolni. 

Az antológiában Babay Géza, Bálint István, 
Csermely István, Darab Ferenc, Écsy Ö. István, 
Fekecs Sándor, Gálffy Péterné, Gellért Vilmos, 
Gyarmath B. János, Györék József, Győry Kál-
mán, Herke Mihály, Heverdle Géza, Hollósi Ist-
ván, Iváni Bella, i f j . Izsák Aladár, Kalamár 
Kálmán, Kiss János, Lázár József, Lénárt La-
jos, Lénártné M. Jäger Iréné, Meskula Ferenc, 
Móra László, Nagy András, i f j . Nyers István, 
Óriás Pál, Pete Márton, Pécsi László, Púpos 
József, Ruiszné Szily Bella, Láskány Imre, Lu-
lacsik Zoltán, Szalaváry György, Szalóky Dá-
niel, Széli Lajos Miklós, Teller Vince, Tesárné 
Hallósy Márta, Tóth Albert, Varasdy Imre, Vá-
rady Ferenc, Zerinváry Szilárd, Zulawski An-
dor és Hortobágyi Ágost Árpád néhány jelleg-
zetes költeményét találjuk. 

A könyv ára 6 P. Megrendelhető Hortobágyi 
Ágost Árpádnál Kaposváron. 
Az osztrák népoktatás. I r ta : Papp Ferenc dr., 
a debreceni ref. tanítónőképző-intézet igazga-
tója. Az 58 oldalas tartalmas füzetben a szerző 
saját tapasztalatai nyomán ismerteti az oszt-
rák népiskolát és a tanítóképzést. Még pedig 
nemcsak ezek szervezetét, hanem ami minket 
jobban érdekel: azok belső életét is. Világosan 
bontakozik ki ebből a könyvből az osztrákok 
kéttagozatú nyolcosztályú népiskolájának célja, 
mely nagyon megközelíti a mi célkitűzésünket. 
Ők is a szociális, állampolgári, nemzeti és val-
láserkölcsi nevelést kívánják. A szótanítás he-
lyett ők is a határozott tudásra és cselekvésre 
való nevelést hangoztatják. Olyan erős jellemű 
állampolgárokat akarnak nevelni ők is, akik 
a közösség, különösen a nép és a haza érdeké-
ben tudnak munkálkodni. 

Világosan láthatjuk ebből a gondolatokban 
gazdag könyvből, hogy az osztrák népiskolák-
ban nem egyedül a minél több ismeretnyujtás 
a cél. Az ismeretet ott is csak a nevelés eszkö-
zének tekintik s a módszernek ugyanolyan fon-
tosságot tulajdonítanak, mint magának a meg-
ismertetendő anyagnak. 

A szerző rámutat arra, hogy az osztrák nép-
iskolákban a következő három didaktikai elvet 
követik: 1. a tanítás a gyermek környező vilá-
gában gyökerezzék; 2. a tantárgyak kölcsönös 
vonatkozásban legyenek egymással; 3. a tanítás 
minden mozzanatában érvényesüljön az önte-
vékenység elve. 

Ezeknek az elveknek gyakorlatban való al-
kalmazására világos fejtegetések keretében mu-
tat rá a szerző. Fejtegetéseiből szépen bontako-
zik ki az ideális munkaiskola képe, még pedig 
valamennyi tantárgya keretében megvalósítva. 
I t t sok-sok ismerős gondolattal találkozunk, me-
lyeket — a módszer javító törekvések hatása 
alatt — már a mi iskoláinkban is alkalmaznak. 
Jó szolgálatot tesz a szerző azzal, hogy ezeket 
könyvében megírja s nagy pedagógiai hozzá-
értésre valló kritikai észrevételekkel kíséri. 

A könyvnek mintegy kétharmad részében 
foglalkozik a szerző az osztrák népiskola belső 
életének berendezésével. S amit nyúj t , az jó-
val több az egyszerű ismertetésnél. Á tanítás 
alakjára s az egyes tantárgyak módszerére vo-
natkozólag is sok, sok értékes gondolatót me-
ríthetünk e könyvből, melynek minden szaván 
meglátszik, hogy szerzője a népiskolát nemcsak 
jól ismeri és szereti, hanem az abban folyó 
munka minden egyes mozzanatát is világos 
szemmel lá t ja . 

A könyv másik része az osztrák tanítókép-
zéssel foglalkozik. Ebben a szerző rámutat 
azokra a harcokra, melyek a háború és a for-
radalmak után a tanítóképzés körül folytak s 
ismerteti az osztrák tanítóképzésnek jelenlegi 
bizonytalan s még kialakulóban levő helyzetét. 

A könyvet, mint a továbbképzésnek hasznos 
eszközét, melegen aján-ljuk kartársaink szíves 
figyelmébe. (Kapható a szerzőnél.) 

Dr. Mauks Ernő: Sas és pillangó és egyéb ál-
latmesék. Szerző sajátja. Dunántúl pécsi egye-
temi nyomda r.-t. bizománya. 

Állatmesék név alatt jelent meg a szerző 
könyve, amelyet kiváló megfigyeléssel és éles-
látással í r t meg. A címe fedi a könyv gondo-
latmenetének tartalmi lényegét. A sas magas-
ságában szárnyaló gondolatokat pillangócsa-
pongású, könnyed, játékos humor követi. Me-
sék — felnőttek számára. A kedves humort 
mély életbölcseség és a vidámságot az életnek 
keserű, visszás helyzetképei váltják fel. Telje-
sen újszerűek ezek a lebilincselő fantáziájú 
mesék, távol esnek a régi ismert ösvényektől. 
A szerziő az állatokkal mondatja el a legmo-
dernebb problémákat és fejtegeti az örök igaz-
ságokat és az igazságtalanságokat. A könyv 
megható részletei felhívják az olvasó figyel-
mét hűséges háziállataink szenvedéseire; a 
megúnt, kijátszott, üldözött állatok ja jszava és 
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halálhörgése minden valamennyire érző ember 
segítségéért könyörög. 

Ezekben a sorokban az állatok nemesszívű 
barát ja egész művészetét sorompóba állítja, 
hogy az emberi szívekhez fellebbezve, segítsé-
gére legyen védettjeinek. 

Majd rávilágít kedvesen gúnyolódó humorá-
val az állatvilág félszegségeire, mosolyt keltő 
tanácskozásaira, melyeket jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal csekélységek felett folytatnak, 
nem nélkülözvén a nagyképűsködést. Másutt 
nemes tervek kivitelébe fog az állattársadalom, 
de a pártoskodás és viszály felszított tüzében 
a legnagyratörőbb, büszke terv is hamuvá 
ég. Jellemző társadalmi hibákat a szerző in-
tuitív tehetséggel helyez az állatvilágba s sza-
badon gúnyolódik a visszás helyzetek fölött. — 
Van a szerző könyvében egy szintén az álla-
tok között lejátszódó mese, melyet a Kellogg-
paktum „örömére" írt. Ezt a sajnálatosan igaz, 
az irónia keserű nedvébe mártott tollal megírt 
niesét el kellene olvastatni a Kellogg-paktum 
nyélbeütőivel. A mesteri mesében a véiengző 
állatok megtámadják pusztán gyilkolási vágy-
ból jóindulatú állattestvéreiket. A kegyetlen-
ség tajtékozva üldözi a szerencsétlen, halált 
hörgő, szelíd testvéreket, addig, amíg a véd-
telenek felett győzelmet nem arat . De a diadal 
ünnepén feltámad a vérgőzös lelkekben a lelkiis-
meret torz árnyéka, vagy inkább a ravaszságé 
s hogy biztosítsák a további zsákmányt, egy 
békés közeledésnek csúfolt hitvány tervezetet 
alkotnak meg még életben maradt áldozataik 
„érdekében". Ezek kénytelen-kelletlen elfogad-
ják a tervezetet, de egy fiatal csikó dacosan 
odavágja, hogy csak addig, amíg patáik meg-
erősödnek a védekezésre. A könyv értékei 
őszinte élvezetet nyújtanak mindazoknak, akik 
szembe tudnak nézni az igazsággal. 

A Meseországnak, a magyar tanítók gyermek-
lapjának május 15-i száma Havas István Móra 
László és Jovicza Sándor kitűnő szerkesztésé-
ben változatos és gazdag tartalommal jelent 
meg. Fazekas Ernő, Székely Árpád, Harangódi 
Nagy András, Újvári Gyula, Darvasné Péter 
Zsuzsanna, Jovicza Sándor, B. Hajós Terézia 
és Újlaki Gyula szebbnél-szebb meséi és elbe-
szélései, Fiók András, Radványi Sándor, Pcl-
kovits Jolán, Fazekas Ernő csengő-bongó ver-
secskéi ismét örömet fognak okozni e pompás 
gyermeklap kedves kis olvasóinak. 

Tanulmány a magyar igazságért folytatott 
küzdelem szolgálatában. 

Évek hosszú során át folytatott lelkiismere-
tes és szakszerű adatgyűjtés eredményeként, 
egy közismert hatalmas munka egyik fejeze-
teként magyarul már megjelent tanulmány 
hagyta el most francia nyelven a sajtót, dr. 
Olay Ferencnek, a jól ismert kultúrtörténeti 
írónak tollából, „La campagne de destruction 
contre les monuments hongrois. 1918—1930." 
(Romboló hadjárat a magyar emlékművek el-
len. 1918—1930.) címen. 

Nemcsak e csonka haza polgárainak van 
szüksége az ily felvilágosító és tájékoztató 

munkákra, hanem a mai határainkon kívül élő 
testvéreinknek, főleg azonban azoknak a kül-
földieknek, akik keresik az igazságot. Ez a kis 
tanulmány ezt a célt szolgálja szerzőjének ki-
próbált lelkesedésével és szakismeretével, s 
méltán sorakozik eddigi nagyszámú munkáihoz. 

Megrázó erővel vonulnak el az olvasó előtt 
az elszakított területek elpusztított emlékmű-
vei, hogy 120-nál nagyobb számú csonkjaikkal 
bizonyítsák: íme, ezért kellett egy ezeréves or-
szágét szétdarabolni! A pozsonyi Mária Teré-
zia-szobornak embertelen és az európai műve-
lődés szégyenére történt elpusztítását külön fe-
jezetből ismerjük meg részletesen, az éppen tíz 
év előtt történtek évfordulója alkalmából. — 
A külföldi olvasó megnyerésének jelentős esz-
közét teszi azoknak az emlékműveknek felsoro-
lása és részbén való bemutatása, amelyek el-
lenséges voltuk ellenére sein estek áldozatul, 
mert a magyarság magasabb értelmisége és 
emberies gondolkodása még a lerombolás gon-
dolatát sem vetette fel. Végül az elszakított te-
rületekkel kapcsolatban a magyar művészet 
kárát ismerjük meg az ország felosztásával 
kapcsolatban. 

Szerzőnek a magyar határokról és az elsza-
kított magyar színészet történetét tárgyaló 
francianyelvű munkái mellé méltán sorakozik 
ez a kis tanulmány, amelyet mindenkinek, aki 
csak teheti, be kellene szerezni és külföldi is-
merősei között terjeszteni. Időszerűsége e mun-
kának annál inkább megvan, mert most van-
nak itt a nemzetközi gyűlések, most van a leg-
erősebb idegenforgalom s így lehetősége a ter-
jesztésnek, a felvilágosításnak. 

A munka az egyéb munkák kapcsán minden 
könyvkereskedésben, vagy a Magyar Nemzeti 
Szövetség könyvosztályában (Budapest, V, 
Géza-u. 4.) kapható 2 pengő árban. 

Dánielné Lengyel Laura: Marica: Repcze Já-
nos rajzaival. Révai kiadása. Budapest, 1931. 
127 lap. 

A három gyulai Hajdu-gyermek szomorú 
árvaságának, küzdelmes éveinek története. Ma-
rica, a legkisebb testvér, nyilt eszű, kotnyeles 
kislány, aki „mindig fején találja a szeget", 
akit mindenki szid és mindenki szeret. Ö a re-
gény középpontja, igazi hősnője s még Vilma 
nénje, a kis családfenntartó is az ő segítségével 
nyeri el boldogságát, mikor a nehéz esztendők 
után kezét nyújthat ja annak a derék fiúnak, 
aki hosszú éveken át híven őrizte képét lelké-
ben. A közbülső gyermek, a derék Sanyi, csak-
iigy számot vet Maricával, mint Ju la néni, a 
háztartás keményszavú, de aranyszívű vezetője. 
A bájos gyermekregény tele van derűvel, 
amely a küzdelem fellegvonulásain is mind-
untalan átragyog. Nem kétséges, hogy a gyer-
mekek meg fogják kedvelni Dánielné e leg-
újabb munkáját. 

Ritoók Emma: Tündérmesék. Jaschik Álmos 
rajzaival. Révai kiadás. Budapest, 1931. 114 lap. 

Kilenc pompás mese van ebben a kitűnő kis 
könyvben, amellyel a finom tollú Ritoók Emma 
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gazdagította a magyar gyermekirodalmat. A 
tündérmesék mögött a természet csodái ihletik 
a meseköltőt, a természeti erők, a nap, a hold, 
a felhő, a szél, a virágok, az erdők titkai. 
Az érdekes alakok és történetek a képzelőerő 
sikerült alkotásai. A finoman szőtt mondatok-
ban átszűrődnek a gyermeklélek sejtelmei, 
vágyai és rezgései s talán ezek hozzák a mesé-
ket olyan közel az olvasó lelkéhez. A belőlük 
áradó szeretet, jóság és nemesség viszont ne-
velő hatású olvasmánnyá teszi e kedves mesé-
ket. Van bennük valami a magyar népmese le-
vegőjéből, de erősen telehintve artisztikummal, 
amely néhol Wilde Oszkár ragyogó stílusú 
meséire emlékeztet. 

Jaschik Álmos nagy megértéssel festette és 
rajzolta meg a mesék lelkét híven tükröző sok 
illusztrációt. 

íVitéz Nagy Iván: A magyarság világstatiszti-
kája. Öt térképpel. Budapest, 1931. 52 lap. 

Az ember értéke, az embertömegek fontos-
sága egyre nyilvánvalóbb az államok világ-
versenyében. Legyőzött, széttagolt nemzetek 
természetes törekvése, hogy a politikai, állami 
egység romjai felett iparkodnak kiépíteni a 
nemzeti és kulturális összeműködés hálózatát, 
hogy így az összetartozás érzését és tudatát a 
jogi-hatalmi korlátokon túl is megőrizzék. 
Számbaveszik s számontartják idegenben élő 
fiaikat is. hogy szellemi és gazdasági élet-
működésüket ezek érdekeinek figyelembevéte-
lével végezhessék. 

Ezt az alapvető munkát végezte most el ná-
lunk vitéz Nagy Iván a magyarság világ-
statisztikájának összeállításával. Nem volt 
könnyű feladat. A külföldi adatok igen külön-
böző értékűek és sok helyütt csak a legna-
gyobb kritikával használhatók. Különösen az 
elszakított területek magyarságának felbecsü-
lése bonyolult, tökéletesen meg nem oldható 
munka. De azért bizonyos határok között itt is 
tájékozódhatunk. Vitéz Nagy Iván szakérte-
lemmel és körültekintéssel mérte le a hamisító 
tényezők hatását (csehek!). 

Végeredményeit lapunk előző számában egy 
előadás kapcsán ismertettük, arra itt nem ter-
jeszkedünk ki. Öt érdekes térkép szemlélteti 
vitéz Nagy Iván fejtegetéseit. Ezek közül külö-
nösen érdekes az, amelyen a magyarság Ár-
pád-kori szállásterületeit a mai magyarság 
nyelvterületeivel veti össze. E helyeken a la-
kosság ma is 98—100%-ban magyarajkú s 
nyilván vérében is itt a legkevésbbé kevert a 
magyarság. 

Négyszólamú férfikarok. Most jelent meg Tiboldi. 
József „Négyszólamú férfikarok" című hazafias dalsoro-
za tának negyedik füzete. A legkiválóbb költők verseire 
szerzet t dalok közül különösen ki kell emelnünk Petőfi 
Sándor „Csatadal" (Előre) c. költeményére szerzett indu-
lót, melyet Végler Gyula, a székelykeresztúri, tanítóképző 
volt t anára szerzett s mely a háború előtt i évtizedekben 
Erdély minden hazafias ünnepélyén műsoron volt. E nép-
szerű hazafias indulónak átírásával és kiadásával Tiboldi 
József az elkallódástól mentette meg ezt az örökbecsű 
hazafias indulót. Az induló, mely évtizedeken át tolmá-

csolta a hazafias érzést és önfeláldozást, igen dallamos, 
könnyen t an í tha tó s minden hazafias ünnepélyre alkal-
mas. A többi dalok: Miénk e föld (Lampréth Gáza), 
Furulyaszó (Móra László), Kárpáti fenyőből (Vályi Nagy 
Géza), Székelyvégek éjszakája (Molnár Sándor), szintén 
igen alkalmasak dalárdák számára. A füzet ára 4 P, 
kapható a szerzőnél (Pesterzsébet, Vas Gereben-u. 11.). 

Tiboldi József mesteri példát m u t a t arra , hogy mikép-
pen kell a népköltészet valóban értékes termékeit művé-
szileg megzenésíteni s ezáltal azokat az elkallódástól 
nemzeti .kultúránk számára megmenteni. A kiváló zene-
szerzőnek és énekpedagógusnak hazafias és pedagógiai 
célt szolgáló zeneművei Rózsavölgyi és Társa zenemű-
kiadó cégnél is kaphatók. 

Urbán Gábor: „Gyöngyszemek". 
A füzetben 25 szebbbnél-szebb XVIII . század-

beli magyar népdalt dolgozott fel Urbán 
Gusztáv polgári iskolai tanár három szólamra 
a polgári és középfokú iskolák számára. 

Célja az, hogy az igazi magyar népdal szép-
ségeire irányítsa a tanulók figyelmét, annak 
szeretetét oltsa lelkünkbe és alkalmát adjon, 
hogy ezt a nemzeti közkincset a tanulóifjúság 
is magáévá tehesse. 

A dalcsfüzet ára 2.50 P. Megrendelhető a 
szerzőnél Makón. 

Farkas Geiza: „Az én rossz kis barátaim." (Egy 
műkedvelő pedagógus feljegyzései.) 

A szerzőnek a gyermekek iránt érzet t nagy szeretete 
és meleg érdeklődése beszél ennek a kis tanulmánynak 
minden sorából. L á t ó szemmel, megértő lélekkel figyeli a 
közelébe került , leginkább a szegényebb néposztály 
„rossz"-aknak t a r t o t t gyermekeit, ezeknek fejlődését, jó 
és rossz tulajdonságai t , erényeit és hibáit s ezeknek a 
megfigyeléseknek eredményében pedagógiai és társadalmi 
problémákra keres feleletet. 

Rámuta t arra, hogy a tömeglélektan törvénye nemcsak 
a felnőtteknél, de a gyermekeknél is érvényesül, más a 
gyermek-sereg, mint az egyes gyermekek névsor szerinti 
összege. Az érdeklődő megfigyelheti, hogy ahol csemege 
vagy látnivaló kínálkozik, oda egyformán sereglenek, 
ahonnan kergetik, onnan egyformán fu tnak a gyermekek, 
de a gyermeksereg egyes tagjainak, elemeinek mozgása 
már más és más, bátrabbnak vagy félénkebbnek, önzőbb-
nek vagy nemesebbnek mutatkozik az egyik, mint a má-
sik. A gyermekseregben is vannak szemek, amelyek fé-
lénkek, gyámoltalanok, szomorúak, de vannak olyanok, 
amelyeknek csillogása valódi, e lpuszt í thata t lan jókedvet, 
életrevalóságot, jó reménységre jogosító erőt, képességet 
árul el. 

Az egyes gyermekek tulajdonságainak, viselkedésének 
tanulmányozása a lapján megállapítja a szerző, hogy a 
féltőgonddal nevelt, jómódú szülők gyermekei előbb sze-
mélyiségek, mint a szegénygyermekek, viszont ezek csa-
ládi körülményeik, korai nélkülözéseik, önmagukra u ta l t -
ságuk, nagyobb mozgási szabadságuk folytán amazoknál 
jóval hamarább válnak egyéniségekké. 

A gyermekseregnek összességében és egyedeiben való ta -
nulmányozását nemcsak pedagógiai, de társadalomtudo-
mányi szempontokból is érdemesnek és szükségesnek 
t a r t j a , mert a mai gyermekek testi és értelmi fejlődése, 
lelki és kedélybeli kialakulása m u t a t j a előre egész társa-
dalmi fejlődésünk jővő ú t ja i t . 
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Az érdekes tanulmány, mint az „ Ü j Auróra" külön 
lenyomata a Concordia kiadásában, Pozsonyban jelent 
meg. 

Az itt felsorolt és bárhol megje lent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbol t jában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Wilhelm Heienbrok (kiadó): Die religiös-sitt-
liehen Erziehungsaui'gaben im Zeitalter der 
Technik. (A nevelés vallás-erkölcsi feladatai a 
technika korszakában.) 1930, 68 lap. 

A technika rohamos fejlődésének hatását és 
visszahatását a nevelés és oktatás ügyére igen 
helyesen már nálunk is figyelemmel kísérték. 
A Néptanítók Lapjában és a Magyar Paeda-
gógiában ezzel kapcsolatosan megjelent tanul-
mányok mintegy végeredményként utaltak 
azokra a veszedelmekre, amelyek erről az ol-
dalról a vallás-erkölcsi nevelést érhetik. Ennek 
felismerése váltotta ki az előttünk fekvő, öt elő-
adást tartalmazó füzetet is, amelyeket a ber-
lini „Zentralinstitut" és az evangélikus nevelés 
német társasága részéről 1929-ben Halieben 
összehívott értekezleten tartottak, hogy a taní-
tóságnak útmutatást adjanak e válságos idők-
ben követendő eljárásra nézve. Az öt előadás 
címe: 1. A technikai korszaknak szelleméről és 
értelméről a kereszténység világosságában. 2. 
Az i f júság vallás-erkölcsi helyzete az ipari élet-
körökben. 3. Az iskolának vallás-erkölcsi ne-
velő feladata, tekintettel a kapitalista és szo-
cialista gazdasági elvek küzdelmére. 4. A nép-
iskolának különleges vallás-erkölcsi nevelő fel-
adatai a technika korszakában. 5. A középisko-
láknak különleges vallás-erkölcsi nevelő fel-
adatai a technika korszakában. Mindezeket az 
evangélikus pedagógia szelleme hatja át, ám 
azért a fejtegetésekből általános tanulságok is 
leszűrhetők. 

E helyen minket közelebbről a 4. előadás (42— 
54. 1.) érdekel, amelynek szerzője behatóan fog-
lalkozik a munkások gyermekeivel és az iparos 
ifjúsággal. Utal az újonnan támadt ipari peda-
gógia (Industriepädagogik) fontosságára, amely-
nek célja a kapitalista- és a proletárszellem le-
küzdése. Ez a keresztény szolidaritás révén jel-
lemproblémává szélesedik, amelynek éltető gyö-
kerei a népiskolába nyúlnak. Az iparos gyer-
meknek három típusát különbözteti meg: a cse-
lekvőt, amely felette ritka; a szenvedőt, amely 
gyakori és a patológikusat, amely a kisegítő 
iskolákat népesíti be. Ez a jelenség összefügg 
a munkáscsaládok helyzetével, amelyek a rög-
től elszakadva, küzdenek a létért és a családi 
kötelékek lazulásával a vallásos élettől is el-
szakadnak, jóllehet bensőleg ennek szükségét 
érzik. A bajok leküzdésére — a szerző szerint — 
a vallásoktatásnak a népiskolában központi he-
lyet kell biztosítani és azt az élményszerű hon-
ismerettel kapcsolatban gyakorlati célok szol-
gálatába kell állítani és az iskolaköteles kor 

után is ébrentartani, ápolni. Az ipari tanító-
nak (Industrielehrer) ilyen szellemben való 
képzésére külön ipar-pedagógiai akadémiák 
lennének hivatva. A társadalom e mostoháival 
szemben tanúsított meleg érzését és körülte-
kintő gondoskodását szerzőnk Pestalozzinak kö-
vetkező szavaival fejezi be: „Az eldurvulás 
iszapjának és életük elvadulásának közepette a 
legpompásabb tehetségek és képességek rej-
lenek". k f . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Világnézet és nevelés. 
Dr. W. Beyer hamburgi pedagógus érdekes 

fejtegetéseiből közöljük az itt következő része-
ket: 

A nevelés és a nevelést magának igénylő vi-
lágnézet kölcsönös viszonyának megítélésére 
fontos anuak az állásfoglalásnak eldöntése, 
hogy a nevelés milyen mértékben társadalmi 
funkció és mennyiben kell annak egyesek ön-
tudatos és önálló feladatát képeznie. 

Mint társadalmi funkció a nevelés különböző 
befolyások összesége, melyek között kialakul a 
felserdülő gyermek egyénisége; ennek eredmé-
nyeként illeszkedik a társadalom szerkezetébe, 
világszemléleti, gondolati és cselekvő világába; 
a nevelő, ebben az esetben a társadalmi viszo-
nyok és rendszabályok közvetítője és mint an-
nak megbízottja, végrehajtója szerepel. Benne 
testesülnek meg a társadalom igényei és köve-
telményei a felserdülővel szemben, aminthogy 
a nevelési feladatok is társadalmi igényekből 
keletkeznek, melyeknek teljesítését a nevelés 
ú t ján követelik. 

Más nevelésgyakorlati feladatot teljesít és 
más nevelési gondolatot képvisel a nevelő, ha 
nem a társadalom meghatalmazottjának, cse-
lekvő közegének tekinti magát, hanem felada-
tát úgy fogja fel, liogy a gyermek sajátos igé-
nyeinek kötelességszerű kielégítése és a neve-
lési feladat átvétele részéről erkölcsi követel-
mény, mely komoly felelősséggel jár. 

Ez a nevelés nem foglalkozik azzal, milyen 
a társadalom, milyennek kell lennie, csak a 
gyermek védelmével, biztonságával, lelki és 
testi fejlődésével törődik. A nevelés nem a 
társadalom szolgálatának eszköze, hanem fel-
adat, mely mint a gyermek iránt tartozó er-
kölcsi kötelességteljesítés viendő keresztül. — 
Emellett a nevelő szemmel ta r tha t ja a társa-
dalmi viszonyokat és a társadalom egész or-
ganizációját, mert azok olyan adottságok, ame-
lyekkel a nevelésnek számolnia kell. 

Nem a társadalom és annak fennállása szem-
pontjából történik a nevelés, tehát nem is an-
nak szolgálatáért és megbízásából, hanem a 
gyermek kedvéért. Ennek a nevelésnek az a 
lényege, hogy a gyermek értékeit, saját érde-
kében, a benne rejlő hajlamok, tehetségek sze-
rint kell kihozni. 

Ebben az értelemben a nevelő feladata két 
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irányban bontakozik ki. A serdülő gyermeket 
a nevelés az életre tegye alkalmassá, hogy a 
legkülönbözőbb viszonyok között megállhassa 
helyét. Ezenfelül életének olyan tartalma le-
hessen, amelyet saját értékei alakítanak ki. 

A nevelésnek, amennyiben társadalmi funk-
cióként fognák fel, nem volnának feladatai. 
A különböző társadalmi befolyások közepette 
kényszerű módon valósulna meg minden. Ahol 
meggyőződései egyeznek a társadalom felfogá-
sával, ott céljaik és feladataik is iigyanazok 
volnának. Ha a társadalom gondolkodásában, 
világszemléletében, törekvéseiben és céljaiban 
széteső volna, ott a nevelésnek céljaiban és fel-
adataiban vagy alá kellené vetnie magát e be-
folyásoknak, vagy céljai teljesen zavarosakká 
válnának. 

Csak az a nevelés lehet szilárd és magabízó, 
mely céljait a gyermek iránti kötelességtelje-
sítésben látja és csak ezért vállal felelősséget. 
Ez a nevelési módszer kizárólag azt célozza, 
liogy a gyermekből kihozza az elérhető legki-
válóbb értékeket. 

A kötelesség és erkölcsi felelősség az igazi 
nevelőt a gyermek felé vezeti. Olyan lényt is-
mer meg a gyermekben, amelyet érték gyanánt 
kell elismernie és nem eszközként különböző 
célok szerint való felhasználásra. A gyermek 
tehát értékelést, megbecsülést és szeretetet igé-
nyel. Ez legyen a nevelés motívuma és nem 
az az igyekezet, mely a társadalmi érdekek ki-
elégítése felé tör. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Gyermekhangverseny Kónyban. Dr. Keszthelyi 
Gyula kónyi (Győr megye) esp. plébános kez-
deményezésére dr. Boldis Dezső kir. tanfel-
ügyelőnek, a magyar dal ismert nevű aposto-
lának rendezésével és vezetésével az esperesi 
kerület négy községének: Abdának, Kónynak, 
Öttevénynek és Rábapatonának 30—30 iskolás-
gyermekével folyó hó 9-én Kónyban gyermek-
hangversennyel egybekapcsolt énektanítási ta-
nítói szeminárium volt. Az ünnepségen részt-
vett: Tury Béla prelátus kanonok, orszgy. kép-
viselő, dr. Ragats Rezső kanonok, egyhm. fő-
tanfeliigyelő, dr. Bayer Ede központi szolgá-
latra berendelt kir. tanfelügyelő, Chityl Pál 
kir. s.-tanfelügyelő, Farkas Gyula népműv. tit-
kár, tanítóegyesületi elnök, az esperesi kerü-
let lelkészei és tanítói, a község elöljárósága 
Teleki István főjegyző vezetésével és a környék 
intelligenciája. 

Délelőtti szentmisén a kónyi róm. kath. el. 
iskola növendékei énekeltek két szólamban 
szebbnél-szebb egyházi énekeket Angyal János 
ig.-tanító vezetése mellett. A szentmise után 
ugyancsak a templomban két-két kötött egyházi 
ének eléneklésével versenyeztek az abdai isko-
lásgyermekek Bokor István kántortanító, a kó-
nyiak Angyal János ig.-tanító, az öttevényiek 
Kurolli István kántortanító és a rábapatonaiak 
Pillbauer Ernő ig.-tanító vezetésével. Az egy-
házi énekverseny után a Hangya Szövetkezet 

kultúrtermében 3—3 kötött világi dallal tar-
tottak versenyt ugyanezen iskolák növendékei. 

A dalverseny után a Győr szab. kir. város és 
Győr vármegye Általános Tanítóegyesületének 
„Tóközi köre" tartott díszközgyűlést Angyal Já-
nos elnöklete alatt, Berger Ferenc győrsövény-
házi ig.-tanítónak nyugalomba vonulása és pá-
pai kitüntetése alkalmával. A jubiláns és ki-
tüntetett tanítót dr. Keszthelyi Gyula esperes, 
dr. Boldis Dezső kir. tanfelügyelő, Farkas Gyula 
népműv. t i tkár és Boros Rezső bezi róm. kath. 
tanító, kath. járásköri elnök üdvözölték. 

A díszközgyűlés utáni közebéd alatt kapta 
meg a már megnevezett négy község tanítója 
a szemináriumi tanításra kitűzött ének-tételt, 
melyet az iskolába visszavonulva, növendékeik-
kel együtt kellett feldolgozniok és megtaníta-
niok tanítótársaik és a megjelent vendégek je-
lenlétében. A tétel feldolgozására és a kitűzött 
éneknek hangjegyszerinti megtanítására egy 
órai idő állott rendelkezésükre. Az ének taní-
tására kijelölt tanítók különféle elgondolással 
oldották meg közös tételüket. A letelt idő után 
Boldis Dezső dr. kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt összeült zsűri mind a négy tanítót az el-
ért eredmények alapján elismerésében részesí-
tette, ezenfelül Kurolli István öttevényi és An-
gyal János kónyi tanítókat a hangjegytanítás 
terén elért eredményekért ezüst babérkoszorú-
val jutalmazta. A versenyen résztvett iskolák-
nak pedig dr. Keszthelyi Gyula esperes egy-egy 
díszkönyvet ajándékozott. 

A gyermekek hangversenyét Angyal János 
kónyi ig.-tanító által vezetett „Kónyi Összetar-
tás Dalkör" népdalárdája által rendezett hang-
verseny követte. A közönség szűnni nem akaró 
tapsával jutalmazta a dalárda vezetőjét, ki 
odaadó munkásságával bizonyította be, mit tud 
produkálni egy, a népével törődő, hivatása ma-
gaslatán álló magyar néptanító. Akik jelen 
voltak, egy igen kellemes s egyben tanulságos 
ünnepség benyomásával távoztak Kónyból. Az 
elért sikert elsősorban Boldis Dezső dr. kir. 
tanfelügyelő könyvelheti el. Az ő munkakedve, 
szaktudása és a vezetésére bízott tanítókra gya-
korolt ráható ereje tudta csak megoldani a ma-
gyar énektanítás elemi iskolai nagy problé-
máját. 

Pedagógiai szeminárium Bonyhádon. A bony-
hádi körzet tanítósága május 16-án gyűlt össze 
a bonyhádi róm. kath. iskola nagytermében pe-
dagógiai szemináriumra. Dr. Halmos Andor 
kir. tanfelügyelő megnyitójában örömmel álla-
pította meg, hogy tanítói helyesen fogták fel 
az ú j tanterv intencióit s hogy állandóan fog-
lalkoznak a pedagógiai szakirodalommal. Ma-
gyar hazánknak történelmi nevezetességű per-
ceiben, az igazság diadalra jutásáért, az egybe-
gyűltekkel elénekelte a magyar Hiszekegyet. 
Üdvözölte: Blandl György egyházker. tanfel-
ügyelőt, Szentiványi József plébánosokat, Lom-
bos Alfréd, Jánossy György ref. lelkészeket, vi-
téz Gáthy Ferenc körjegyzőt és a többi vendé-
get s közel 80 népoktatót. Denke Antal nagy-
mányoki bányatársulati igazgató-tanító tar-
totta meg előadását „A cserkészapród-csapat és 
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az i f júsági vöröskereszt az ú j tanterv szolgála-
tában" címmel. Rámutatott a cserkészapród-
mczgalom és a vöröskereszt testi és lelki ne-
velő hatásaira. Iskolájából vett példákkal iga-
zolta az elért eredményeket. Kérte a kartársa-
kat, hogy kövessék példáját. Az értékes és ta-
nulságos előadásért az előadót lelkesen meg-
éljenezték. Eicher János nagymányoki róm. 
kath. igazgató-tanító tartott a természettan ta-
nításának módszeréről előadást, majd gyakor-
lati tanítást mutatott be ugyanezen tárgykör-
ből. Az előadást élvezettel hallgatták végig a 
jelenvoltak és elismeréssel adóztak az előadó-
nak. Rcitzi Péter vármegyei népművelési tit-
kár szépen értekezett a magyar könyvről és a 
népkönyvtárak kezeléséről. Előadását köszönet-
tel fogadták. Geyer Gusztáv bonyhádi ref. ta-
nító tartalmas felolvasásában a tantervnek az 
egytanerős iskolában való megvalósítását ecse-
telte. ülusztus Imre bonyhádi róm. kath. tanító 
az ú j és a régi tanterv közti különbségekről 
számolt be. A hallgatóság átvonult a mozgó-
színházba, ahol dr. Halmes Andor kir. tanfel-
ügyelő „A modern nevelés kérdéseiről s a szem-
léltetésről" tartott előadást. Utána a tenger ál-
latvilágát mufatta be filmen. 

Pedagógiai szeminárium Párádon. Jó l «ikerült pe-
dagógiai szemináriumot rendezett Heves vármegye kir. 
tanfelügyelősége az egri érseki főegyházmegyei hatóság 
közreműködésével, Iftenel Gyula kir. tanfelügyelő veze-
tése a la t t . A szemináriumon a nagyszámú tanítóságon 
kívül megjelentek Képes József esperes-plébános, ker. tan-
felügyelő, Miklóssy Aladár főszolgabíró, Kovács Kálmán 
verpeléti, Keviczky István recski és Anvander Andor bo-
donyi plébánosok, poroszlói Nagy Gábor róm. kath. lel-
kész, Papp István és Fichacher Jenő községi főjegyzők. 
Iftenel Gyula kir. tanfelügyelő üdvözölte a vendégeket és 
a szép számmal megjelent tanítóságot, magas színvonalú 
beszédben vázolta a pedagógiai szemináriumok célját, 
szükségességét, fontosságát . Meleg szavakkal emlékezett 
meg Husovszky Kálmán egri áll. el. ig.- tanító sok-sok 
szemináriumi előadásáról és tanításairól. — örömmel 
hozza a megjelentek tudomására, hogy ezért őt a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr elismerő kitüntetésben ré-
szesítette. Az ünnepelt a megérdemelt, de szerinte, nem 
vár t ju ta lmat meghatot tan köszönte meg. — Ha tehetné 
— mondotta — az elismerő okiratot annyi darabra 
szabná, hogy minden magyar tanítónak ju tna belőle egy-
egy darab — emlékeztetésü! a múltra, biztatásul a jö-
vőre. Ezután Képes József esperes t a r t o t t magas szárnya-
lású beszédet. 

Az első előadást Husovszky Kálmán t a r to t t a , ki elő-
adásában a beszéd- és értelemgyakorlatnak a taní tásbani 
fontosságát , minden ismeretre való kiterjedését és a 
legfőbb célnak elérését: a gyermek lelkéhez való hozzá-
férést. "Ügy az előadásról, mint az a z t követő minta-
taní tásról minden bíráló dicsérettel emlékezett meg. Ez-
után Frits Sándor róm. kath. k.-tanító t a r t o t t előadást a 
fogalmazás tanításáról . Ismertette annak fokozatai t és 
rajzokkal is i l lusztrál ta kivihetőségének módjait. Majd 
mintatanítással m u t a t t a be az ál tala követet t módszert. 
Vitéz Havas Ferenc bodonyi róm. ka th . ig.-tanító a he-
lyesírás és nyelvi magyarázatok módszerét ismertette, 
melyet mintatanítással kísért. Ez t Kornhauser Mária 
recski róm. kath. ig.-tanítónő min ta tan í tása követte: ol-
vasmány-tárgyalás az V—VI. osztályban. — Az elnöklő 

kir. tanfelügyelő és az egyházhatóság képviseletében meg-
jelent esperes elismerésüket fejezték ki az előadóknak és 
köszönetet mondtak fáradozásaikért . A szeminárium a 
Himnusz éneklésével véget ért, melyet Parádfürdőn társas-
ebéd követett. 

A Jánoshalmai Esperes-kerület tanítósága évi ren-
des gyűlését — pedagógiai szemináriummal kapcsola-
tosan — 1931. évi május hó 7-én t a r to t t a meg Mély-
hűtőn. A gyűlést szentmise előzte meg, melyen megjelent 
dr. Kőszeghy Mihály tb. kanonok, esperesplébános, elnök, 
liusztek Károly kir. tanfelügyelő, dr. Oswald József kir. 
s. tanfelügyelő és a vidékről teljes számban megjelent 
tanítóság. Dr. Kőszeghy Mihály logikusan felépített el-
nöki megnyitójában r á m u t a t o t t a tanítói hivatás termé-
kenyítő erejére. Felhívja a taní tóság figyelmét a r r a a 
nagyjelentőségű mozgalomra, melyet dr. Horváth Győző 
püspök indí tot t meg a terménvjárandóságot élvező taní-
tók fizetésrendezésére és az iskolaadó terheinek arányos 
kivetésére. Rusztek Károly kir. tanfelügyelő számadatok-
kal dokumentálta a felvetett kérdés méltányosságát. A z 
egybegyűlt t an í tóság egyhangúlag hozzájárult a püspök 
úr úttörő tervezetéhez. Egyút ta l kérte a jelenlevők hoz-
zájárulását ama munkához, melynek hirdetője ő maga is 
hivatásának teljes erejével. Dr. Oswald József kir. s. tan-
felügyelő mindvégig élvezetet nyú j tó kozmológiai érteke-
zését nagy figyelemmel ha l lga t ták az egybegyűltek. 
Zámbó Ferenc igazgatótaní tó, Koch M. Jolán szerz. t a -
nítónő és Horváth Lajos tan í tó sikerült m in t a t an í t á s t 
t a r to t t ak . Periemé Mann Ilona, Horváth Vilmos és 
Misák Ferenc tan í tók értekezései választékos ta r ta lmúak 
voltak. 

Padagógiai szeminárium Mezőkövesden. Mező-
kövesd és vidéke tantestülete ez év április hó 20—21— 
22-én háromnapos pedagógiai szemináriumot t a r t o t t 
Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő vezetésével. A szemi-
nárium első napján Bódy Kálmán mezőkövesdi t an í tó , 
Meész János mezőnvárádi t an í tó mintataní tásokat mu-
t a t t ak be. Bódy Kálmán az olvasmánytárgyalást mu-
t a t t a be az ú j tanterv szellemében, Meész János pedig a 
számolástanítást a IV. osztályban. Majd Schwartz Ilona 
mezőkövesdi taní tónő az olvasmányok kezeléséről külön-
böző fokon, értekezett, u tána Lukinits Ferenc szentist-
váni kántor- taní tó a rádióról, mint pedagógiai eszköz-
ről értekezett. 

Második napon Dobos László kir. segédtanfelügyelő el-
nökölt. Erdősné Jakab Anna cserépváraljai taní tónő a 
modern fö ldra jz tan í tás módszeréről, annak eszközeiről tar-
t o t t értékes értekezést. U t á n a Bódy Géza mezőkövesdi 
taní tó min ta tan í tás keretében bemutat ta , hogyan lehet 
ezeket a modern felfogásokat az iskola falai között 
megvalósítani. Majd Szentgyörgyi István mezőkövesdi 
tanító a gazdaságtan köréből t a r t o t t értekezést. U t á n a 
Kiss Kálmán négyesi kántor tan í tó a baromfitenyésztésről 
t a r t o t t előadást. 

Harmadik nap délutánján Ujlaky Dezső mezőkövesdi 
tanító a közéleti fogalmazványok ismertetéséről értekezett . 
Utána a VI. osztályban, egy minta taní tás keretében, mu-
t a t t a be a szerződések elkészítésének módját . Majd Luki-
nits Ferenc szentistváni kán tor tan í tó az V. osztályban a 
számolás köréből t a r t o t t min ta tan í tás t . Végül dr. Bielek 
Tibor járásorvos a mezőkövesdi egészségügyről t a r t o t t 
értekezést. A háromnapos pedagógiai szeminárium mind-
végig élvezetes és tanulságos volt . 
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Pedagógiai szeminárium Kőrösladányban. 
Szentkereszty Tivadar, Békés vármegye vezető 
tanfelügyelője Kőrösladányban pedagógiai sze-
mináriumot rendezett, melyen öt községből 
mintegy 90 tanító és nagyszámú iskolabarát 
vett részt. Szentkereszty Tivadar megnyitó be-
szédében az iskolai kirándulások szükségessé-
gét fejtegette s rámutatott azok pedagógiai 
fontosságára. Dr. Lahman György s.-tanfel-
iigyelő a rajztanítás ú j módszeréről tartott elő-
adásában végigvezette a hallgatóságát e tárgy 
tanítási módszerének történelmi fejlődésén. 
Hulla Zsigmond kőrösladányi ref. tanító az 
Északkeleti Felvidéket ismertette. Tanítása tel-
jesen összhangban volt a földrajztanítás mód-
szeréről tartott előadással. Kovács Gyula kő-
rösladányi igazgató-tanító a nyelvi magyarázat 
és helyesírás tanításáról értekezett, majd 
utána az időhatározót ismertette mintatanítás 
keretében. Aranyi Antal kőrösladányi róm. 
kath. tanító az olvasmánytárgyalás módsze-
réről értekezett és mutatott be mintatanítást. 
Ügy az értekezések, mint a mintatanítások a 
hallgatóság helyeslésével és tetszésével talál-
kozott. 

A pedagógiai szeminárium után százterítékes 
közebéd volt, ahol Tóth József ref. lelkész, is-
kolaszéki elnök lendületes beszédben köszönte 
meg Szentkereszty Tivadar tanfelügyelőnek a 
pedagógiai szeminárium rendezése körül kifej-
tett fáradozását, majd a tanítóságot ügyszere-
tetre buzdította. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. 
A Társaság dr. Kornis Gyula államtitkár el-

nöklésével május 16-án tartotta rendes felolvasó 
ülését nagyszámú előkelő közönség jelenlétében, 
amelynek soraiban ott láttuk dr. Gévay-Wolff, 
dr. Bárány Gerő és dr. Rottcnbiller Fülöp állam-
titkárokat és a magyar tanítóság számos jeles 
képviselőjét. Az ülés napirendjén tudományos 
közéletünk két kiváló tagjának székfoglalója-
ként két felette időszerű és a magyar közműve-
lődést is közelről érintő tárgy szerepelt. 

I. Dr. Magyary Zoltán, egyetemi ny. r. tanár 
Nemzeti és nemzetközi tudománypolitika című 
előadásában abból indult ki, hogy a világháború 
óta minden kultúrállam ú j tudománypolitikai 
problémákkal került szembe, és mivel ezek a 
problémák sok eltérést mutatnak ugyan az egyes 
nemzetek különfélesége miatt, de számos közös 
vonást is a problémák azonosságánál fogva, a 
nemzetek kölcsönösen sokat tanulhatnak egymás-
tól azoknak helyes megoldásában. A mai kort a 
tudományos életben is méltán tekinthetjük a 
gazdasági fejlődéssel párhuzamos nagyüzem ki-
alakulási korának. Ma a tudománypolitikai 
problémák méretei minden eddigit meghalad-
nak. Azoknak számára azonban, akik e tudo-
mánypolitikai erőfeszítéseket a különböző orszá-
gokban megfigyelhetik, feltűnik azoknak öntu-

datlanul közös célok felé való törekvése és kere-
sik azok közös eszméit és vezető gondolatait. A 
nagy kultúrájú nemzetek már korábban kifej-
lesztették öntudatos tudománypolitikájukat. A 
nemzetközi tudománypolitika azonban most van 
kialakulóban. Az előadó ismerteti az erre irá-
nyuló német, francia, angol és magyar törek-
véseket, miközben érdemileg méltatja Klebelsberg 
Kuno gr. idevágó nagyszabású alkotásait. A tu-
doinánypoitika kialakulását azonban hátráltatja, 
hogy még aránylag kevés azoknak az emberek-
nek a száma, akik több ország tudományos éle-
tét és nemzeti tudománypolitikai törekvéseit oly 
mértékben tanulmányozták volna, hogy az össze-
hasonlításra és az átfogó szempontok megtalálá-
sára képesek legyenek. Azok, akik az egyes or-
szágokban a tudománypolitika felelős vezetői 
és a nemzeti tudománypolitikának legalaposabb 
ismerői, egymással alig találkoznak és hiányzik 
a megfelelő irodalom, amely a különböző nemze-
tek tudománypolitikáját valamely világnyelven 
ismerteti, hogy az összehasonlítást lehetővé 
tegye. A nemzetközi tudománypolitikának ilyen 
alapon ki kell fejlődnie, mert arra az egyes nem-
zeteknek saját nemzeti tudománypolitikájuk 
megállapíthatása végett is szükségük van. Az 
Értelmi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága 
és a Nemzetek Szövetsége felette óvatos pro-
grammja ellenére elfogadta előadónak, mint az 
értelmi együttműködés párizsi nemzetközi inté-
zete melletti magyar delegátusnak azt az indít-
ványát, hogy az egyetemi ügyek vezetőit (direc-
teur de l'enseignement supérieur-öket) nemzet-
közi értekezletre hívja össze, ami még a folyó 
év folyamán várható. Ily módon Magyarország', 
amely megbénított nemzeti erőit fokozott kultu-
rális erőfeszítésekkel igyekszik pótolni, előbb 
ismerte fel a nemzetközi, helyesebben nemzetek 
fölötti tudománypolitika szükségletét és igyek-
szik annak kifejlesztéséhez is erejéhez mérten 
hozzájárulni. Ezáltal nemcsak saját tudomány-
politikája színvonalának magasra emelését biz-
tosítja, hanem egyúttal betölti a lélekszámra bár 
kicsi, de valódi kultúrnemzetek speciális hiva-
íottságát az emberiség kultúrájának előbbrevi-
telében. A maguk egységesebb viszonyainak 
könnyebb áttekintésénél és a többi nemzetek tel-
jesítményeinek nemzeti elfogultságoktól és poli-
tikai versengésektől független megítélésénél 
fogva, a nagyobb nemzetek azonban könnyeb-
ben jutnak el az objektív összehasonlításra és 
lehetnek ébresztői a nemzetközi értelmi együtt-
működés nemes értelemben vett szellemének. 

A mindvégig magas színtájon mozgó előadást 
a hallgatóság lelkesen megtapsolta, mire az elnök 
elismerő szavak kíséretében az ú j rendes tagnak 
átnyújtotta az erről szóló oklevelet. 

II. Vajkai Júlia: A népnevelés feladatai a 
mechanizált ipar korszakában. A civilizáció 
elemi követelése a termelési eszközök fejlődése. 
Az ipar mechanizációja (értsd: a kézimunkának 
gépekkel vagy gépies eljárásokkal való helyet-
tesítése) tehát természetes folyamat, amely azért 
jár végzetes következményekkel, mert a háború 
egy-két évtizeddel meggyorsította a mechani-
zált ipart, de ugyanakkor a világ vásárlóképes-
séget a minimálisra csökkentette. 
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A mechanizáció nivelláló folyamat, amely az 
idegekre hat: a termelésből kirekeszti a munká-
nak az emberre nézve legértékesebb: az alkotás 
—• cs a legalacsonyabb —• az állati túlfeszítés — 
elemét. Ezáltal a kézműipar elvesztette nevelő 
hatását, mert egy-egy mozdulatnak folytonos 
megismétlődését követeli olyan ütemben, amely 
teljes koncentrációt igényel s így a munka maga 
nem okoz kielégülést, a munkást pedig a munka 
tartama alatt a külvilág benyomásaitól szinte 
légmentesen elzárja. Ezért az a veszedelem fenye-
get, hogy a dolgozó tömeg lelke elkorcsosul. A 
mechanizáció eredményeképen azonban meg fog 
rövidülni a munkaidő és fel fogják emelni a 
munka alsó korhatárát, amely ma is már 14 év, 
sőt Eszt- és Finnországban 16. Az iskolának kell 
hát vállalnia, hogy kifejleszti növendékei egyé-
niségét, felkelti és kiterjeszti érdeklődésüket és 
felelős állampolgárokat nevel belőlük. A nép-
iskola mai formájában nem képes a növendéket 
megvédelmezni a mechanizáció káros hatásaival 
szemben. 
A londoni grófság iskolapolitikájából kiindulva, 
amely a 11. és 15. évben megtartott képességvizs-
gálat alapján, csak az olyan növendékeket tart ja 
vissza az elemi iskola felső tagozatában, akiknek 
intelligenciája nem elméleti irányú, az előadó 
azt kívánja, hogy ipari központokban az elemi 
iskola felső tagozata speciálisan a jövendő gyári 
munkás szükségleteinek feleljen meg. 

Ennek az iskolatípusnak gerince a gyakorlati 
(műhely)munka legyen, mert a gyermek egyé-
nisége képességein keresztül fejleszthető és a 
nem elméleti intelligenciájú gyermek egyénisé-
gének a gyakorlati munka a tápanyaga. A mű-
helynek olyan tanmenete legyen, hogy a gyer-
mek alkotó készsége jrroduktív munkában, 
vagyis használati tárgyak készítésében élje ki 
magát s ezáltal megtanulja és megszeresse az 
erőfeszítést. Szükséges, hogy a jövőben hajlandó 
legyen saját akaratából kifolyó erőfeszítésre, 
amellyel szabad idejében kiegyenlítse azt a 
passzivitást, amelyre gépmunkája kényszeríti. 

Súlyos feladat hárul ez iskola elméleti okta-
tására, mert szellemi szükségleteket kell a növen-
dékben élesztenie s rá kell vezetnie, hogy ezeket 
önmaga elégítse ki. Egyúttal olyan asszociáció-
kat kell alkotnia, amelyek a fiatal munkásban 
megerősítsék a szellemi tevékenységre való vá-
gyakozást. 

A serdülés korának (15—20. év) felfokozott 
vitálitása (életrevalósága) az ifjúságot minden 
érzésével a jelenhez kapcsolja. Ezért az elméleti 
oktatásnak a jelenből kiindulva kell rávilágí-
tania a világnak a múltban fakadó alkotásaira, 
úgyszintén egy szebb jövő felé törő folytonossá-
gára. A jelenben rejlő minden értéket fel kell 
kutatni és innen a múltba visszamenni. 

Minél erősebben fejleszti ki az iskola a gyer-
meg egyéniségét, annál fontosabb, hogy felelős 
állampolgárt neveljen belőle. Ezt könyvből ta-
nulni nem lehet, erre érlelődni kell. Olyan kere-
tet kell tehát az iskolának teremtenie, amelyben 
a növendékek saját életformájukon belül társa-
dalmat alkothassanak. Ezzel kapcsolatban az 
előadó ismerteti azt az önkormányzati rendszert 
amellyel a Save the Children Fund (angol gyer-

mekmentő egyesület) által fenntartott, a m. kir. 
vallás- cs közoktatásügyi minisztérium fenn-
hatósága alatt álló és az ifjúsági Veres Kereszt-
tel kapcsolatos munkaiskolában kísérletezik. 
Mindazok a tényezők, amelyek a társadalom fej-
lődésében fontos szerepet játszanak, itt is érvé-
nyesülnek és kicsiny, de maguk vezette társadal-
mukban a növendékek végigélik az egész evu-
lúciót a primitiv népek szemet-szemért elvén 
alapuló berendezkedésen kezdve, egészen a meg-
értésen, a lényeges körülmények mérlegelésén 
alapuló jogállamig. Az átlagos két év leforgása 
alatt kevés kivétellel a vezetettekből vezetők lesz-
nek, mert oly erős a hierarchia érzése, hogy a 
gyermekek, amikor csak lehet, régi növendéket 
választanak vezetőül s így esélye van a passzí-
vabb, tehetségtelenebb gyermeknek is. Előadó 
ebben látja a rendszer legfőbb előnyét, mert a 
vezetéssel járó felelősség nagy erőfeszítésre s 
ezáltal egyénisége kifejlesztésére serkenti ezeket 
a passzívabb természetű gyermekeket, akik majd 
a gép mellett kevésbé szenvednek munkájuk egy-
hangúságától, de éppen passzivitásuk folytán 
sodródnak bele könnyebben a felelőtlen és szinte 
öntudatlan vak tömegbe, amely a civilizáció leg-
nagyobb veszedelma Nekik van tehát leginkább 
szükségük arra, hogy még a munkábalépés előtt 
öntudatos és felelős i f jú állampolgárokká érle-
lődjenek. 

Az előadó, aki mindvégig lenyűgöző szabad elő-
adásban, meleg, meggyőző hangon fejtegette köz-
gazdasági, társadalmi és pedagógiai tekintetben 
egyaránt fontos és időszerű témáját, végül téte-
lekbe foglalta össze a főbb eredményeket. Miu-
tán a hallgatóság szűnni nem akaró tapssal fe-
jezte ki elismerését, az elnök Vajkai Júliának is 
átadta a rendes tagságról szóló oklevelet, azzal 
a kéréssel, hogy a jövőben is hallassa illetékes 
szavát a Társaságban. Ezzel az emlékezetes ülés 
emelt hangulatban véget ért. 

Ölveczky Pált a TESz jubileumi érdemkereszt-
tel tüntette ki. A Budapesti Hivatalos Tanító-
testület május hó 9-én tartotta évi közgyűlését 
a pesti Vigadóban, melyen mintegy kétezer fő-
városi tanító vett részt. A közgyűlésen megje-
lentek: Padányi Andor kir. tanfelügyelő, Mos-
dóssy Imre nyug. tanfelügyelő, az egyesület 
díszelnöke, Boros Pál, a főv. tanügyi ügyosz-
tályának főjegyzője, vitéz Mándoky Sándor ez-
redes-lelkész, Drégely Dezső, a Fővárosi Polg. 
Isk. Tanáregyesület elnöke és Drozdy Gyula, 
a Néptanítók Lapja szerkesztője. 

Ölveczky Pál tartalmas elnöki megnyitó be-
szédében vázolta a felszínen levő pedagógiai 
problémákat s az egyesületnek a főváros taní-
tósága érdekében kifejtett munkásságát. Pa-
dányi Andor kir. tanfelügyelő a nevelés céljá-
ról nyújtott értékes gondolatokat. Utána vitéz 
Mándoky Sándor ezredes-lelkész magas szárnya-
lású beszéd kíséretében nyújtotta át Ölveczky 
Pálnak a Társadalmi Egyesületek Szövetségé-
nek jubileumi aranykeresztjét és díszoklevelét. 
Az egybegyűlt tanítóság melegen ünnepelte ki-
tüntetett elnökét, aki meghatva mondott köszö-
netet a TESz-nek és az őt ünneplő kartársainak. 
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Ezzel a kitüntetéssel Ölveczky Pálnak három 
évtizedes lisztes és eredményes munkásságát 
jutalmazta meg a TESz. 

Ölveczky Pál az esztergomi tanítóképző-inté-
zetben szerezte meg tanítói oklevelét. Már az 
intézetben észrevették tehetségét és szervező-
erejét s azzal honorálták, hogy az önképzőkör 
elnökének választotta meg. Mint fiatal kéméndi 

tanító „A magyar tanító kultúrmunkája a falu 
életében" című munkájával pályadíjat nyert. 
Irodalmi munkásságát több lapban folytatta s 
cikkeivel szép sikereket ért el. A székesfőváros 
tanácsa eredményes munkásságának elismeré-
séül a Rökk Szilárd-díjjal tüntette ki. Több íz-
ben s hivatalos kiküldetésben tanulmányutakon 
volt. J á r t Berlinben, Bajorországban, Ausztriá-
ban és Olaszországban s az ottani népoktatást 
tanulmányozta. Tapasztalatait a főváros kul-
túrájának fejlesztése közben értékesítette. 1919-
ben a Tanítók Nemzeti Szövetségének társel-
nöke, majd főtitkára lett. 1924 óta a Budapesti 
Hivatalos Tanítóegyesület elnöke, szakfelügyelő 
igazgató, a KANSz oktató ügyosztályának ügy-
vezető elnöke. A főváros tanácsa a Pedagógiai 
Filmbizottságba delegálta, az igazságügyi mi-
niszter pedig a fiatalkorúak elnöki tanácsába 
nevezte ki. És ahova állították, kötelességét 
mindenkor a legnagyobb hozzáértéssel és ügy-
buzgalommal teljesítette. 

Magyart Lajos egyesületi főtitkár, Bajnok 
József ellenőr és Cséry József pénztáros jelen-
tései után a közgyűlés a Himnusz éneklésével 
ért véget. 

Polgári Iskolai Tanárok gyűlése. A Budapesti 
Polgári Iskolai Tanári Kör sajtó- és irodalmi 
bizottsága Simon Lajos polg. isk. igazgató el-
nöklete alatt bizottsági ülést tartott, melyen 
„A rádió és a tanárság kultúrmunkája" címen 
Hilbert Károly főv. polg. isk. tanár tartott elő-
adást. Előadása kapcsán kimondta a bizottság, 
hogy kívánja és pedagógiai szempontból szük-
ségesnek tar t ja a rádiót bekapcsolni az iskola 
oktató munkájába. E célból a Rádió r.-t. igaz 

gatóságával kapcsolatot keres. A javaslat sze-
rint az esti órákban a polgári iskolából kilépő 
14—15 éves if jaknak továbbfejlesztő és irányító 
előadásokat lehetne tartani. A szülők nevelői 
és tanítói munkáját a szülők órájának beállí-
tásával segítené elő. Simon Lajos indítványára 
kimondta a bizottság, hogy fölkérik a fővárost 
a rádiónak az iskolákba való bevezetésére. — 
Molnár Vilmos az önképzőkörök bekapcsolását 
javasolta. Drozdy Kálmán időt kíván megálla-
pítani az if júsági rádióelőadások számára. -
Kerékgyártó Ilona a nemzeti ünnepek előadá 
sait kívánja a rádión keresztül bevezetni az 
iskolákba. A bizottság elhatározta, hogy a jövő 
iskolai évre a bizottság programmjaként na-
gyobb szabású tervezetet fog kidolgozni. Kap-
csolatot keres a társadalommal és a napi saj-
tóval. 

Az Esztergom-Vidéki Róm. Kath. Népnevelők 
Egyesülete május hó 6-án tartotta ez évi ren-
des közgyűlését az esztergomi érseki tanító-
képző-intézet dísztermében. A közgyűlést a ta-
nítóképző énekkara a Magyar Hiszekeggyel és 
a pápai himnusszal nyitotta meg, mely után 
Mátéffy Viktor prépost-plébános, országgyű-
lési képviselő, az egyesület elnöke tartot ta meg 
tartalmas elnöki megnyitóját. A közgyűlésen 
felszólalt dr. Lepold Antal prel.-kanonok, fő-
egyházmegyei főtanfelügyelő, ki a segédtanítói 
intézmény bevezetésével előálló helyzetről szó-
lott. Utána dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő 
beszélt, ki szintén a fenti tárgyhoz szólott. — 
Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társasá-
gának tagja, az amerikai utca nevelő hatásai-
ról tartott előadást. Amerikában szerzett sze-
mélyes tapasztalatait élvezetes formában adta 
elő. Majd a gyermekrendőr intézményét ismer-
tette. Végül előadása tanulságaként az igaz. 
vallásos nevelés fontosságát, mint egyedül 
célravezetőt ajánlotta a tanítóság figyelmébe. 
Dr. Koszterszitz József pápai kamarás, a sop-
roni Szent Imre-kollégium igazgatója a falusi 
tanító életének és működésének nagy nevelő-
hatásáról tartott előadást. Utána Szkalka Lajos 
társelnöknek az egyesület ügymenetére vonat-
kozó bejelentései következtek, mely után Bár-
dos Béla egyesületi pénztáros az egyesület va-
gyoni állapotáról tett jelentést. A pénztári je-
lentés után Németh László pápai kamarás, 
szentendrei plébános szólalt fel a hitfelekezeti 
törpeiskolák tanítóinak létszámcsökkentéséről 
beszélt. A tartalmas tárgysorozatot Karácsonyi 
Jenő tanítóképzőintézeti tanár vetített képek 
kíséretében tartott természetrajzi előadása és 
a tanítóképző természetrajzi kiállításának meg-
tekintése zárta be. A kiállítási anyag nagy ter-
jedelme és értéke Karácsonyi Jenő tanár mun-
kásságát dicséri. Á közgyűlés sikeres rende-
zése Szkalka Lajos társelnök fáradhatatlan 
munkásságának köszönhető. 
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H Í R E K 

A Klebelsberg-emléktábla leleplezése 
Szegeden. 

Május 14-én leplezték le azt az emléktáblát, 
amelyet Klebelsberg Kuno gróf, az egyetemépítő 
miniszter munkásságának megörökítésére he-
lyeztek el nemzeti nagyjaink elmékesarnokának 
bejáratánál, a Szent Gellért-kapu boltíve alatt. 
Az emléktábla felavatására a kultuszminiszter 
a MAC Régi Gárdájának kíséretében érkezett 
Szegedre. 

Az emlékmű leleplezési ünnepségén megjelent 
József királyi herceg és Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök, a város társadalmi vezető férfiai-
nak társaságában, az egyetem teljes tanári kara, 
az i f júság kiküldöttei stb. 

Az egyetem tanári kara nevében Menyhárt 
Gáspár dr. üdvözölte elsőnek a minisztert s a 
többi között nagy érdemeiről beszélt s arról a 
nagy munkásságról, amelyet a miniszter az 
utolsó 10 esztendőben végzett. 

Klebelsberg Kuno gróf a következő beszéddel 
válaszolt: 

— IIa egy ezred jól küzd, miután min-
den egyes vitézt kitüntetni nem lehet, az 
ezred zászlajára alkalmazzák a kitünte-
tést. Ilyen értelemben fogadom én hálá-
san ezt a kitüntetést, amelyben engem ré-
szesítenek. Csak a görög tragédiának drá-
mai alakjai hasonlíthatók össze a szegedi 
Ferenc József-tudományegyetem mene-
kült tanáraival akkor, amikor ezek Sze-
geden megjelentek, megfosztva a tu-
dományos haladás minden lehetőségétől. 
Lelkükben magukkal hozták a hitet a jö-
vőben és a magyar határok minden sze-
retetét. Nemes nagylelkűségük és tudo-
mányosságuk sorra megnyerte az illetékes 
tényezők bizalmát és szeretetét. Áldozott 
elsősorban — erején felül — Szeged vá-
ros. Szeged városát illeti tehát elsősorban 
a hála ezért. Áldozott igen nagy mérték-
ben a mai rossz helyzethez viszonyítva a 
magyar nemzet és az állam. Én, mint a 
miniszter-szó is mutatja, amely szolgát je-
lent, ennek a nemzetnek a szolgája, észre-
vettem ezeknek a tanároknak tudományos 
munkásságát a nemzet politikai munkás-
sága között. 

Éppen tegnap értesültem, hogy a 
Rockefeller-alap 119,000 dollárt juttat a 
szegedi egyetem klinikáinak fölszerelésére 
és 36,000 dollárt ezeknek a fenntartására. 
Hogy városok, államok és a külföldi tu-
dománypolitikának a bizalmát egyformán 
meg lehetett nyerni, ez a ti tudományos 
munkásságtoknak az eredménye. Ebben 
volt az erő s ez hozta meg a legkülönbö-
zőbb tényezőknek az áldozatát. 

A felavató ünnepség után a vendégek a Foga-
dalmi-templomot tekintették meg s meghallgat-
ták annak világhírű orgonáját. 

A történettudósok nemzetközi 
kongresszusa. 

A Történettudomány Nemzetközi Bizottsága f. 
évi május lió 20-án a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében tartot ta ünnepies meg-
nyitó ülését. A bizottság budapesti ötödik ülés-
szakára több mint hetven, francia, olasz, német 
és más nemzetbeli történettudós érkezett 
Budapestre. A magyar történettudomány kép-
viselői ós az érdeklődő közönség is nagyszám-
ban jelentek meg. 

Berzeviezy Albert, az Akadémia elnöke f ran-
cia, olasz és német nyelven üdvözölte az érte-
kezlet tagjai t , majd arról szólott, hogy Ma-
gyarországon a történelem szeretete nemzeti 
jellemünkben gyökerezik s megnyilvánul a 
történelmi tanulmányok széleskörű művelésé-
ben és történelmi irodalmunk rohamos fejlő-
désében. Majd vázlatos történetét adta a ma-
gyar történelmi tudományok fejlődésének, 
rámutatván a latin nyelv fontos szerepére. Is-
mertette a mai helyzetet. Legújabban, főké-
pen az Akadémia létrejötte óta különösen szor-
galmas munka mutatkozik a történelmi kútfők, 
összegyűjtésében és kiadásában. Szólott ezután 
arról, hogy a Történelmi Társulat Klebelsberg 
Kuno gróf elnök vezetésével ezen a téren szin-
tén fontos feladatot teljesített. A történelmi ta-
nulmányok i ránt a magyar nemzetben régóta 
kifejlődött haj lamot a legutóbbi idők esemé-
nyei még megerősítették. De az a körülmény 
is sarkal bennünket a multak megvilágítására, 
hogy hazánk helyzetében a békeszerződések ál-
tal beállott! nagy változást sokszor a multak 
hibáival okolták meg. A vád alaptalanságát 
nem vagyunk hajlandók elismerni s jogosítva 
érezzük magunkat arra, hogy nemzetünk be-
csületét megvédelmezzük. Éppen azért, mert 
jóhiszemű tévedések vagy szándékos történe-
lenihamisítások ilyen végzetes hatással voltak 
sorsunkra, nemcsak) jogosítottnak, hanem köte-
lezettnek is érezzük magunkat, hogy helyre-
állítsuk a valódli történelmi igazságot. 

Ezután Klebelsberg Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úgy is, mint a Ma-
gyar Történelmi Társulat elnöke, francia-
nyelvű beszédében üdvözölte a megjelenteket. 
—- Olyan nép körébe jöttek — mondta — amely 
a történelemnek a puszta tudományos érdeklő-
désen túlmenőleg különös nemzeti jelentőséget 
tulajdonít. A jelen gondjai közül szívesen té-
rünk vissza nemzeti multunk eseményeihez, 
annyi áldozat és lemondás között megnyilat-
kozó szépségekhez. Mi történelmünket szent 
könyvnek tekintjük és megértjük más népek-
nek hasonló érzéseit. 

Beszélt ezután arról, hogy mekkora hasznot 
jelent az, ha az összes kultúrnépek történészei 
sűrűn ülnek össze tanácskozásokra, majd azok-
ról az erőfeszítésekről szólott, amelyeket Ma-
gyarország az utóbbi évtizedben megfogyatko-
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zott erőihez mérten tett a történelmi tudomá-
nyok terén a nemzetközi együttműködés biz-
tosítására. Megemlékezett a római- kutatóinté-
zet újjászervezéséről, a bécsi kutatóintézet fel-
állításáról, melyben munkahelyeket engedtünk 
át csereképen más nemzeteknek is. Minthogy 
a bécsi levéltárak, az egyetemes történelem 
szempontjából óriási jelentőséggel bírnak, 
hiszi, hogy a bécsi történelmi intézet érdekli az 
összes kultúrnemzeteket s reméli, hogy a tudós-
cserét más nemzetekkel is tovább lehet építeni. 

Budapest székesfőváros nevében Némethy Ká-
roly tanácsnok üdvözölte a vendégeket. Ezt 
követően Berzeviczy Albert az elnöki széket 
Koht Halvdan oslói egyetemi tanárnak, a Nem-
zetközi Történetírói Szövetség elnökének adta 
át, aki latinul üdvözölte a résztvevőket és me-
leg köszönetet mondott Magyarországnak a 
kongresszus megrendezésóért. Nagy tetszés köz-
ben utalt a magyar nemzet kulturális érde-
meire s kiemelte, hogy a történelem folyamán 
a magyar nemzet fontos tényező volt s a 
többi állam nem felejtheti el a bátor magyar 
népnek az európai művelődés terén tett szolgá-
latait. 

A bizottság kétévi működéséről szóló jelentés 
felolvasása után a megnyitó ülést befejezték. 

A törvényhatóság iskolánkívüli 
népművelési bizottságoknak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kinevezett új tagjai. 

(Folytatás.) 

Tolna vármegye: 

Kiss Lajos, kormányfőtanácsos, róm. kath. apátplébá-
nos (Szekszárd), giaki lluszth Aladár, m. kir. bányataná-
csos, bányaigazgató (Nagymánvok), Schneider János 
bankigazgató, lapszerkesztő (Szekszárd), Müller Róbert, 
ág. ev. lelkész, tanügyi osperes (Felsőnána) és Barabás 
András r. k. elemi iskolai igazgató-tanító (Pári), 

Fas vármegye: 
Lingauer Albin, országgyűlési képviselő (Szombathely), 

Kincs István apátplébános (Kőszeg), Finta Sándor elemi 
iskolai igazgató-tanító, az Orsz. Katholikus Tanító-Egye-
sület elnöke (Szombathely), szentmártoni Radó Lajos 
felsőházi tag, gazdasági egyesületi elnök (Szombathely) és 
Huszár Mihály, apátplébános, országgyűlési képviselő 
(Sárvár). 

Veszprém vármegye: 

Laczkó Dezső, ny. kegyesrendi gimnáziumi igazgató, c. 
tankerületi főigazgató, a vármegyei múzeum igazgatója 
(Veszprém), Gabicza Lajos ny. r. k. igazgató tanító 
(Veszprém), Szentíványi Károly prépost (Gyulafirátót), 
dr. Konkoly-Thege Sándor, kir. közjegyző (Pápa) és Né-
meth Jenő gazd. szakiskolai igazgató (Pápa) . 

Zala vármegye: 
Dr. Tholnay Zsigmond, m. kir. posta- és távirdafőfel-

ügyelő (Nagykanizsa), dr. Beöthy I s tván apátplébános 
(Sümeg), Zsuppán József áll. polg. iskolai igazgató (Zala-

egerszeg), Kovács Sebestyén Miklós földbirtokos (Becse-
hely) és Ivosits Gvula közs. el. iskolai iggazgató (Keszt-
hely). 

Zemplén vármegye. 

Hegedűs Sándor szőlészeti és borászati főfelügyelő, vin-
eellérképzőint. igazgató (Tarcal), Hodossy Béla ny. áll. 
tanítóképzőint. igazgató (Sárospatak), Lázár Károly ref. 
tanítóképzőint. tanár (Sárospatak), Kántor Mihály ref. 
el. iskolai igazgató-tanító (Cigánd) és Horváthy László 
áll. el. isk. igazgató-tanító (Szerencs). 

Budapest székesfőváros: 
Gárdonyi Albert, székesfővárosi főlevéltáros, Temesi 

Győző áll. reálgimnáziumi tanár , törvényhatósági biz. 
tag, Hatolkay Kázmér X. ker. ref. lelkész, törvényható-
sági biz. tag, Struczky Sándor, kereskedő, törvényható 
sági biz. tag és Felvinczi Takács Zoltán, egyet. m.-tanár, 
a Hopp Ferenc keletázsiai Művészeti Múzeum igazgatója. 

A tárcaközi bizottság kultuszminisztérium! tag-
jai. A közigazgatás egyszerűsítését előkészítő 
munkálatok megszervezése tárgyában kiadott 
1931. évi 370/M. E. számú rendelet 1. <i-ának b) 
pontja értelmében az állami és önkormányzati 
közigazgatás egyszerűsítésének előkészítésére 
megszervezett tárcaközi bizottság előadója a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről 
dr. Gévay-Wolff Nándor államtitkár lett, helyet-
tesítésével pedig dr. Kása Kálmán miniszteri 
titkár bízatott meg. 

Az iskoláukívüli népművelés Abaúj-Torna vár-
megyében. Abaúj-Torna vármegye alispánjá-
nak folyó évi május 4-én kelt jelentéséből kö-
zöljük a következőket: 

A vármegye területén a tél folyamán min-
den községben folyt népművelési tevékenység. 
Analfabéta-tanfolyam volt 1, elemi ismeretter-
jesztő tanfolyam 2, általános ismeretterjesztő 
tanfolyam 12. Ezek legnagyobb része gazdasági 
irányú volt. 

A vármegye többi községében — rendszerint 
műsoros esték keretében — ismeretterjesztő elő-
adásokat tartottak. A hallgatók átlagos száma 
70—80 felnőtt egyén volt, sok helyütt azonban 
számuk 200—300-ra is rúgott, úgyhogy a terem 
nem volt képes befogadni a hallgatókat. 

A megye területén a mult télen tartott elő-
adások száma meghaladta a 3000-et (ebből a 
tanfolyami előadások száma 635 volt). A vetí-
tettképes előadások száma 418 volt; 35 vetítő-
gép működött. Az előadók száma 409-re rúgott. 
Ezeken kívül 25 községben 301 alkalommaljtó-
dió-szabadegyetemi előadást és magyar ^ ^ t 
közvetítettek; 9 községben a régi magyar Wp 
zene ismertetésére gramofonelőadás volt. 

Az ismeretterjesztő előadásokban a Néptaní-
tók Lapjában és Népművelési Tájékoztatóban 
közölt sárga lapok nyomán a gázvédelenmek, 
a hazai ipar pártolásának, a mezőgazdaság ú j 
irányvonalainak, továbbá a falusi népet -külö-
nösen érdeklő ú j törvényeknek és rendeletek-
nek ismertetésére nagy gondot fordítottak. 

A műsoros estéken az előadók a könyvek ol-
vasását is igyekeztek megkedveltetni. 
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A vármegyében van 91 népkönyvtár 12.864 
kötet könyvvel; a tél folyamán 23.277 egyén 
kölcsönzött ki könyvet. 
Felolvasó ülés. Az Országos Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság most tartotta ebben az évad-
Iwm záró felolvasó ülését Simon Lajos elnök-
lete alatt a Ferenc József Tanítók Háza dísz-
termében. Elnök hosszabb beszédben vázolta a 
társaság eddig végzett érdemes munkásságát, 
majd bejelentette, hogy a társaság a jövő év-
ben 10 éves fennállása alkalmából nagyobbsza-
bású ünnepi előadásokat rendez. Ezután báró 
Mcntagnac Wcöreös János tartott előadást „Az 
irodalom organizálása külföldön" címen. Gár-
dos Kornélia Simon Lajos, Móra István, Havas 
István és Gy. Czikle Valéria költeményeiből 
szavalt. Balogh István dr. Mauks Ernő leg-
újabban megjelent kötetéből olvasott fel. Já-
szay Horváth Elemér és Gergely Ferenc költe-
ményeket adtak elő. Bene Lajos „A székely a 
törvény előtt" című pompás elbeszéléséi ol-
vasta föl. 

A Nemzeti Gyermekhét. Május 3-án délelőtt 11 
órakor ny i to t ta meg ünnepélyesen Horthy Miklósné fö-
méltóságú Nagyasszony jelenlétében a főpolgármester a 
Nemzeti Gyermekhetet, amely május 10 én délben feje-
ződött be. A Nemzeti Gyermekhét előadóinak hosszú sora 
a gyermek nevelésének, védelmének és egészségének problé-
máit t á r t a a hallgatóság elé. Szép látvány volt a fel-
vonuló if júság színes képe, délcegen lépkedő ifjak és nem-
zeti ruhába öltözött leányok ragyogó sora, mely 23 kö-
zépiskolából került ki. A Névtelen Ka tona emlékéhez vo-
nult az ifjúság, melyhez Erődi Kálmán főigazgató inté-
zett buzdító beszédet. 

A Gyermekhét végén 800 gyermek majálist t a r t o t t a 
hűvösvölgyi réten. A cserkészinduló és a gyermekénekkar 
vezette be a külvárosok s a napközi ot thonok kevés örö-
met l á t o t t gyermekeinek vidám kirándulását. Egy más 
napon a főváros kilenc terén várat lan meglepetés érte azt 
a sok száz gyermeket, akiknek a Gyermekhét a Vörös-
kereszttel karöltve, játékdélután rendezésével és ozson -
nával t e t t e emlékezetessé a Gyermekhetet. 

A székesfőváros egyesületei és intézményei jóakara tú 
érdeklődést muta t t ak a Gyermekhét i rán t s csatlakozá-
sukkal erős erkölcsi támaszt biztosí tot tak. 

A Gyermekhét alkalmából 32 előadás volt a város kü-
lönböző részein fekvő előadótermekben. Ezenkívül számos 
intézményt muta to t t be a rendezőség a közönségnek. 
A ^^ -e rmekhé t nem volt tisztán gyermekvédelmi propa-
í ^ K a közönség is megértő érdeklődést t anús í to t t a 
i lWPsügy i és egészségügyi előadások i ránt . 

Hozzájárul tak az eredményhez az iskolában t a r t o t t 
előadások, szülői értekezletek, kiállítások, melyeknek ren-
dezését a Gyeimekhét kérésére a nagyméltóságú vallás-
ég közoktatásügyi miniszter úr s a székesfőváros köokta-
tásügyi osztálya elrendelték. 90 elemi, 29 iparostanonc-
iskola,- 41 polgári, 9 kereskedelmi és 6 középiskola részé-
ről kap tuk meg a közoktatási tanügyi tanácsos úr szíves 
rendelkezésére a gyermekhét megünnepléséről szóló jelen-
téseket, amelyek ál ta lában a szülők érdeklődéséről szá-
molnak be. Volt ezen a héten sok kirándulás, önképző-

köri ülés, amelyen az Anyák Napjá t , a Fák és Madarak 
Napját együ t t ünnepelték a Gyermekhéttel. 

Nagyothallók Székesfővárosi Intézete nagyothalló 
és súlyos beszédhibás növendékeket teljes ellátással is fel-
vesz az 1931—32. tanévre. Pályázat i kérvények a Szé-
kesfőváros Polgármesteréhez írandók és az intézetbe (II . 
ker., Toldy Ferenc-u. 64. szám) küldendők. A pályázat 
határideje a folyó év június hó 20-a. Bővebb felvilágosí-
tás t az intézet igazgatósága nyú j t . 

A debreceni ref. tanítóképző 75 éves jubileuma. 
A debreceni ref. kollégium tanítóképző-intézete 
május hó 18-án ünnepelte fennállásának 75 éves 
jubileumát. Az ünnepély Baltazár Dezső püs-
pök imájával kezdődött. Utána Karay Sándor 
kollégiumi igazgató mondott üdvözlő beszédet. 
Veres István, a jubiláló intézet igazgatója, em-
lékbeszédet tartott, melyben a többek között 
megemlítette azt is, hogy az intézet gyakorló-
iskolájának Horthy Miklós kormányzó is nö-
vendéke volt. A gazdag műsorral kapcsolatos 
ünnepély keretében leleplezték a világ-háború-
ban hősi halált halt tanító-növendékek emlék-
művét. 

A Magyar Szülők Szövetségének ismertetése. 
A Magyar Szülők Szövetsége olyan társadalmi egyesülés, 
mely céljaiban, terveiben, elgondolásában hivatva van az 
egész magyar társadalmat közös munkára egyesíteni a 
jövendő: a gyermek érdekében. 

Céljaiért való küzdelmében a jogos önérdek egy úton 
halad a közérdekkel, hiszen a gyermek a szülők reménye, 
de ugyanakkor a társadalom, a nemzet reménye is. 

A magyar gyermekvédő rendszer már a háború előtt 
mintául szolgálhatot t még nyugat i államoknak is. Viszont 
a háború és az azt követő társadalmi és gazdasági bom-
lás egyes eseteiben és á l t a lános jelenségeiben megmuta t ta , 
hogy a munkaterületet ki kell bővíteni és a gyermekvédel-
met a szülők tudatos bekapcsolásával kell megszervezni. 
Hiszen a gyermek sorsa a szülő és nem lehet gyermek-
védelmet légüres térben, a szülők közreműködése nélkül 
szervezni. 

A Magyar Szülők Szövetsége feladata, hogy megszer-
vezze a szülői közvéleményt, tehát úgyszólván az egész 
magyal' társadalmat a gyermekért, a. gyermek jelenének 
és jövendőjének érdekében. A z Egyesült Államokban már 
1897-ben alakul t meg a Szülők Szövetsége és ma több, 
mint 1/4 millió taggal rendelkezik. Hasonló szervezetek 
vannak a művelt nyugat államaiban és ezek néhány évvel 
ezelőtt megalakítot ták a Szülők Nemzetközi Szövetségét. 

A mi Szövetségünk hétéves múltra tekint vissza. Az 
1917-ben alakul t „Anyák iskolájá"-ból fej lődött , mely 
később a Szülők Iskolája nevet vette fel. 1930 júniusában 
t a r t o t t a meg alakuló ülését az immár az egész országra 
kiterjedő tevékenységű szövetség, amely elnökéül gróf 
Keglevich Gyula orsz. képviselőt, ügyvezető elnökéül 
dr. Máday István egy. m. - t aná r t választotta. A Szövet-
ség célja, hogy a szülőknek 1. nevelési kérdésekben, 
2. testi-lelki egészség kérdéseiben, 3. gazdasági kérdések-
ben tanácsot , támogatás t nyúj tson. Még a nyár folyamán 
megalakult a Szövetség nevelési és orvosi szakosztálya, 
valamint a leányszakosztály, melynek célja a leendő csa-
ládanyáknak anyai ós háziasszonyi hivatására való elő-
készítése. A leányszakosztály „Leányok I sko lá ja" című 
tanfolyamot rendez, melyen egészségügyi, gyermekápolási, 
nevelési ós háztar tás i előadásokat tar tunk. Ugyancsak 
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ősszel indult meg a „Szülők Iskolája" című tanfolyam a 
Pedagógiai Szemináriumban, ahol a jelenleg folyó „Iskola 
és Élet" című ciklusban a gyakorlati nevelés problémáit 
fejtegetjük a legkiválóbb előadók részvételével. 

Alakulóban vannak kerületi csoportjaink, ahol szintén 
tanfolyamokat rendezünk, hogy gyakorlati útmutatásaink 
eljussanak a szegényebb és kevésbbé iskolázott szülőkhöz 
is. Nevelési tanácsadóink hálózatát is ki akarjuk terjesz-
teni az összes kerületekre. Tisztán a társadalom, illetőleg 
a szülők komoly és aktív részvételétől függ munkánk 
tempója és terjedelme. 

Előkészítjük az „If júsági Tanácsadás" intézményét is, 
mely már több nyugati államban fennáll, s melynek célja, 
hogy a fiatalemberek minden lelki bajában tanácsot adjon 
és ezúton előzze meg az elzülést, az öngyilkosságot és 
egyéb szerencsétlenségeket. 

Egyesíteni akarjuk mindazokat, akik a gyermekért 
eddig izoláltan, néha egymás ellen dolgoztak, a szülőt, a 
pedagógust, az orvost, az egyházat, a gyermekvédelmi 
intézményeket, gyermekbíróságot stb. Összekötő hidat 
akarunk építeni a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó 
intézmények közé. Tagja lehet a Szövetségnek minden 
szülő és minden leendő szülő, társadalmi, osztály- és fele-
kezeti különbség nélkül. 

Tagsági díj rendes tagoknak 2 pengő, pártoló tagok-
nak 8 pengő. Alapító tagsági díj egyszer s mindenkorra 
200 pengő. Helyiség: VI, Dalszínház-u. 1, I. em. 8. Tele-
fon: 136—49. 

A n y á k n a p j a a g y ő r n á d o r v á r o s i s z e n t I m r e her-
c e g m . kir . á l l . e l . n é p i s k o l á b a n , A győrnádorvárosi 
szent Imre herceg m. kir. áll. elemi népiskola pompás mű-
sorban és méltó keretek között l á to t t vendégül május 
3-án délután sok-sok édesanyát. Az ünnepséget megelő-
zőleg 2-án délelőtt Hótay Ferenc áll. taní tó vezetésével 
az árva gyerekek kivonultak az ú j temetőbe s o t t imában 
rebegték el kegyeletüket a meghalt anyák iránt. Vasárnap 
délelőtt a róm. kath. gyermekek a szent Imre herceg ki-
segítő kápolnában, az evang., ref. és izr tanulók az új-
városi templomokban voltak istentiszteleten. Délután a 
gyermekek a folyosón sorfalat állva, levél- és egy szál 
virággal a kezükben fogadták az érkező anyákat, akiket 
egy-egy szóval köszöntve kísértek be a díszterembe. Az 
iskola igazgatója zsúfolt közönség jelenlétében üdvözölte 
a szülőket. Mindenkinek kezében ot t volt a levélke, mely-
nek tar ta lma bőséges pazarsággal árasztot ta ol a gyer-
meki szív érzelmeit. Csapkay Sándorné áll. tanítónő be-
tanításában mindenben kiválóan sikerült műsor kereté-
ben méltat ta a nap jelentőségét. Kosáryné Réz Lola 
„Meseerdőben" és Sugár Béla „Mindnyájunk édesanyja" 
c. mesedarabok nagy hatás t értek el és dicsérték az elis-
mert tanítónő fáradságos szaktudású, értékes munkáját . — 
A bájos gyermeksereg szerepléséhez Boldis Dezső dr. kir. 
tanfelügyelő melegen gratulált . A közönség Havas Z. Fe-
renc kórházi lelkész hitoktatót az ünnepi beszédért lelke-
sen megtapsolta. Az ünnepélyen resztvettek: dr. Hanny 
Tódorné. az ifjúsági vöröskereszt győri csoportjának el-
nöke, Boldis Dezső dr. vezető kir. tanfelügyelő, a helyőr-
ség nagyszámú tisztikara, Thuróczy János tanár, mint a 
gondnokság képviselője. 

Pályázati hirdetmény. A Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola az 1931—32. tanév első évfolyamára pá-
lyázatot hirdet. A Főiskola első évfolyamára felvehetők 
elsősorban a 30. életévüket még be nem töltött , feddhe-
tetlen előéletű, egészséges szervezetű népiskolai taní tók, 
tanítónők; valamint azok az egyének másodsorban, akik 
valamely hazai középiskolában érettségi bizonyítványt 
szereztek. 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tartama 8 el-
méleti félév. 

A felvett hallgatók segélydíjasok ós önköltségesek. — 
A mérsékelt számú segélydíjas hallgatók havi 25 P dí j 
előzetes lefizetése ellenében intézeti lakást és ellátást, va-
lamint fűtést, világítást és mosást kaphatnak. Az ön-
költséges hallgatók lakásukról és ellátásukról maguk gon-
doskodnak, indokolt esetben kizárólag intézeti élelmezést 
havi 25 P díj előzetes lefizetése ellenében szintén élvez-
hetnek. 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanári kará-
hoz címzett és szabályszerű bélyeggel ellátott folyamod-
ványok a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgató-
jához (VII, Hermina-út 7. sz.) lehetőleg személyesen 
nyújtandók át . A felvételnél előnyben részesülnek a taní-
tók és azok, akik jeles előképzettségüket, kiváló gyakor-
lati képességüket, vagy pedig valamely modern nyelvben 
való jártasságukat kellőképen igazolják. 

A felvétel iránti kérelemhez csatolandók: a) születési 
anyakönyvi kivonat, b) a végzett tanulmányokról szóló 
bizonyítványok, illetve oklevelek, c) működési bizonyítvá-
nyok, d) testi épségről és egészségről szóló tisztiorvosi 
bizonyítvány, e) a közigazgatási hatóságok által kiállí-
to t t erkölcsi bizonyítvány. A pályázati határidő 1931 jú-
lius hó 10. 

Anyák napja. A kisbéri iskolánkívüli népművelési bi-
zottság folyó évi május hó 17-én Anyák napja címen 
ünnepséget rendezett. Hajnalban a leventék zenekara ze-
nés ébresztővel üdvözölte az anyákat . A délutáni ünnep-
ség műsora a következő volt : 1. Himnusz. 2. Prológ. 
3. Az édesanya. (Előadás.) 4. Mariska mosolyog. (Gyer-
mekjelenet.) 5. Legszebb, legjobb édesanya. (Jelenet.) 
6. Szavalatok. 7. Alkalmi énekszámok 8. Az őrangyal. 
(Színdarab.) 9. Hiszekegy. 

Szegénysorsú iskolások öröm- és hálaünnepe. 
Kisbéren a mult év decemberétől 86 szegénysorsú iskolás-
gyermek ingyen ebédet kapott . Az ingyen-ebédeltetés első 
napján a szegény családok életsorsát visszatükröző sápadt-
arcú gyermekek ültek a közös asztalnál. Május 12-én, az 
ingyen ebédeltetés záróünnepélyén, az elöljáróság, a tanító-
testület és a szegénysorsú szülők jelenlétében piros-
pozsgás, életerőtől és vidámságtól boldog gyermekek ül-
tek a közös asztalnál s mosolyogtak kedvesen jótevőik 
felé. Virágcsokros iskolásgyermekek mondtak szívreható 
hálás köszöntőket. Az örömkönnyek ot t ragyogtak a 
szemekben, hogy a szívj óságban példaadó és nemeslelkű 
gróf Thoroezkay Agnes, az „Egészségház" fővédnöknője, 
a kedves „Ágnes testvér" iránti hálájukat kifejezésre jut-
tassák. Nagy tisztelet és hálás köszönet illeti dr. Jenny 
Géza kórházi igazgató-főorvos nagyértékű munkásságát 
is. Az „Egészségház" intézményének áldásos működése az 
ő irányítása mellett történik. Az ünnepély végén Jaka-
tics Ferenc igazgató-tanító a tantestület nevében mondott 
köszönetet mindazoknak, akik e gyermekvédelmi intéz-
mény létrehozásában bármilyen formában is közre-
működtek. 
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A szappanmaradékok felhasználása. Takarókos 
ember minden értéktelennek látszó dolgot hasznára tud 
fordítani. A szappanmaradékokat pl. legtöbb ember el-
dobja, holott, ha még oly apró is, összegyűjtve felhasz-
nálhatjuk. Ha már jelentékeny mennyiséget összegyűjtöt-
tünk, vagdaljuk fel apróra és kevés szódásvízben főzzük 
fel, ha fehérre felfőtt, hagyjuk kihűlni. Hónapokig elálló 
szappankocsonyát nyerünk, amelyből egy kanállal, ha a 
mosogató, vagy mosóvízbe teszünk, az edényt és a fehér-
neműt feltűnően jobban t isztí t ja. 

F e l h í v á s , A pé:si püspöki tanítóképző-intézetnél 1901. 
év június hó folyamán oklevelet nyert osztálytársaimat 
felkérem, hogy 30 éves találkozónk előkészítése céljából 
címeiket közöljék: Károlyi Károly áll. isk.-igazgatóval, 
Tolva, Féstetich-u. 1. sz. 

H a l á l o z á s . Ibrányi Ferenc főv. elemi és továbbképző-
iskolái igazgató meghalt. Súlyos csapás érte a főváros 
tanügyét Ibrányi Ferenc halálával. A megboldogult 37 
évig állott a főváros szolgálatában. Oklevelét az eszter-
gomi tanítóképző-intézetben szerezte. Működését az istván-
telki ipari ós kertészképző-intézetben kezdte. 1894 ben ke-
rül t a főváros szolgálatába, mint taní tó s 1928-ban ne-
vezték ki igazgatónak. Évtizedeken á t a Budapesti hiva-
talos Tanítótestület köri elnöke volt. Működése a la t t 
termékeny közéleti munkásságot fe j t e t t ki. Egyik meg-
alapítója volt a Keresztény Tanítók Országos Egyesüle-
tének, a Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövetségének. 
Hogy egyéni kiválóságait polgártársai és kartársai is el-
ismerték, mu ta t j a az, hogy alelnöke volt a Józsefvárosi 
Polgári Körnek, a Keresztény Kaszinónak, az esztergomi 
tanítóképzőben végzett tanítók baj társi szövetségének 
ós a Szent József-egyházközségnek. A főváros munkás-
ságát azzal is elismerte, hogy a Kerepesi-temetőben dísz-
sírhelyet adományozott az elhúnytnak. A gyászszertartást 
dr. Breyer István püspök végezte fényes papi segédlettel. 
Temetésén megjelentek: Krywald Ottó érseki főbiztos, 
Gábriel Antal kanonok, Sebő Gusztáv, Michál Jenő elöl-
járók, Horváthy Béla és Halabuk Kálmán főv. tanács-
jegyzők, a fővárosi szakfelügyelők vezetésével az igazga-
tók és igen sok tanító. A sírnál ölveczky Pál szakfel-
ügyelő, Vigh János előljáró, Istvánfi Gyula kúriai bíró 
és Ilavadi Barnabás tanár mondottak utolsó „Isten hoz-
zád !"-ot az elhúnyt érdemes igazgatónak. — Penninger 
József nyug. regőczei kántor-tanító Stanisic (Bácska) 
községben 81 éves korában elhúnyt. — Marosi Mihály 
nyug. állami iskolai igazgató-tanító, életének 60. évében, 
folyó hó 16-án Egerben elhúnyt. — Csillik Mihály áll. 
taní tó harctéren és hosszas hadifogságban szerzett beteg-
sége következtében sokáig tartó szenvedés után, életének 
36. évében, meghalt. — A miskolci IV. sz. elemi nép-
iskola tantestülete fájdalommal tuda t j a , hogy Szilvásy 
Hortenzia áll. tanítónő folyó évi május hó 21-én, rövid 
szenvedés után, meghalt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 030/133—1931. el. sz. rendelete a „Hadirok-

kant-jelvény" alapításáról. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak. 

Tudomásulvétel végett közlöm a „Hadirok-
kant-jelvény" alapításáról szóló magas kézira-
tot és az alapszabályokat: 

„Kedves gróf Bethlen! 
A magyar királyi minisztérium nevé-

ben tett előterjesztésére a nemzet kegye-
letes hálájára érdemessé vált azon egyé-
nek társadalmi megbecsülésének és tisz-
teletének előmozdítása céljából, akik a 
világháború, vagv az azt követő gyászos 
emlékezetű forradalmak idején hazafias 
kötelességük teljesítése közben hazájuk-
ért testi épségüket áldozták: „Hadirok-
kant-jelvényt" alapítok. 

Midőn egyben jóváhagyom a jelvény 
bemutatott alapszabályait, felhívom, hogy 
ez elhatározásom folytán szükséges to-
vábbi intézkedéseket megtegye. 

Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 
31. napján. 

Horthy s. k. 
Gróf Bethlen István s. k." 

A „Hadirokkant-jelvény" alapszabályai. 
Magyarország Pöméltóságú Kormányzója a 

nemzet kegyeletes há lá jára érdemessé vált 
azon egyének társadalmi megbecsülésének és 
tiszteletének előmozdítása céljából, akik a vi-
lágháború vagy az azt követő gyászos emléke-
zetű forradalmak idején hazafias kötelességük 
teljesítése közben a hazáért testi épségüket ál-
dozták, a m. kir. kormány előterjesztésére 1931. 
évi március 31. napján kelt magas elhatározá-
sával „Hadirokkant-jelvényt" alapítani és erre 
nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni 
méltóztatott. 

1. %. 
A „Hadirokkant-jelvényt" Magyarország Fő-

méltóságú Kormányzója a volt és jelenleg is 
hivatásos katonai egyének részére a m. kir. 
honvédelmi miniszter közvetlen, egyéb igényjo-
gosultak részére pedig a m. kir. népjóléti és 
munkaügyi miniszternek a minisztertanács 
hozzájárulásával tett előterjesztésére adomá-
nyozza. 
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2. 

A , Hadirokkant-jelvény" aranyozott fémből 
készült és 22 mm átmérőjű, a Magyar Szent 
Korona képmásával díszített, babérkoszorúval 
övezett „H. R." betű, amely a „sebesültek ér-
mével" rendelkező hadirokkantaknál a sebesül-
tek érmének szalagjára, egyéb rokkantaknál 
pedig a háborús emlékérem szalagjára erősí-
tendő. 

3. 
A „Hadirokkant-jelvényre" igénnyel bírnak: 

akik a világháború idején, mint a volt fegyve-
res erő tagjai megsebesültek és ezen sebesülé-
sük, vagy háborús katonai szolgálatuk ideje 
alatt önhibájukon kívül szerzett betegségük 
következtében, — úgyszintén azok, akik az ú. n. 
tanácsköztársaságot támadó ellenforradalom-
ban, vagy az ezt követő időkben vettek részt, 
mint valamelyik fegyveres csoport tagjai, és a 
harcban vagy a rémuralom fogságában szer-
zett sérülésük, vagy betegségük következtében 
— egészségükben maradandóan károsultak és 
keresetképességükben legalább 25%-kal csök-
kentek; amennyiben szabadság- vagy hivatal-
vesztésbüntetést kiszabó bírói ítélet hatálya 
alatt nem állanak. 

4. 
A jelvénnyel való részesítés alól ki vannak 

zárva: mindazok, akik a 3. §-ban felsorolt fel-
tételeknek; nem felelnek meg. 

Ki vannak zárva azon egyének is, akiknek 
hadifogságba jutása, illetve a fogság ideje 
alatti, vagy a forradalmak idején tanúsított 
magatartása az illetékes hatóságok által „nem 
igazolt"-nak minősíttetett. 

Nem ítélhető oda a „Hadirokkant-jelvény" 
azon nem hivatásos katonai állományból szár-
mazó hadirokkantak részére sem, akik az ú. n. 
vöröshadseregben teljesített szolgálatuk ideje 
alatt váltak rokkanttá, még az esetben sem, ha 
részükre a hadirokkantellátásba való felvételt 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter ki-
vételesen engedélyezte is. 

5. 

A „Hadirokkant-jelvény" tulajdonosának el-
halálozása esetén az örökösök tulajdonában 
marad. 

6. 

A „Hadirokkant-jelvény" csak a 2. §-ban le-
írt rendszeresített alakban és kiállításban, ma-
gánalkal makkor azonban kisebbített alakban 
(en miniature) is viselhető. 

7. 
A jelvény adományozásának megtörténtét és 

viselésének jogosultságát a m. kir. honvédelmi, 
illetve a m. kir. népjóléti és munkaügyi mi-
niszter „Igazolvány" kiállítása által hitelesíti. 

8. 
Csakis az előírásnak megfelelő jelvény visel-

hető. 

9. 
A büntető és egyéb törvényeknek a rendje-

lekre vonatkozó rendelkezései a „Hadirokkant-
jelvény"-re szintén alkalmazást nyernek. 

A „Hadirokkant-Jelvény" fenti szabályait 
jóváhagyom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 31. 
napján. 

Horthy s. k. 
Gróf Bethlen István s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 860—05—64/1931. számú rendelete 

a ]Aidapest székesfőváros által fenntartott diák-
szállók igénybevétele tárgyában. 

Valamennyi vármegyei kir. Tanfelügyelő úrnak és a kecs-
keméti kir. tanfelügyelői kirendeltség Vezetőjének. 

Budapest székesfőváros polgármestere arról 
értesített, hogy a főváros az elmúlt évekhez ha-
sonlóan ez évben is fenntar t ja diákszállóit azon 
vidéki diákcsoportok részére, melyek az iskolaév 
folyamán Budapestre tanulmányi kirándulást 
rendeznek. 

A tanulmányi csoportok résztvevői Személyen-
kint napi 60 fillér szállásdíjat fizetnek. Azok, 
akik ellátást is igényelnek, személyenkint és na-
ponkint 3 pengőt fizetnek, ezért szállást, regge-
lire 3 dl tejet és 2 süteményt, ebédre levest, fő-
zeléket feltéttel, tésztát és kenyeret, vacsorára 
pedig hideg húsételt kenyérrel s ezeken felül 
naponkint 2 drb ingyen villamosjegyet kapnak. 
Az itten való tartózkodás idejére a vendégek, 
akár csak szállást, akár ellátást is vesznek 
igénybe, még egy pengő mosatási díjat is tar-
toznak fizetni. 

Az érdeklődőknek felvilágosítást és kívánatra 
programmot nyú j t Budapest székesfőváros 
Diákszállóinak Központja (VI., Cukor-utca 6). 

Utasítom a kir. Tanfelügyelő urat, hogy a 
fennebb közöltekre a rendelkezése alá tartozó 
elemi iskolák figyelmét megfelelő módon hívja 
fel. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfelügyelőkhöz egyidejűleg intézett 

rendeletem másolatát van szerencsém a Főtiszt. 
Egyházi Főhatóságnak szíves tudomásulvétel és 
esetleges intézkedés céljából mellékelten tiszte-
lettel megküldeni. 

Fogadja a Főtiszt. Egyházi Főhatóság kiváló 
tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1931. évi április hó 25-én. 
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7 4 2 - 5 / 2 - 1 9 3 1 . 

Pályázati hirdetmény. 
A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szak-
tanítónőképző-intézetnek az 1931/32. tanév folya-
mán újból megnyitandó 1. évfolyamára való 

felvétel tárgyában. 
(Közzétótetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 742—5/2—1931. sz. rendelete 

alapján.) 
A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szaktanítónő-

képző-intézetnek az 1931/32. tanév folyamán újból 
megnyitandó I. évfolyamára való felvételére pályázatot 
hirdetek. A , gazdasági szaktanítónőképző-intézet folyó 
évi október hó 1-én kezdődik és két évre terjed. Az 
I-ső évfolyamra összesen 15 fizetéses hallgató vétetik fel, 
akik a megállapított beiratási és tandíjon felül lakás és 
ellátás címén havi 50 P - t tartozik negyedévi előleges 
részletekben az intézet pénztárába befizetni. 

Pályázhatnak 22. életévüket még be nem t ö l t ö t t oly 
hajadon elemi népiskolai tanítónők, akiknek jeles elemi 
népiskolai tanítónői oklevelük van. 

A pályázóktól ép, teljesen egészséges szervezet annál 
is inkább megkívántatik, mivel a tanfolyamra felvett 
hallgatók részére a gyakorlati munkákban való részvétel 
alól felmentés nem adható. 

A szabályszerű, ezidőszerint 1-60 pengős okmány-
bélyeggel e l lá tot t kérvényhez a következő okmányok csa-
tolandók: 

a) születési anyakönyvi kivonat, 
b) elemi iskolai tanítónői oklevél, 
c) magyar állampolgárságot tanúsí tó hatósági bizo-

nyítvány, 
d) erős és teljesen egészséges szervezetről, valamint 

testi és szellemi épségről szóló hatósági tisztiorvosi bizo-
nyítvány, 

e) a szülők foglalkozását és vagyoni ál lapotát , a kis-
korú gyermekek számát feltüntető újabb keletű hiteles 
községi bizonyítvány, 

f ) erkölcsi bizonyítvány, 
p) esetleges szolgálati bizonyítvány. 
A felvételeknél vidéken nevelkedett, a falusi gazdasági 

életet ismerő s így a gyakorlati mezőgazdaság i ránt több 
érzékkel bíró pályázók előnyben részesülnek. 

A pályázati kérvényeket a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez címezve azon tanítóképző-intézet 
igazgatóságához kell benyújtani, amely intézetnél a pá-
lyázók elemi népiskolai tanítónői oklevelüket szerezték. 

Már működésben lévő elemi népiskolai taní tónők kér-
vényeiket a működésük helyére illetékes kir. tanfelügye-
lőhöz tar toznak benyújtani. 

A beérkezett pályázat i kérvényeket a tanítónőképző-
intézet igazgatója és az intézethez beosztot t gazdasági 
szaktanár illetve a kir. tanfelügyelő átvizsgálják és a 
felvételre csak azokat hozzák javaslatba, akik a tanítónő-
képző-intézet öt évfolyama a l a t t a háztar tás i teendők 
és a kézimunka iránt a legnagyobb haj lamot és kedvet 
m u t a t t á k , illetőleg a gazdasági szaktanítónői pályára 
való rátermettségüknek tanítónői szolgálatuk a l a t t is 
tanújelét adták. 

Az egyes igazgatóságok, illetve kir. tanfelügyelőségek 
a kérvényeket jelentésük kíséretében a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez terjesztik fel. 

A gazdasági szaktanítónőképző-intézetbe a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter javas la tára a m. kir. 
földmívelésügvi miniszter veszi fel a hallgatókat. 

A felvett hallgatók a jelentkezéskor gazdasági irányú 
felvételi vizsgálatot tesznek s ezenfelül orvosilag is meg-
vizsgáltatnak, mivel az intézet kötelékébe tör tént felvétel 
véglegessé csak akkor válik, ha a pályázó a vizsgálaton 
is minden tekintetben alkalmasnak ta lá l ta t ik . 

Pályázati határidő: 1931. évi július hó 15. 
Budapest, 1931 m á j u s hó 12-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

110/1931. szám. 

Pályázati hirdetmény 
a m. kir. Testnevelési Főiskolába való felvétel ügyében. 

A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Or f. 
é. 1120—5/3—1931. X. ü. o. számú rendeletével a m. 
kir. Testnevelési Főiskola folyó évi szeptember hó 15-én 
kezdődő 1. évfolyamára 20 férfihallgató felvételét enge-
délyezte. A tanulmányi képzés időtar tama 4 év, illetőleg 
8 félév. A felveendők közül előreláthatólag 5 hallgató 
ösztöndíjban részesül. A felvételre pályázhatnak elsősor-
ban azok, akiknek középiskolai érettségi bizonyítványuk, 
vagy elemi iskolai tan í tó i oklevelük van, másodsorban 
azok, akik kiváló eredménnyel felső kereskedelmi iskolai 
vagy felső mezőgazdasági iskolai érettségi vizsgálatot tet-
tek, amennyiben nőtlenek és 30. életévüket még nem töl-
töt ték be. A felvételnél, különösen az ösztöndíjak elnye-
résénél a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
bölcsészeti karának hal lgatói előnyben részesülnek. Ezek 
az egyetemi hallgatók a Testnevelési Főiskolán — 8 fél-
éven át. — mindössze het i 12—14 óra hal lgatására köte-
lesek, mely előadások elrendezése lehetőleg úgy történik, 
hogy ne essenek egy időbe az egyetem bölcsészeti kará-
nak előadásaival. 

A in. kir. Vallás- ós Közoktatásügyi Miniszter Or a 
Testnevelési Főiskolával kapcsolatosan in terná tus t is lé-
tesített. A teljes ösztöndíjas helyre felveendő hallgatók 
a tanulmányi idő a la t t az internátusban lakás t és tel-
jes el látást , vagy havi 40 pengő tanulmányi segélyt, a 
félösztöndíjas helyre felvet t hallgatók pedig havi 20 
pengő befizetése ellenében lakást és teljes ellátást , vagy 
havi 20 i>engő segélyt kapnak. A fennmaradó internátusi 
helyeket havi 40 pengő befizetése ellenében nem ösztön-
díjas hallgatókkal tö l t jük be. 

Beiratási díj félévenkint 10 pengő, t and í j félévenkint 
40 pengő. A hallgatók ezenkívül kötelesek a Főiskola ré-
szére előírt ruházatot ós sportfelszerelést beszerezni és 
kívánatra bemutatni. 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Főiskola 
igazgatóságához címzett és szabályszerűen felbélyegzett 
pályázati folyamodványt tar toznak beadni, melyben meg 
kell jelölni, hogy teljes, vagy félösztöndíjas helyre folya-
modnak-e, vagy pedig ösztöndí j elnyerése nélkül is kérik-e 
a felvételt. A folyamodványhoz a következő mellékletek 
csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. A végzett tanulmányokat igazoló okmányok (érett-

ségi bizonyítvány, esetleg egyetemi index, vagy elemi is-
kolai taní tó i oklevél). 

3. A testi épséget igazoló tiszti orvosi bizonyítvány. 
4. Egyetemi kötelékben nem állók részéről hatósági er-

kölcsi bizonyítvány. 
Ösztöndíjas helyre folyamodók ezenkívül megfelelő ok-

mánnyal igazolni tar toznak vagyontalanságukat is. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
10 

(6 A. ÉVFOLYAM 11. SZÁM.} 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a folyamodók 
lakáscímének megjelölésével a m. kir. Testnevelési Főiskola 
igazgatóságához (Budapest, I., Győri-út 13. szám) nyúj-
tandók be legkésőbb folyó évi július hó 15-ig. Szabály-
szerűen fel nem szerelt és elkésve benyúj to t t folyamodvá-
nyokat az igazgatóság nem fogad el. 

A végleges felvételt az atlétikából és tornából, továbbá 
az orvosi szemléből álló felvételi vizsgálat előzi meg, 
melyet a jelentkezők a Főiskola tanáraiból álló bizot tság 
előtt tesznek. A felvételi vizsgálat minimális követel-
ményei ezek: 

1. Az orvosi szemlénél: alkati és szervi alkalmasság, 
testmagasság 165 cm. 

2. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 
A próbák 3 csoportja a megkövetelt minimális telje-

sítményekkel a következő: 
Első csoport: 60 méteres s íkfutás 8-4 mp. 400 méte-

res s íkfutás 63-0 mp. 1000 méteres s íkfutás 3 p. 06-0 mp. 
Második csoport: Magasugrás rohammal 145 cm. Tá-

volugrás rohammal 500 cm. Rúdugrás rohammal 240 cm. 
Harmadik csoport : Súlydobás 7 és Yt kg súlyú golyó-

val 8*5 méter. Diszkoszvetés 2 kg súlyú diszkosszal 26 
méter. Gerelyvetés 800 gr súlyú gerellyel 32 méter. 

A felvételi vizsgálatra jelentkezők mind a három cso-
portból tetszés szerint egy-egy próbát választhatnak, 
azaz összesen három próba kötelező, de különböző cso-
portok köréből. 

3. A tornagyakorlatok köréből: 
Első próba: függeszkedés kötélen 5 m magasra, 5 mp 

a la t t . 
Második próba. Magas nyú j tón : támaszbalendülés, ke-

lep, bukó billenés. Korláton: hosszú billenés, félkarállás, 
á t fordulás előre felkarfüggésbe, felkarbillenés. 

Harmadik próba: Tornalónak hosszában, 120 cm ma-
gasságban rohammal terpeszugrása. 

Negyedik próba. Talajon vagy szőnyegen: á t fordulás 
előre, kézretámaszkodva. 

A felvételi vizsgálatok megtartása u tán a felvetteket 
végleges felvételükről a Főiskola igazgatója értesíti . 

Budapest, 1931. évi ápriils hó 20-án. 

Dr. Szukováthy Imre s. k. 
a Testnevelési Főiskola igazgatója. 

Pályázati hirdetmény. 
1. A makói állami „Csanád vezér" (fiú) reálgimnázium-

mal kapcsolatos internátus (Makó, I I . ker. Návay-tér 8. 
szám) és a kisvárdai állami ,.Bessenyei György" (fiú) reál-
gimnáziummal kapcsolatos internátusban (Kisvárda, I I . 
ker., Hunyadi-utca 16. sz.), valamint a budapesti állami 
„Erzsébet Nőiskola" leányliceummal kapcsolatos interná-
tusban (Budapest, VII. ker., Aj tós i Dürer sor 37. szám), 
a mezőtúri állami „Teleki Blanka" leánylíceummal (Mező-
túr , II . ker., Erdődy-utca 15. szám), a soproni állami 
leányliceummal (Sopron, Deák-tér 30—32. szám) és a 
szegedi állami „Arpádházi Szent Erzsébet" leányliceum-
mal (Szeged, I. ker., Erzsébet-rakpart 2. szám) kapcso-
la tos internátusokban fizető helyet elnyerni óha j tó növen-
dékek a felvételt kérő folyamodványaikat az illetékes in-
ternátusi igazgatósághoz t a r toznak benyújtani . 

A felvételek tekintetében az internátus igazgatósága 
határoz. 

Tájékozta tásul szolgáljon, hogy a reálgimnáziumnak 
és a leánylíceumnak az a feladata, hogy a t anu ló t val-
lásos, erkölcsös és nemzeti szellemben magasabb általános 

műveltséghez ju t t assa és ekként az egyetemi és á l ta lában 
a főiskolai tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára 
is képessé tegye. A közös nemzeti tágyakon kívül e fela-
datot a reálgimnázium főleg a latin- és modern nyelvi 
és irodalmi tanulmányok segítségével, a leánylíceum első-
sorban a modern nyelvek és irodalmak tüzetesebb tanulá-
sával oldja meg. A hirdetet t fiú- és leányinternátusokkal 
kapcsolatos középiskolák (reálgimnáziumok, illetve leány-
líceumok) az 1924. évi XI . t.-c. 16. §-a, illetve az 1926. 
évi XXIV. t.-c. 15. §-a értelmében valamennyi főisko-
lára rendes hallgatóként való belépésre jogosítanak. 

A folyamodványhoz a növendékek alábbi okira ta i t kell-
csatolni : 

a) az utolsó tanévvégi iskolai bizonyítványt, 
b) születési anyakönyvi kivonatot , 
c) újraoltási és egészségi bizonyítványt, mely utóbbí-

azt igazolja, hogy az illető növendék az internátusi ne-
veltetésre alkalmas. Az a növendék, akinek tanulmányai-
ban megszakítás van, köteles azt is igazolni, hogy a-
megszakítás a l a t t mivel foglalkozott , 

d) két (2) tanú előttemezésével kiállí tott ny i l a tkoza to t 
arról, hogy a szülő (gyám) az előírt fizetési feltételeknek 
pontosan eleget fog tenni és az internátusi rendtar tás i 
szabályok kötelező erejét elismeri. 

2. Az 1931/32. tanévre az intézeti (iskolai) díjakon 
kívül: 

a) felvételi díj címén a felvétel alkalmával kivétel nél-
kül minden növendék tíz (10) pengőt tar tozik fizetni; 

b) ellátási díj címén a makói és a kisvárdai állami fiú-
internátusokban az egész díjasok havi nyolcvan (80)-
pengőt, a közalkalmazottak gyermekei havi h a t v a n (60) 
pengőt, a budapesti állami „Erzsébet Nőiskola" leány-
líceumának internátusában a teljes díjat fizető bentlakók 
havi egyszázharminckettő (132) pengőt, a teljes díjat 
fizető félbentlakók havi nyolcvannyolc (88) pengőt, a 
mezőtúri, soproni és szegedi állami leányinternátusokban 
az egész díjasok havi egyszáznégy (104) pengőt a köz-
alkalmazottak gyermekei pedig havi nyolcvan (80) pengő t 
tar toznak fizetni. 

c) Orvosi díj címén kivétel nélkül minden növendéle 
tanévi husz (20 pengőt ta r toz ik fizetni, mely összeg felét 
a tanév elején (szeptember hó 10-ig), a másik felét pedig, 
február hó 10-ig kell fizetni. 

Betegség esetén a gyógyszerek és más készkiadások — 
járványos és ragályos betegégek esetében pedig a külön 
orvosi és ápolási költségek — a szülőket terhelik. 

Az ellátási díj összegét havonta előlegesen és legké-
sőbb minden hó 10-ig kell az internátus pénztárába be-
fizetni. 

Amennyiben az internátusba felvett növendék he lyé t 
nem foglalná el, egy hónapra szólóan az ellátási d í j a t 
megfizetni tar tozik. 

3. A zene tanulása nem kötelező, de a szülők óhajára, , 
mint rendkívüli tá rgy tanulható . 

A budapesti állami „Erzsébet Nőiskola" leánylíceumá-
nak internátusában a zenedíj összege havi t izenket tő 
(12) pengő. A zongorahasználati díj összege évi t i zenö t 
(15) pengő, mely összeget az a növendék is fizetni t a r -
tozik, aki ok ta tás t nem kíván, de szórakozás céljából 
zongorát használja. 

A vidéki internátusokban a zenedíj összegét az intor"-
nátus igazgatósága, az intézeti igazgatósággal e g y ü t t e -
sen á l lap í t ja meg, azonban az e címen szedhető dí j ösz-
szege nem lehet nagyobb a helyben szokásos zenedíjak; 
összegénél. 

4. A vidéki internátusokba való felvételnél előnybei» 
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részesülnek azok a növendékek, akiknek szülői oly helyen 
Jaknak, ahol középiskola nincsen. 

Az internátusba való felvétel egy tanévre szól. Az év-
közben való kilépés csak a szülőknek vagy a növendék 
gyámjának írásbeli bejelentésével történhetik. A kilépés 
vagy az igazgatóság határozata folytán az internátusból 
való kizárás esetében a növendék után az ellátási d í ja t a 
kilépést, kizárást követő egy havi időtar tamra szólóan 
«lég meg kell fizetni. A befizetett ellátási díj összegéből 
•visszatérítésnek helye nincs. 

Az internátusokba ingyenes és kedvezményes helyek az 
3.931/32. tanévre, üresedés hiányában nincsenek. 

5. A felvételt kérő folyamodás határideje 1931. évi 
jú l ius hó 8-ika. 

A hiányosan felszerelt vagy közvetlenül a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumhoz benyújtot t folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

6. Az internátusba felvett növendékek az internátusi 
„Házi Rend"-ben előírt ruházati- és egyéb felszerelési 
t á rgyaka t kötelesek magukkal hozni. Erre, valamint 

-egyéb kérdésekre vonatkozólag kizárólag az internátus 
igazgatósága ad bővebb felvilágosítást. 

Tanszerengedélyezés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Tordai István berzencei róm. kath. 
taní tó „Irkabetét" című tanszerének haszná-
la tá t az elemi iskolák részére engedélyezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Kókai Lajos cég kiadásában megjelent, 
Kogutowicz Károly által tervezett és Turner 
István által készített sík- és dombornyomású 
földgömbök használatát az összes elemi-, kö-

;zép- és középfokú iskolák részére engedélyezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.-T. 
igazgatóságának azért, hogy az általa fenntar-
t o t t ózdi és ózdkörnyéki elemi népiskolák sze-
g é n y tanulóinak felruházására 6.542 pengőt ado-
mányozott karácsonyi ajándékul, őszinte elis-
merését és köszönetét nyilvánította. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a kapos-

vári Turul Jótékony Asztaltársaságnak, Kaposvár megyei 
•ráros közönségének, a kaposvári Dunántúli Bank, a ka-
posvári ág. hitv. ev. Nőegyletnek, a kaposvári Lorántffy 
Zsuzsánna Egyletnek, méltóságos Kladnigg Alajos úrnak, 
4a Petőfi-utcai állami elemi iskola tantestületének, a ka-
posvári Széchenyi Társaskörnek a kaposvári állami elemi 
-iskolák szegénysorsú tanulóinak jótékony adományokkal 
való támogatásáért elismerését és köszönetét nyilvání-

t o t t a . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a kapos-
vári Mária-kongregációnak, Tallián Andor nyug. alispán 
úrnak és Krizsanits Andorné m. kir. honvédszázados ne-
jének a kaposvári állami elemi iskolák szegénysorsú ta-
nulóinak jótékony adományokkal való támogatásáért el-
ismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a hat-
vani máv. mozdonyvezetők egyesületének és a hatvani 
máv.-állomás állomási és vonatkísérő személyzetének a 
hatvani újtelepi állami elemi iskolák szegénysorsú tanulói 
részére a tél folyamán kiosztott 2700, illetve 6200 ebé-
dért és karácsonykor 135 tanuló felruházásáért elismeré-
sét és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elismeré-
sét fejezte ki a Csongrád vármegye és Szeged sz. kir. 
városi tanfelügyelőnek, valamint a tankerület egész ta-
nítói karának azért a lelkes társadalmi akcióért, mely-
nek eredményeképen a helybeli társadalom az 1930/31. 
tanév folyamán a népiskolák 15.094 szegénysorsú tanuló-
já t részesítette összesen 119.640 pengő értékű jótékony 
adományban. 

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

Simó Anna dévaványai állami helyettes gazda-
sági szaktanítónőt az 1927. évi 9.000 M. E. számú 
rendelet alapján járó illetményekkel állami gaz-
dasági szaktanítónővé kinevezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Gróf Klebelsberg Kuno: Hogy' áll népművelé-
sünk! — Babódsay János: Ismeretterjesztő elő-
adások és népművelési tanfolyamok. — Szno-
pek Zoltán: Távlati érdekességek a tanító ra j -
zában. — A vallás- és közoktatásügyi tárca 
költségvetésének képviselőházi tárgyalása. — A 
tanterv végrehajtása: Elméleti fejtegetések és 
gyakorlati tanítások. Drozdy Gyula: Gondola-
tok a polgári jogok és kötelességek tanításához. 
— A hazai és a külföldi tanügyi lapokból. A 
természettudományok az elemi iskolában. — 
Iskolai távozási ünnepély. — Az iskola és a 
balesetektől való óvakodás. — Az „olasz játék-
szer" napja. — U j nevelőintézet. — Tanítónők 
pápai fogadtatása. — Tanügyi kiállítások. — A 
Montessori-iskolák 6S cl külföld. — „Feddő sza-
vak". — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Peda-
gógiai szeminárium. — Egyesületi élet. —- Hírek. 
A Klebelsberg-emléktábla leleplezése Szegeden. 
— A történettudósok nemzetközi kongresszusa. 
— A törvényhatóság iskolánkívüli népművelési 
bizottságoknak a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által kinevezett ú j tagjai. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és D R O Z D Y G Y U L A . 
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P Á L Y Á Z A T Ó K O R G O N A. 
Templomi , művészi , zenekari , kán to r t an í t ó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban . — Óriás i választék. 

Részlet . — Jó tá l lás . 

S t e r n b e r g 
királyi udvari hangszergyár 

Budapest VI I , Rákóczi-út 60. sz. 

A D E B R E C E N I ág. hitv. ev. egyház pá lyázato t hir-
d e t 1931 szeptember 1-én elfoglalandó nem államsegélyes 
t an í tó i állásra. Az ál lás helyettessel vagy fiatalabb ren-
des férfi tanítóval töl te t ik be. Az államival egyenlő fize-
tését kizárólag az egyháztól kapja. Kötelessége: egy ve-
gyes osztály taní tása , indokolt esetben a kán tor helyet-
tesítése, szükség esetén a más elemi iskolába járó ev. 
gyermekek vallástanításában s a belmissziói munkában 
való részvétel. Német nyelvtudás és kántori képesítés 
előny. A kellően felszerelt kérvények f. é. június hó 25-ig 
a fenti egyház elnökségéhez Rapos Viktor lelkész kezéhez 
nyúj tandók be. (Debrecen, Miklós-u. 3.) (195) 

VACRATÓTI II . sz. tanítói állásra lemondás folytán 
pá lyáza t i határidő június 10. Fizetése törvényes. Ü j lakás 
felépüléséig bútorza t lan szoba. Kath . Egyháztanács. (200) 

A FARMOSI (Pes t m.) róm. kath . egyháztanács négy-
tan í tós iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett I I . 
számú tanítói állásra pá lyázato t hirdet június 21. ha tár -
idővel. Javadalom: az alapfizetés körülbelül 12%-a egy-
házközségtől, többi államsegély, természetbeni lakás vagy 
lakbér. Kötelességek: „Rendszabályok" és díjlevél szerint. 
Kántor i oklevél szükséges, mert kántorhelyettes lesz. Kath . 
egyesületekben részvétel, Szívgárda vezetése kötelező. A 
kellően felszerelt kérvények visszaküldése csak megfelelő 
válaszbélyeg ellenében biztosítva. Kezdő taní tó egyelőre 
segédtanítóként lenne alkalmazva. Állás legkésőbb augusz-
tu s 15-én elfoglalandó. A megválasztott értesítve lesz. 
Elnök érdeklődőket csak délutáni órákban fogad, válasz-
bélyeg mellékelése esetében válaszol. (193.) 

D E B R E C E N sz. kir. város községi iskolaszéke, úgyis 
mint óvodai felügyelő bizottság, pá lyázato t hirdet az 
á l ta la választás ú t j á n betöltendő, a törvényhatósági bi-
zo t t ság által újonnan szervezett 2 községi óvónői állásra. 
Az illetményeket a mindenkori kormányhatósági jóváha-
gyást nyert közgyűlési határozatok szabályozzák. Ezidő-
szerint mind a két óvónői állás természetbeni lakás élve-
zetével van egybekötve (fűtés és világítás nélkül). Kezdő-
fizetés az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. foko-
z a t a szerint. Pá lyázha tnak mindazok a magyar állam-
polgárnők, akik az 1891. évi XV. t.-c. 11. §-ában meg-
jelölt képesítéssel rendelkeznek. A pályázat i kérelmek ma-
gya r állampolgárságot igazoló bizonyítvánnyal, születési 
anyakönyvi kivonattal , óvónői oklevéllel, hatósági egész-
ségi bizonyítvánnyal, erkölci bizonyítvánnyal és eddigi 
működést igazoló iratokkal felszerelve, jelen pályázat i 
hirdetménynek a Néptanítók Lapjában tör ténő megjele-
nésétől számítot t 21. nap déli 12 óráig a város polgár-
mesteréhez, mint a községi iskolaszék elnökéhez nyúj tan-
dók be. (Városháza, emelet, 31. a j tó . ) Elkésetten érke-
zet t , vagy hiányosan felszerelt pályázati kérvények figye-
lembevehetők nem lesznek. Dr. Vásáry István polgár-
mester, a községi iskolaszék elnöke. (187.) 

Z A L A E G E R S Z E G megyei város óvodafelügyelő bi-
zo t t sága a nyugdí jazás folytán megüresedett Ola-kül-
városi óvodához óvónői állásra pá lyázato t hirdet. Illet-
mény: törvényes fizetés az 1930. évi 47. t.-c. értelmében 
havi 100 pengő ós a XI . fiz. o. megfelelő lakpénz, vagy 
természetbeni lakás. Pá lyázat i határ idő ezen hirdetmény 
megjelenésétől számí to t t 10 nap. Egyenlő képesítés mel-
le t t a B-listás és nyugdíjas óvónők előnyben részesülnek. 
Kezdő óvónők a közoktatásügyi miniszter úr 1931. feb-
r u á r 6-i rendelete értelmében segédóvónői minőségben al-
kalmaztatnak. A kérvények Pehv József apátplébános, 
óvodafelügyelő bizottsági elnökhöz címzendők. (176.) 

A KÖTEGYÁNI (Bihar megye) református egyház 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortaní tói állásra. Javadalom: Készpénz 64 pengő, 19 ka-
taszteri hold szántóföld, 1560 liter gyűl t búza, 650 liter 
zab, árpa, 2880 liter gyűlt búza tüzifavál tság. Temetési 
stóla. Államsegély. Értékegység 56. Kötelesség: a rábí-
zott osztályok (most V—VI. vegyes) vezetése. Kántor i 
szolgálat. Szükség esetén lelkész helyettesítése. Egyházi 
jegyzőségért 3,0 pengő. Vasárnapi iskola. Belmisszióban 
segédkezés. Legátusok ellátása. Községi gazdasági ismétlő 
iskolában taní tásér t 204 pengő. Határ idő július 1. Ref. 
iskolaszék. (179.) 

A FELSÖNÁNAI evangélikus egyházközség pályáza-
to t hirdet kebelében megüresedett I. sorsz. kántor taní tó i 
állásra. Javadalom: 3 szoba, 2 konyha, mellékhelyiségek, 
kort, kb. 9 kat . hold föld és rét haszonélvezete. Az in-
gatlanok tekintélyes részét a gyülekezet munkál ta t ja . 
Készpénz 80 P, Í 3 q búza, 43 q rozs, 870 liter bor, 5 
méteröl kemény hasábfa. Malomfuvarok. Stólák. Ismétlő-
sök oktatásáér t külön díjazás. Értékegység 78. Német 
nyelv teljes bírása szükséges. Kérvények a felsőnánai 
evang. lelkészi hivatalhoz nyúj tandók be. Tolna megye, 
Kéty mellett. Határ idő hirdetés u t án 15 nap. (184.) 

A S Z E N T M A R G I T A P U S Z T A I (Szabolcs vm.) rk. 
egyház nyugdíjazás folytán megüresedett kántor taní tó i 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: készpénz mint ál-
lami tanítóknál, fizetési rangfokozatnak megfelelően, la-
kás mellékhelyiségekkel, kerttel, s tóla párbérrel (200 P 
körül), 21 hl vegyes termény, 30 m3 lágy, has í to t t tűzifa. 
Kötelességek díjlevél és rendszabályokban. Pá lyázatok 
szentmargitapusztai plébániára küldendők, egri főkápta-
lanhoz címezve. Választási pályázatok és énekpróba ered-
ményének felterjesztése u tán főkáptalan ejt i meg. (185) 
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A M U R G A I evang. leánygyülekezet k á n t o r t a n í t ó i állá-
sá ra pá lyáza t hirdet tet ik . Osz t a t l an népiskola vezetése 
mel le t t német nyelven levitái teendők is végzendők. Helyi 
j avada lom 59 értékegységben és 217'60 P-ben van felvéve. 
B-l is tások, nyugdíjasok is pá lyázha tnak . Taní tó i és kán-
tor i oklevéllel, keresztlevéllel, működési-, kommün a l a t t i 
m a g a t a r t á s t igazoló bizonyí tványokkal és válaszbélyeggel 
felszerelt kérvények június 13-ig to lnakétyi lelkészi hiva-
ta lhoz küldendők. (190.) 

~ Jégszekrényei 
e l e k t r o m o s hűtőkészülékek, 
sörkimérő készülékek 

E F S E L D 
l í g s i F k r í n y g y á r rt. 

l iu i lapes t , VI., Ó-utea 6. szi-.á. 
Á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

Igen tisztelt tanitóívevőimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor« 

gyáros, Budapest, V., Kádár=utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona» és h a r m ó n i u m g y á r 

r é szvény tá r sa ság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

rrriílirti 

A szegedi nagy orgona készítői. 

A B U J I (Szabolcs m.) róm. ka th . iskolánál I I . t a n í t ó i 
á l lás ra július 15-ig pá lyázha tnak csak kán to r ságban jár -
t a s t a n í t ó k (nők sem zárva ki), kik szükség esetén kán-
t o r t d í j t a l anu l helyettesí teni t a r toznak . Vá lasz tás 19-én 
délu tán 3-kor lesz, ének és orgonálás b e m u t a t á s a véget t 
személyes megjelenés k ívánatos . Javada lom: lakás és ko r t , 
törvényes fizetés. Kötelesség: díjlevél szerint . (180.) 

A C E N T E R I róm. ka th . egyházközség képviselőtestülete-
p á l y á z a t o t hirdet a megüresedett önálló centeri róm. k a t h . 
t a n í t ó i ál lásra. J a v a d a l o m : t íz százalék helyi járulék és, 
törvényes államsegély, természetbeni ú j l akás ker t te l . 
Előnyben részesülnek okleveles kán to r t an í tók . P á l y á z a t i 
h a t á r i d ő a lap megjelenésétől 15 nap. Dr. Seres A n d r á s 
plébános. (192.) 

A T O R N Y O S P Á L C A I görögkathol ikus iskolaszék p á -
l y á z a t o t hirdet k á n t o r t a n í t ó i ál lásának egyévi helyet-
tesítésére, ka tona i szo lgá la t ra való bevonulás m i a t t . Fé r f i 
pá lyázó h iányában t an í tónő i okleveles nővel lesz betöl tve , 
(194.) 

H 1 R D E T É s *
 

LU
 

Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget. 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis 
gyári, új, szolid minőségű minták, páratlan 
orgonahanggal! Hörl Nándor országos hírű 
harmónium-speciális cégnél, Budapest, II. ker., 
Török-utca 8. (A budai Margithídfőtől a máso-
dik utca jobbra.) Sürgönyeim: „HARMÓN-
HÖRL". Használt, vagy silány harmóniumokat 
nem tartok, mivel nem megbízhatók! 

C S E R É L áll. t an í tónő 6 tanerős iskolától, hol főiskola, 
taní tóképezde van, hasonló jó helyre. Cím a kiadóban. 

(201 

C S E R É L N E áll. t a n í t ó megyei székhelytől gyógy-
fürdőtő l Vi órai t ávo l ságra fekvő nagyközségből 8 t an -
erős i skolá tól bárhová, ha lakóházát cserélő megvenné. 
T a n í t ó p á r is cserélhet. Cím a kiadóban. (199) 

A Z E S Z T E R G O M I Taní tóképző Szemináriumi Inter-
n á t u s a ötéves t a l á l k o z ó j á t június 25-én, d. e. 10 órakor 
a Tanítóképzőben t a r t j a . U t á n n a közög ebéd. Résztvevők 
í r j anak Szabady Bélának, Visegrádra. Mindenki o t t le-
gyen! H u l y a Is tván. (196) 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 5. TELEFOI: AUT. 130—96 ÉS 133—96. 

Á L L A X D Ó I » t r S V Á L A S Z T É K : 
kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kakátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-

/ n tanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
^ m KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 

W^r KEI) VEZÖ FIZET ESI FELTÉTELEK ! 
V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk ! 
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ROSSZUL HALL? — Használjon Siemens Phonophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villamos 
készülékkel természetesen, tisztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
bá lha t ja Magyar Siemens Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 és 273—04. — Kérjen ismertetőfüzetet. .Díjmen-
tesen megküldik. 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim jó-
ságát , tar tósságát , olcsóságát. ZONGORÁK, HARMÓ-
NIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas válasz-
tékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel és 
a ján la t t a l szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MÓNIUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, ú j és használt álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

MÉZZEL vagy pénzzel honorálnám azon kartársam 
fáradozását, aki nekem erdős, méhészkedésre alkalmas 
— állomással bíró — helyen, lehetőleg városhoz közel, 3—5 
holdas telket, vagy telkesházat ajánl. Cím: Nádasdy, ta-
nító, Mezőlak (Veszprém m.). (182.) 

DEBRECEN közvetlen közeléből cserélne áll. tanítónő 
nagyobb helyre. Cím a kiadóhivatalban, „Debrecen" jelige 
a la t t . (183.) 

TALÁLKOZÓ július harmadkán Csurgón. Lehetőleg 
kilencret képzőben legyenek Benkes, Bottlik stb. urak. (189.) 

FELKÉREM osztálytársaimat, akik Pápán, 1921-ben 
képesítőt tettek, ír ják meg címüket. Orr Lajos, Alsózsid, 
Zala megye. (188.) 

VASÚTÁLLOMÁSSAL, Nyíregyházához félóra, tizen-
két tanerős közégi iskolától, cserélne bárhová tanyára is 
községi tanítónő. Hatóságok cserét elősegítik. Cím a 
kiadóban. (172.) 

NINCS GONDJA vizsgái versekre, ha 1-50 P-ért meg-
rendeli a mintegy félszáz különféle alkalmi verset tartal-
mazó „Gyermekszívek virágai" c. munkámat. Záróünne-
pélyre nagyon alkalmas egyfelvonásos vígjáték: „A sza-
lámi". Szívgárdistáknak kitűnő vígjáték: „Déri nem iszik 
többet!" Áruk 1—1 pengő. Bartunek János tanító, Kör-
mend. (173.) 

1931—32. T A N É V R E kenesei Kenessey Josephine elő-
kelő budapesti leányinternátusába és továbbképző iskolá-
jába bentlakók és félbentlakók jelentkezhetnek. Szomszéd-
ságban elismert, jó iskolák! Egyéni nevelés. Idegen nyel-
vek. Sport. Augusztus l- ig: I, Tó th Lőrinc-utca 15. 
(Tel. Aut. 524—54.) Augusztus l -e u tán az új helyiség-
ben: IV, Egyetem-tér 5. sz. Volt. gróf Andrássy-palota. 
(Tel. 83—1—99.) Prospektus! Szünidőben nyara l ta tás! 
(177.) 

Vagyont 
szerez 
Marabu 
keltetőgéppel 
ha baromfi« 
tenyésztéssel 
foglalkozik! 
A legmodernebb gyártmány, legs 
k i tűnőbb kivitel! Gravitációs köz* 
ponti melegvízfűtés! Automatikus 
melegszabályozás, párologtatás és 
szellőztetés. Amali th asztbesztpala 
belső burkola t ta l . Nem vetemedik, 
ki tűnő hőszigetelő 1 Elpusztíthatat* 
lanl Tojások forgatása kívülről 

egy pillanat alat t ! 

Magyar Radiátorgyár Rt., Budapest 
Gyár : X., Gyömröisűt 76—78. 

Városi iroda és min ta rak tá r : V., Kálmánmtca 18. 
Telefon: 197 -08 . 

Műanyák, téli csibenevelőketrecek (battériák), ólak, 
baromfitenyésztési eszközök. 

A l a c s o n y á r a k ! K e d v e z ő Gzetés i f e l t é t e l e k ! 
S Z A K S Z E R Ű O K T A T Á S ! 

M E G N Y Í L T B U D Á N 
SCHÄFFER J Á N O S M Ű B Ú T O R A S Z T A L O S 

LAKBERENDEZÉSI ÜZLETE 
II, T Ö R Ö K s U T C A 2, SZ. A L A T T ( M A R G I T . H Í D N Á L ) 

MÚBÚTOROK ÉS ELSŐRANGÚ GYÁRTMÁNYÚ EBÉDLŐ, HÁLÓ, 
Ú R I S Z O B Á K , KONYHA. ÉS ELÖSZOBABERENDEZÉSEK. 

© KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA MELLETT. 

CSALÁDI OTTHON. A közszolgálati alkalmazottak 
állandóan érdeklődnek pestkörnyéki házhelyek iránt. Ezért 
a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége 
(KANSz) tárgyalt pestkörnyéki telepek vezetőségével és 
legmegfelelőbbnek ta lá l ta a Maglódi nyaralótelepet, mely 
ideális családi otthonnak alkalmas. Jó magaslati leve-
gője, egészséges ivóvize, olcsó élelmezési lehetősége van. 
Állomás a telepen, Budapesttől 45 percre, naponta 27 vo-
nat . A telkek négyszögölenként 4—8 pengőig. Kedvező 
fizetési feltételek, 10 év ala t t törlészthető olcsó kölcsön-
nel. A telken már 700 villa felépült. Iskola, óvoda, fűszer-
kereskedés, pék, hentes, stb. Kitűnő termőföld a kertész-
kedésre, szárnyasok nevelésére. Az építkezés olcsó, mert 
helyben van építési anyag. Érdeklődni lehet KANSz-tól 
(V, Kossuth Lajos-tér 11, félem. 59. Tel. A. 194—36.) 
vagy Maglódi Nyaraló Intézőségénél, Budapest, VI, Vö-
rösmarty-utca 20. Tel. J . 382—12. 

8 A R A K O V B T S J Á N O S 
géperőre berendezett mü'orgona-építö 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapest mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól C villamossal. 

Készítek pneumat ikus és elek-
tromos rendszerű orgonákat bár-
milyen nagyságban és kivitelben. 
Úgyszintén modern gépezetes 
orgonákat , mindennemű orgena-
sípokat . — Vállalok javí tásokat , 
átépítést , tisztítást, hangolás t és 
orgonák jókarbantar tását . Tervek-
kel és költségvetéssel készséggel 
szolgálok. Kis orgonák rak tá ra . 

Alapíttatott 1920-ban 
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KAPOSSY—SZEMENYEI egyházi énekekből a máso-
dik kötet teljesen kapható (6 füzet) 12 pengő helyett kö-
tetenkint 2 pengőért. Az első kötetből a meglévő füze-
tek darabja pedig 50 fillérért kapható Nagykónyiban 
(Tolna megye), Kapossy Pongrác nyugalmazott taní tónál 
július 31-ig. (175.) 

Középkorú ÓVÓNŐ, többéves bizonyítványokkal, ne-
velőnőnek ajánlkozik. Visszamaradott gyermekek nevelé-
sében nyolcévi gyakorla ta van. Betegápolást vagy házi-
kisasszonvi állást is vállal. Fehér Ilona, Budapest, I, 
Királyhágó-utca 7, 1/4. (178.) 

B U D A P E S T körzetébe cserélnék esetleg nyugdíjba ké-
szülővel. „Nagyvárosi állami taní tónőnek" a kiadóhiva-
talba. (191/a.) 

C S E R É L N É K egyik legnagyobb városunkból a főváros 
mellé, vagy nagyvárosba. „Belterületi állami taní tónőnek" 
a kiadóhivatalba. (191.) 

SZEGEDTŐL félórára 8 tanerős állami iskolától vasút-
állomása van, cserélnék Budapest közelébe vasút vagy 
villamossal bíró helyre. Cím a kiadóban. (197) 

Ü J „ZÁMBÓ ORGONAKÖNYV" 50 dallamos orgona-
darabok tematikus feldolgozásban. Ára 2 pengő 50 fillér. 
Zámbó Károly főkántor, Szeged, Hétvezér-u. 25. (137.) 

Állami taní tónő C S E R É L gyönyörű fekvésű helyről, 
Budapesttől % óra vonattávolság. Családi okok miat t , 
olyan Budapest környéki helyre, amely villamossal meg-
közelítheti a fővárost. Ref. áll. tanítónők előnyben. Vasút-
állomás bent a nagyközségben. 10 tanerős egyemeletes is-
kola van. Érdeklődni lehet: Raksay Rakssányi Margit 
áll. tan.-nél. Martonvásár, Tóth-u. 1. (198) 

C S E R É L taní tópár kéttanerős áll. iskolától Heves, 
Borsod, Abauj, Hajdú, Szabolcs, Zemplén megyébe. Cím 
a kiadóban. (156) 

RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 
BUDAPEST X, 

S Z I G L I G E T I . U T C A 29. 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : 7. 63—45 . 

ÚJ 
ORGONAKAT, 
v a l a m i n t homlokza t -
s ípok száll í tását szak» 
szerű művész i kivitel* 
ben , és orgonajaví tás 
soka t mérséke l t á rban 

e lvá l l a lunk . 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 

és legválasztékosabb 
Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás, wm~ Kényelmes részletfizetés 

Az e r e d m é n y e s 
t a n í t á s legfőbb zá loga 
a k i t űnő t a n k ö n y v 

Öntudatos tanító kizárólag a könyv 
jóságát mérlegeli. Ezért hívjuk fel a 
tanítói kar figyelmét e lemi i s k o l a i 
t a n k ö n y v e i n k r e . Ha beakarja 
vezetni és még nem ismeri, kérjen mutat= 

ványpéldányt. 

Könyvjegyzék az utolsó oldalon 1 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda VIII, Múzeum-körút 6. 
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L E N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A taní tóság régi kedve l t b ú t o r á r u h á z a . — Kényei« 

mes fizetési fel tételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohány=utca 30. Telefon : J. 4 1 9 - 0 4 . 

VÁRADI MIKLÓS 
müorgonaépitő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint . Áta lak í t ásoka t , 
bővítéseket, hangoláso-
ka t a legmérsékeltebb 

árban . 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

d í j t a l anu l szolgálok. 

T U Z A ISTVÁN 
VI II, Barosssu. 70., a Pedagógia i Szeminá r iummal szemben. 
Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
J u t á n y o s á r o n készít ö l t ö n y ö k e t , r a k t á r o n levő és ho» 
zot t anyagbó l . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

A nm. Vallás- és Kozokt. Miniszter Ur által 109.541,904. sz. alatt el-
ismeréssel kitüntetve. — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402/1928. »z. alatt elismeréssel kitüntetve. 

Az osztatlan népiskolák is ki= 
tűnő eredménnyel használják a 

BETŰ-
ORSZÁG 
ÖT VIRÁGOS KERTJÉT! 
Ha beakarja vezetni és még nem 
ismeri, kérjen mutatványpéldányt 

bevezetés végett / J 
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 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

T a n í t ó k 
L O F O S C O T L A T a n í t ó n ő k 
Budapest III, Bécsi=út 85 . szám 

T E L E F O N : Au t . 6 2 5 - 0 5 . 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 
Tornaszerek, atléti-

kai cikkek 
és bútorok gyártása 

Teljes 5&>. 

iskolai berendezések 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

mm mm 
D Ö R E N H E N R I K É S T A R S A 

A S Z T A L O S M U N K Á K G Y Á R A B U D A P E S T 
^ VI, Dévényisút*20 - 2 2 . Telefon . 9 0 7 - 67 
» B X > Iskolapadok, iskolabútorok,óvodaberendezések gyártása Yjim*? 

Vasállványú iskolapadok törhetetlen kovácsolt vasból. 
árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

és azok családtagjai 
10 havi részletfizetésre! 

Az U R A K r é s z é r e : Kész ö l t önyök , f e l ö l t ő k . <> H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r e n c h - c o a t o k . <> T é l i k a b á t o k , b u n d á k . <> Ö l t ö n y -
és f e l ö l t ő s z ö v e t e k . A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i s z ö v e t e k . <> E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y v á l a s z -
t é k b a n . F é r f i f e h é r n e m ű e k . «> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é -
nyek . <> F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . <> Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . ^ Ö l t ö n y ö k e t , f e l ö l t ő k e t és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : Kész n ő i f e l ö l t ő k és k o s z t ü m ö k . ^ 
Kész n ő i s z ö v e t és s e l y e m , d é l u t á n i és e s té ly i r u h á k . <> 
P o n g y o l á k , b l ú z o k , a l j ak . •> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é n y e k 
és k ö t ö t t k o s z t ü m ö k . <> K ö p e n y - és r u h a s z ö v e t e k . «> Se ly -
m e k ésr m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . V á s z o n á r ú k , s i f ó n 
s t b . <> Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k . M e n y a s s z o n y i k e l e n -
gyék. ^ Á g y g a r n i t ú r á k . Kész n ő i f e h é r n e m ű e k . ^ D a -
m a s z t á r ú . <• A s z t a l i kész le t . S c z l ó n t a k a r ó k , d í s z p á r n á k , 
s zoba - é s f u t ó s z ő n y e g e k . <> F e l ö l t ő k e t , k o s z t ü m ö k e t és 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 
Telefon: 895-41 . Fennáll: 62 éve. 

' i ^ r i i i 
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M A R X £ § 9 I E R E I 
T A n r S Z E R G Y Á I l A 

Budapes t VI, B u l c s ú d . 7. T.: A . 9 3 3 - 8 6 és 9 5 3 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai , 
természetrajzi , mér t an i és f ö l d r a j z i 
eszközöket . Vet í tőgépeket , mértéks 
gyű j t eményeke t , számológépeke t . — 
Szemlé l te tőgépek nagy vá lasz tékban . 

Új népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra d í j t a l a n u l küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

A z ország legfe j le t tebb tanszergyára . 

H a z á n k l eg rég ibb o r g o n a -
ép í tő v á l l a l a t a a j á n l j a 
k i t ű n ő c s ő r e n d s z e r e s , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o r g o n a -
j a v í t á s o k a t , b ő r ö z é s t , h a n -
golás t az o r s z á g b á r m e l y 
részében . K e d v e z ő f izetési 
f e l t é t e l ek , m u n k a m e g t e -
k i n t é s d í j t a l a n . Első d í j a k -
ka l és m i n i s z t e r i ok levé l le l 

k i t ü n t e t v e . 

K E M E N E S I S Á N D O R 
orgona» és harmóniumkészí tő 

S Z O M B A T H E L Y (Vas m.) 
Postaf iók: 114. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
( B u d a p e s t t e l városi főplébániaítemplom részére készített 2400 kg 
„Polgármester -harang" , melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr . Serédi Jusztinián b íbornok , hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállitáson díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes« 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési fel tételek! 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 

77. 
1.53 

H A V A S Á R U H Á Z B A N 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

SO—, 130—, 160—, 240- pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK. 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos , Vo inov ich Géza , Móra Ferenc i és Szent iványi G á b o r : Eng. s / . Á r a : 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 r e o 
II. „ Olvasókönyv 35.184/926 2 2 4 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 30.496/927 4-80 

.. V - V I . 44.105/927 6 40 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve, Eredmény- és pé lda t á r III. o. sz. 27.1C6/926 — 80 .. .. .. IV. ,. lt 27 106/926 - 96 
V—VI. „ fp 27.106/926 1-28 

Stelly G é z a é s Tanf i Iván : 
Számország. Számtani é s mértani és pé lda tá r III. o. sz. 38.745/926 120 

.. ** ), ». » 1 IV. „ 37.958/926 120 
. V - V I . „ 37.958/926 r e o 

Aszta los Gyula : 
Földrajz IV. o. sz. 4I.4C8/926 176 „ V - V I . „ M 41.408/926 2'40 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. 0. sz. 31095/926 2 5 6 
Állampolgár i ismeretek V. ,. „ 64613/927 150 

Éber R e z s ő : 
Természe t tan és vegytan V—VI. 0. sz. 884—05—126/930 120 

Stelly G é z a : 
Természet ra jz i , gazdaság i é s háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 2 8 0 
Bexhef t Á r m i n : 

Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 160 
S z a b a d o s B é l a : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. 0. sz. 43.732/928 4'5i) 
Bartalus István é s Pataky V i l m o s : 

Énekiskola II. rész V—VI. 0. sz. 89.395/913 - " 9 6 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Vo inov ich Géza , Móra Ferenc é s Szent iványi Gábor: 

A Betűország I. Virágoskert je, ABC-s könyv 
Úrhegy i A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
V - V I 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet töi ténete. Állampolgári ismeretek. 

F e r e n c z y I s tván : 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 1 60 

42.446/926 — 9 6 
42.446/926 112 

33.55Ü/926 2"24 

3^.55^/926 
39.696/929 

160 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! ^ K e d v e z ő f izetés i feltételek ! ^ Mutatványpé ldányokat k é s z s é g g e l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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A BETŰORSZÁG VIRÁGOS KERTJE 
A LEGJOBBAN T E R J E D T EL A Z 
E G É S Z O R S Z Á G B A N , M E R T 

1. belső értékét méltányolta 
a tanítói kar, 

2. megszerette tanító, gyermek, 
szülő egyaránt, 

3. legszebb a kiállítása, 
4. olcsó az ára. 

A TANÍTÓI KAR ÖN* 
ZETLEN SZERETETE 
vitte be ezt tankönyvsorozatot 

AZ ORSZÁG 
ISKOLÁINAK TÚL« ( ^ W a S e ^ W -
NYOMO TOBBSEGEBE 
É S E Z T E S Z I M O S T L E H E T Ő V É , H O G Y E S O R O Z A T O T M É G O L C S Ó B B Á T E G Y Ü K . 

OLCSÓBB LETT A 
B E T Ű O R S Z Á G ! 
Ezzel az árleszállítással 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 

KLEBELSBERG K U N O GRÓF MINISZTER ÚR 
kultúrpolitikájának leghivatottabb megvalósítójaként csak az első lépést teszi meg 
a tankönyvek olcsóbbodása felé. Biztosan reméljük, Hogy könyveinknek évrőbévre 
fokozódó közkedveltsége lehetővé fogja tenni, hogy a 

B E T Ü O R S Z Á G V I R Á G O S KERTJEI M É G O L C S Ó B B A K LEGYENEK! 
Ha ezt elérjük, az érdem ismét a magyar tanítói karé lesz! 

ÚJ Á R A I N K : 
Betűország ABC*s könyve ára 1'60 kötve 1"80 

II. o. olvasókönyv » 2T4 
III . o. 
IV. o. 

V - V I . o. 

» 2-40 
(eddig 4-80 P volt!) . . . . » 4 ' -
(eddig 6-40 P v o l t ! ) . . . . » 5'60 

2-44 
2-60 
4-20 
5-80 

M u t a t v á n y p é l d á n y t — b e v e z e t é s c é l j á b ó l — k é s z s é g e s e n k ü l d 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 . S Z Á M . ( G Ó L Y A V Á R . ) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII , Múzeum-körűt 6. — (F.: Czakó Elemér dr.i 



64. évfolyam. 12. szám. 1931 junius 16. 

Néptanítók Lapja 
& É S J L 

NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
S Z E R K E S Z T I É S K I A D J A A M A G Y . K I R . V A L L Á S » É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 
C J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á ly i va l l ás - és k ö z o k t a t á s ü g y i 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V. H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Ki rá ly i M a g y a r Egye temi N y o m d a , B u d a -
X Y pes t VIII , M ú z e u m - k o r ú t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X V adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
bünak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztöségnek küldendő. 

LŐFIZKTÉS: egész évre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
X - I szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami., községi., társulati., magán, és érae. 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S - hivatalos pályázat 10 
F I fill., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
Vz old. 85 P, '/« old. 50 P, '/« old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

J Ó Z S E F K I R Á L Y I H £ t t € E Q 
A M A G Y A R l í l L T Í R Í É R T . 

A világháború hős magyar tábornagya, 
a magyar katonák rajongásig szeretett édes-
atyja, mint a költségvetési vita első szó-
noka, beszédet mondott a felsőházban. A 
nagy látókörű, sokat tapasztalt, szociális ér-
zéssel telített, fajunk jövőjét munkáló, azért 
aggódó lélek megnyilatkozása volt ez a bá-
tor beszéd. 

Márványba, sőt ami ennél is maradan-
dóbb, a magyar lélek legbelsejébe kívánko-
zik annak minden szava, mert tudjuk, érez-
zük, hogy a királyi herceg mindannyiunk 
vágyának, szavakba talán nem öntött gon-
dolatának volt a tolmácsolója. 

Ami azonban bennünket, a magyar köz-
oktatás szerény napszámosait mégis a leg-
közelebbről érint és érdekel az, amit a ma-
gyar jövendő hordozójáról, nemzeti műve-
lődésünkről és művelődésünk fejlesztéséről 
mondott. A nemzet színe előtt tett hitet 
amellett, hogy a nemzeti kultúra érdekében 
még a legnehezebb időkben hozott súlyos 
áldozat sem hasztalan erőpazarlás, hanem 
trianoni bilincseket repesztő energiák gyiij tő-
medencéje, ahonnan a tudásban megneme-
sedett és megerősödött magyar akarat előbb-
utóbb utat tör magának a mondvacsinált 
határokon keresztül. 

Azt mondja a királyi herceg, ne legyen 
analfabéta, tudatlan ember, legyen virágzó 
kultúra, mert ahol kultúra van, ott jólét és 
megelégedettség is lesz. Nem azt kívánja, 
hogy mindenki végezzen egyetemet, az egye-
temen ugyanis csak kiváló képességűeknek 
van helyük, de mindenki legyen tehet-

sége által megengedett mértékig művelt, 
hogy megélhetését tudásához képest biz-
tosíthassa magának. A jelszavaktól men-
tes, nemesveretű demokrácia apostolának 
hangját üti meg, amikor azt követeli, hogy 
senki előtt se legyen bezárva a kapu a ma-
gasabbrajutás és a magasabb tudomány-
fokra való felemelkedés elől. 

De lehet-e más, mint patinás demokrata 
az a magyar tábornagy, aki a legkülönbö-
zőbb csataterek vérmezőin éveken keresztül 
látta az ősi rög, az életet adó anyaföld vé-
delmében halálos tusában népünk fiainak 
százezreit, aki a dicsőség glóriáját — ma-
gától elhárítva — hős katonái homlokára 
fonta, aki hőseitől megkapta összes címei 
között a legszebbet, a szeretet címét: „Jó-
zsef apánk". 

Az apai szív féltő szeretete irányítja 
figyelmét a nép gyermekeinek tudást, mű-
veltséget nyújtó otthona, a falusi, tanyai 
iskolák felé. Lelki szemei előtt elvonul egy 
másik, a nagy háború hadseregeinél is hatal-
masabb, a békés munka néphadserege, 
amelynek természetesen szintén szüksége 
van képzett vezetőkre, nagytudású, a gyön-
geségeket, hibákat meglátó s azokat meg-
szüntetni tudó irányítókra, munkájának 
átütő ereje mégis attól függ, mennyit tud, 
milyen képességekkel rendelkezik a köz-
legények nagy tömege. 

A hivatott hadvezér, hadseregek szerető 
édesatyja ezért nem sajnálja, nem sokalja 
a népműveltség emelése érdekében hozott 

E m O í m i i 
SZEGED. 
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legsúlyosabb áldozatokat sem, ezért örül a 
vidék televény földjéből kinövő népiskolák 
ezreinek, ezért boldog, amikor látja, hogy a 
tudásnak ezekben a szerény otthonokban 
lobogó tüzéből egy-egy kis lángot minden 
magyar gyermek, a jövő katonája hazavisz 
magával, hogy a világító, melegítő lángok 
nyomában jólét, megelégedés fakadjon, a 
réginél is szebb, ú j Magyarország támadjon. 

Tennészetesen tudja azt is, hogy a felfelé 
ívelő sima pályán a megállásnak visszacsú-
szás, majd zuhanás a következménye, elért 
eredményeket csak ú j eredmények kivívá-
sával lehet állandósítani. Azért kéri különö-
sen a népiskolai gazdasági oktatás fokozá-
sát, elmélyítését, mert a szülői földet öröklő 
gyermek jó gazda csak akkor lehet, apai 
jussát csak akkor őrizheti meg, ha az apai 
jussal együtt örökölt gazdasági ismereteit 
tovább bővíti és bírja a mezőgazdasági té-
ren is megnyilvánuló fojtogató verseny 
diktálta iramot. 

A királyi herceg éles szeme a falu, a 
tanya gazdasági kultúrájának emeléséhez 
fűződő anyagi érdekek mögött meglátja a 
kérdésnek mondhatni sorsdöntő szociális és 
nemzeti jelentőségét is. Vele együtt mind-
annyian érezzük, hogy magyar népünk ezer-
éves erényeinek, egészséges konzervatizmu-
sának, nemzetfenntartó képességének csor-
bítatlanul csak addig maradhat birtoká-
ban, amíg modern Antheusként lába alatt 
érzi az ősi föld életetadó erejét, amíg tudja, 
hogy a vérrel öntözött hazai rög egy parányi 

darabját magáénak mondhatja, amelyet jo-
gában van arca verejtékével munkálni, 
ápolni, dédelgetni. Ha azonban nem tart , 
vagy nem tarthat lépést a gazdálkodási 
tudomány haladásával, a földnek ez a kis 
darabja is kicsúszik lábai alól, megkezdi 
bizonytalan vándorlását a városok útvesztő-
jében s bár esetleg itt is megmaradhat a 
haza hasznos polgárának, lelkének jobbik 
fele elszakíthatatlanul ottmarad mégis, ahol 
már nincs mit keresnie, ahol nem a gyárak 
szirénája, hanem a dalos pacsirta költöget 
munkára s a falusi templomok kis 
harangja hivogat nyugovóra. 

Szívünkből örülünk ennek a beszédnek 
nemcsak azért, mert annak minden szavából 
kultúránknak, magyar fajtánknak határ-
talan szeretete cseng felénk, de örülünk 
azért is, mert abban a vesztett háború utáni, 
sokat támadott kultúrpolitika teljes igazo-
lását látjuk s ennek a politikának legfőbb 
irányítója és őre előtt olyan helyről hajtot-
ták meg az elismerés zászlóját, ahová nem 
ér el a napi politika hullámverése, ahol a 
minden melléktekintettől, ellenszenvtől és 
opportunizmustól mentes légkör lehetővé 
teszi a tiszta, objektív kritikát. 

Arra kérjük a királyi herceget, tartsa 
finoman érző kezét továbbra is a magyar 
művelődés ütőerén, kísérje féltő szeme an-
nak küzdelmes útjait s tűiként harcok ide-
jén hős katonáink százezreinek, legyen.békés 
időkben magyar kultúránknak szerető 
„József atyja". 

A második nemzet-
gyűlés megnyitása 
1922. június hó 16-án. 
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É L E T P Á L Y Á K . 
Közeledik az iskolai év vége s ilyenkor sok 

szó esik a pályaválasztásról. Olyan pályákra 
szokás i t t gondolni, melyek munkakört, kenyér-
keresetet, egzisztenciát jelentenek s minthogy 
bármely munka elvégzéséhez bizonyos megfelelő 
ismeretre van szükség, a betöltendő munkakör 
szabja meg a további tanulmányokat. Alsóbb 
fokról magasabb fokú iskolába való lépés előtt 
tehát mindig fölmerül a fenti értelemben vett 
életpálya problémája, mely talán sohasem volt 
olyan súlyos, mint éppen mostanában. 

De nézhetjük az emberi életet magasabb szem-
pontból is. Ez a magasabb szempontból tekin-
tett életpálya független attól az esetlegességtől, 
hogy ki milyen munkával keresi meg a kenye-
rét. Általában független azoktól a korlátoktól, 
melyeket külső körülmények állítanak cselek-
vésünk elé. Van az embernek egy belső pályája 
az ő láthatatlan világában és ennek a pályának 
a problémája mindig aktuális, nemcsak bizo-
nyos alkalmakkor, nemcsak bizonyos életkor-
ban. 

A nevelésnek ezt a magasabb szempontot már 
a gyermek legzsengébb korában is figyelembe 
kell vennie s a családban való nevelés után az 
elemi iskola az, amelynek a legnagyobb jelentő-
séget tulajdoníthatjuk a belső pálya kialakulá-
sánál. 

Nem csupán tanításról van itt szó. Nem isme-
retek közléséről, vagy az értelem képességeinek 
kibontakoztatásáról. Valami hamis intellektua-
lizmus szelleme adhatta a tanítónak a tanító ne-
vet, mely éppen az értékelésnek az értelem mun-
kájá t is magához igazító elsőbbségét hagyja 
figyelmen kívül. A lelki irányításnak az az 
aranyfonala, mely a jó és rossz, szép és rút, 
igazságos és igazságtalan, hasznos és káros 
dualizmusán keresztül diadallal vezeti a szim-
bolikusan kézenfogott gyermeket, hiányzik abból 
a hímzésből, mely ezt a nevet elénk ragyogtat ja . 

Az élet maga más, mint az ismeret az életről. 
Ismerhetünk egy életet és élhetünk egy — mási-
kat. Ha a tudomány szempontjából nézzük az 
életet, akkor ennek sokszerűsége úgy jelentke-
zik előttünk, mint a csillagász távcsövében a 
csillagok sokféle pályája. Ezek a pályák nem 
erkölcsileg különböznek egymástól, hanem mér-
tanilag. így meg lehet őket ismerni, de nem 
bírálni. Pedig az emberi élet jelentősége éppen 
értékelő állásfoglalással ítélhető meg, a meg-
ismerés szempontjaiból meg sem közelíthető. Az 
emberiség történetében is nem az események 
maguk érdekelnek bennünket, hanem az a szel-
lem, amelyből ezek az események fakadtak. Ez a 
szellem, ez a belső, láthatatlan valóság egy ten-
ger, mely sohasem árad ki mindenestől a vi-
lágba, csak hullámai csapdossák a partokat. 

Belső állásfoglalásunk: az élet külső tényei-
nek formáló ereje, sőt maga éppen az élet s már 
jóelőre, mielőtt bármit is cselekednék az em-
ber, az ő lelkében dől el a sorsa. Minthogy a lát-
ható világban cselekvésünknek sok akadálya 
van, melyek miatt vágyainkat gyakran el nem 

I r t a : D R . F I T O S V I L M O S . 

érhetjük, titkainkat e1 nem árulhat juk, szándé-
kaink meghiiísulnak. jóakaratunk visszájára 
fordul s gonoszságunk hamis látszatok mögé 
rejtőzik, — valóságos életünknek (mely min-
den külső zavaró körülménytől menten egyedül 
jellemző reánk) sa já t lelkünkben kell megfigyelni 
lepergését. Itt fu t végig az a pálya, mely csak 
az eszményiség fényében jelentkezik s közvet-
lenül tárul fel értékelésünk számára. 

Az elv nagyobb jelentőségű, mint a tény. 
A külső élet formái tetszetősek és kívánatosak 
lehetnek a belső vi lág minden értékessége nél-
kül. Valaki lakhatik egy gyönyörű palotában, 
de meglehet, hogy a palota szépsége nem lakik 
az ő lelkében. 

Csakhogy a látszatnak sokakra nagy bűvölő 
ereje van. Ha egy életen át úgy látjuk, hogy 
a nap keleten fölkél s nyugaton lenyugszik, 
könnyen eshetünk a látszat káprázatának hatal-
mába. Éppen úgy, mint ahogy a külső életfor-
mák és pályák hamis értékelésekre adhatnak 
alkalmat. Egyetlen erő van, mely hatalmasabb 
a látszatná): a gondolat ereje. Aki gondolkodik, 
az lá t ja a szemmel nem látható dolgokat. A szem 
egy leszögezett pont s ebből a pontból néz. Egy 
másik pontból ugyanaz a dolog másnak látszik. 
De a gondolat számára az egy pontból való lá-
tás nyúj tot ta kép nem maga a valóság, csak egy 
adat, mely ítéletre vár. 

A gondolat ereje szétveti a térnek és időnek 
azokat a korlátait, amelyekben a dolgok szemünk 
előtt leperegnek. Kiemeli a tényeket a térbeli-
ségnek és a tünő pillanatnak káprázatából s az 
örökkévalóság távlataiba állítja azokat. 

Az örökkévalóságban fut a mi tulajdonképeni 
pályánk ragyogó vonala. Erről a pályáról nehéz 
szavakkal mondani valamit. Egy tekintet, egy 
mozdulat, egy remegő hang sokszor világosab-
ban beszél. Lelket nyitogató erőket árasztanak. 
Szükség is van rá juk , mert oly szegény a nyel-
vünk a láthatatlan dolgok kifejezésére, hogy a 
legnagyobb meghatottság és lelkesedés pillana-
taiban némáknak éreznők magunkat, ha nem 
emelhetuök szemünket az égre, vagy nem szo-
ríthatnék szívünkre a kezünket. Akinek adatott 
látni és hallani, az ilyenkor lát és hall; akinek 
pedig nem adatott, az illetetlenül áll a látók s 
hallók lelkesedésének viharában. 

Egy nagy hegedűművész vonója varázspálca 
lehet, mely líj világot teremt számunkra. A he-
gedű ugyanaz, mint eddig volt, de így még nem 
játszottak rajta. Soha ily csodálatosan nem re-
zegtek a húrjai. Hogy mégsem hoznak rezgésbe 
minden lelket? Hisz éppen azon múlik minden, 
hogy ki milyen lélekkel hallgatja zengésüket. 

Világnézet, életértékelés, állásfoglalás a dol-
gokkal szemben: ezek irányít ják a láthatatlan 
életpálya útvonalát. Az értelem csak megismer, 
de értékelésre képtelen. Isteni felség és cézári 
gonoszság mindegy neki. Mert csak tárgy egyik 
is, másik is, melyet ízekre szed. de nincs szuve-
renitása egyetlen értékjelző hozzáfűzésére. 

Nem elég a dolgok puszta létezése. Értékes-
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ségük adja meg számunkra a jelentőségüket. 
Ha valamit értékesnek mondok: magamról nyi-
latkozom, saját belső világomat tárom fel. Nem 
az a kérdés itt, hog-y milyen valami önmagá-
ban, hanem, hogy mit ér nekem. Az egész 
látható világ az enyém lehet s így nem én 
vagyok a világ. Ezzel meg van pecsételve a 
sorsa. Akármilyen értéket tulajdonítok is neki, 
én vagyok az, aki ezzel az ítélettel megszabom 
hozzám való viszonyát. Alárendelem magamat 
neki, meghódolok káprázatának, vagy elnézek 
fölötte, mintha ott sem volna. Nélkülem nincs 
jelentősége az én számomra. A világ nem én 
vagyok, de én vagyok a világ világossága. 

A léleknek a látható világ felett trónoló 
hatalma az, melynek vesszen s legyen szava 
dönt semmiségbe értéktelennek ítélt dolgokat s 
árasztja az élet delejfolyamait az értelem mérő-
lécével kipécézett vi lág merev formáiba. Ha 
nem volna ez a világalakító erő, nem volna 
világ. Nem volna t á rgy a tudomány számára. 
Nem volna mit mérni a mérőléccel, sőt a mérő-
léc sem volna. A láthatatlan világ- létezése 
alapja a látható világ káprázatának. Akár a 
Balatonnak, akár a búzatáblának hullámzását 

nézzük, a bogárka gyámoltalanságát, vagy a 
kis v i rág szendeségét, — mindég a láthatatlan 
világ nyomait keressük. 

Sok a panasz mostanában az úgynevezett szel-
lemi proletariátusnak egyre növekvő számará-
nya i miatt. Ezek a panaszkodók a szellemi ér-
téket a kenyér fizetési eszközének nézik csupán. 
Pedig a szellem akkor is értékes, ha nem 
h a g y j a magát máról-holnapra befogni a vege-
tális érdek szekerébe. 

Az életpálya problémája csak egyik oldalát 
fo rd í t j a a megélhetés szempontja felé. A má-
sik oldala a szellemi és erkölcsi világ magas 
tornyaiból látható. 

Az iskolai év végén időszerűnek látszó pálya-
választásnál nem szabad tehát megfeledkeznünk 
arról, hogy a szokásos életpályák csak elébünk 
rajzolódó szakaszai annak a láthatatlan örök 
pályának, melynek követelményei adják meg a 
hivatottságot bármely munkára. Nem önző, 
egyéni, anyagias érdekek szolgálatát kell ke-
resnünk az életpályákon. Feladatunk inkább ab-
ban áll, hogy munkálkodásunkkal maradandó 
értékeket vigyünk ebbe a múló világba. 

A NEVELÉS MŰVÉSZETE. i r t a : m o s d ó s s y i m r e . 

( N e g y e d i k , befe jező köz lemény. ) 

Legutóbbi közleményem vezérgondolata az 
volt, hegy ahhoz, liogy minden taní tás a gyer-
mek lelkébe felszívódjék, kell, hogy valamit 
hozzon, valamit hozzákapcsoljon, valamit érez-
tessen még azon felül is ami a tá rgy önmagá-
ban és hogy az, ami ezt a valamit, ezt a több-
letet ad ja és ami az egyszerű témát művészi 
munkával való feldolgozásra alkalmassá teszi, 
elsősorban az invenció. 

E közleményem végén beígértem még azt is, 
hogy legközelebbi gyakorlati bemutatásom 
kapcsán példát mutatok arra, hogyan lehet 
minden témát, mint valami elevent, szervest, 
élőt bemutatni és felfogni. Nos, jelen soraim-
mal erre is, de egyéb dolgokra is reámutatok, 
amelyek gyakorlati példákkal fogják igazolni 
a tanítás és nevelés művészetéről eddig elmon-
dott gondolataimat. 

Azt gondolom, hogy nem tévedek, ha azt állí-
tom, hogy olvasóim nem kívánnak tőlem most 
mintaszerűen és elméleti alapon, valamint ed-
digi fejtegetéseim jegyében és eszméi után ki-
dolgozott tanítási tervezetet, már csak azért 
sem, mert erős a meggyőződésem, hogy ilyen 
bemutatásnak nem volna az a bizonyító ereje, 
mint hogyha én hosszú tanfelügyelői pályám-
ról felmaradt sok-sok jegyzőkönyvem feljegyzé-
seiből adok konkrét, megtörtént tanításokról 
való tételes megemlékezéseket, amelyek való-
ságok, amelyek tehát általában is hitelt érde-
melnek, mert hiszen mindegyiknél meg lehet 
mondani azt is, hogy mikor, mely alkalommal 
történt és hogy ki volt az, aki a dolgot végre-
hajtotta, habár i t t a nyilvánosság előtt ezeket 
most el is hallgatom. 

Első sorban az úgynevezett mintatanítások-
ból veszek példákat, azokból a mintatanítások-
ból, melyeket hosszú éveken át, mint az állami 
tanítóképző-intézetek gyakorló iskolai állásaira 
pályázók munkásságát elbíráló bizottság tag ja 
végighallgatni alkalmam volt, aztán egyes ki-
válóbb tanítók munkája a lapján is. 

Ne tessék azt hinni, hogy az ilyen pályázati 
tanítások betanult dolgok és szépen kicirkalma-
zott tanítások voltak. Nem! Az illető tanítónak 
minden egyes esetben egy-egy délelőttre át kel-
lett vennie valamelyik gyakorló iskola egész 
munkájá t és végigcsinálni rendszerint legalább 
liat-hét tanítási egységet. Minden egyes eset-
ben a leghatározottabban és a legvilágosabban 
kiütközött a tanító valódi, igazi egyénisége és 
ha szépet, művészit adott: az egészen az övé 
volt, az egészen az ő megszokott munkája volt. 

A művészi i rányú tanító-, nevelőniunkára 
nézve igazán alig lehet osztályozni a tan-
tárgyakat : ezek a minta-, bemutató tanítások 
bizonyos esetekben megcáfolják azt a közönsé-
gesen elterjedt felfogást, mintha például a 
számtannal vagy a nyelvi magyarázatokkal ne-
héz volna művészkedni. Csak tessék megnézni 
egy dr. Stolmár- vagy egy Urhegyi-féle ilyen 
tanítást s akkor mindjárt tisztában leszünk e 
tétel igazságával, vagyis azzal, hogy igenis, 
minden tárgykörben lehet művészi munkát vé-
gezni. 

Kezdjük az esetek felemlítésével. A III . osz-
tályban a nyelvi magyarázatok keretében a 
főnévről és melléknévről volt szó. A tanító mű-
vészi koncepciója és egyéni felfogása abban 
csúcsosodott ki, hogy nem az egyik vagy másik 
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tétel külön-külön való befejezésével, hanem a 
két szófaj közötti különbség élénk és szinte ra-
gyogó példákkal, hangulatos, a gyermekek élet-
körülményeiből merített mozzanatokkal való 
pregnáns kifejezésével igyekezett a tételt meg-
oldani, amely e l járás igazi művészi mivolta fő-
leg abban- állott, hogy a gyermekek ekkép a fő-
nevet és a melléknevet mint gondolkodásuk és 
beszédjük teljesen rokonszenves alakjai t ismer-
ték meg. Mert amikor a tanító elvezette a gye-
reket az apja udvarába és mikor megmutatta 
neki. hogy ott van ló, kocsi, fé lszeg és eke stb., 
vagyis megmutat ta vagy elsoroltatta vele azt, 
hogy mi van ott (illetőleg főneveket produkált) 
és akkor előáll a bíró gazdával, aki maga is 
megnézi ezeket, de azt mondja, hogy nemcsak 
az a fő, ami van, hanem az is fontos és nem 
mellékes, hogy az a ló, az a szekér, az az eke 
milyen, akkor a két nyelvtény, íme, szinte szer-
vesen beleolvadt a gyermek lelkületébe, gondo-
latvilágába, érzületébe. 

Magától értetődik, hogy úgy ennél, valamint 
többi példáimnál is a helyszűke miatt csak váz-
latosan lehet adnom a művészi mozzanatok, a 
művészi el járás tényezőit. 

Erősen szuggesztívus hatások érvényesültek 
akkor, mikor a tanító a nyelvi magyarázatok-
hoz szükséges példamondatokat mindig a gyer-
mekkel alkottatta meg és művészi irányítással 
odavitte a dolgot, hogy minden gyereket a sa-
ját példamondatával vezetett és mindegyik gye-
rek nagy könnyűséggel alkotta meg a példa-
mondatokat. Ezek természetesen eleven kapcso-
latot teremtettek a gyermekek és a száraz 
nyelvi tény között. 

Sőt hallottam olyan tanítást is, amikor a 
nyelvi tényhez szükséges példamondatokat a 
tanító nemcsak hogy a gyermekekből hozta ki. 
de e példamondatok egy, a gyermekek mind-
egyikét érdeklő tételre, egységes gondolatkörre, 
— a búcsúra — vonatkoztak. Hogy milyen ele-
venséget varázsolt ez a művészi kapcsolása az 
anyagnak a gyermekek lelkébe, azt hiszem, fe-
lesleges magyaráznom. 

Természetes, hogy a túlzás ezen a téren is 
célttévesztő dolog. Emlékszem például olyan 
esetre, amikor a mondatrészek érzékeltetésére és 
játékos felfogására a mondatot országnak tűn-
tették fel: mondatországnak volt királya, király-
néja ós miniszterei, sőt volt még udvari bolond 
is. Ezt a mondatországot még meg is rajzoltat-
ták. Kétségtelenül ez is invenció do lga . . . de 
mesterkéltségénél és annál fogva, hogy az ap-
percipiálás komplikált lelkifolyamatot kell 
hogy kiváltson: művészies tanítói el járásnak 
nem lehet mondani, mert hiányzik belőle az 
egyszerűség és a természetes kapcsolatok, pedig 
a művészetnek ezek elkerülhetetlen követelmé-
nyei, őstényezői. Olyan ez, mint hogyha a költői 
hasonlatait úgy szerkesztené meg, hogy a ha-
sonlóság felismerése csak pszichológiai másod-
vagy harmadkézből volna megszerezhető. 

Egy másik bemutató előadásban ,V—VI. osz-
tályos tanulók előtt, Petőfiről volt szó. A ta-
nítónő terve és felépítése világos volt: Petőfit 
abból az anyagból és addig a fokig akarta meg-
ismertetni és megéreztetni, amelyet a gyerme-

kek ismernek. S dicséretére legyen mondva, va-
lóban már sok Petőfi-dolgot ismertek és tudtak 
a gyermekek. Kezdte a beleéléssel. A szülőről 
és a családról beszéltek, egész özönét ébresz-
tette fel a szociális, nemzeti összetartozandósági 
érzelmeknek, közben a gyermekek ismeretköré-
ben lévő Petőfi-anyaghoz is kapcsolta azokat, 
jobban mondva: megerősítette azokkal. Mind-
ezeket mint elemi érzelmeket kezelte, amelyek-
ből fejlődnek a többi nagy érzelmek. I t t ért el 
a szülőföldhöz, annak értékéhez, mindig a gyer-
mek belsejét véve eszközül a megérzéshez, s 
így jutot t el az Alföldhöz. Szinte természetes 
szükséglet volt itt a Honfidal elővétele. De ezt 
is a gyermek lelkéből pattantotta ki. A foko-
zatos haladás az alap- és elemi érzelmektől a 
nagy érzelmekhez e menetben valóban remek 
volt. Ez a felépítés művészi munka kétszeresen 
is: mert megvolt benne a fokozatosság, az egy-
szerűség. a világosság és mert a gyermek lelké-
nek egész tartalmát beletervezte és bele is vitte 
a feldolgozásba, sőt témájá t : Petőfit mint a 
gyermek lelkében élő, azzal szervesen összefor-
rasztott fogalmat és nem mint új valamit, ha-
nem mint természetes adottságot tudta kialakí-
tani. A tanításban együtt élt, zsongot: a gyer-
mek, a család, a családi szeretet, Petőfi, a szü-
lőjét szerető nagy ember, a család fölötti na-
gyobb érzelmek és végül egy lelki közösség, 
amelynek alaptónusa világosan kihallatszott 
ebből a zsongásból, hogy a hazáé mindenünk, 
magunk, családunk, szülőföldünk és azért kell 
dolgoznunk. 

Az a tanítónő, aki ezt a világot negyvenöt 
perc alatt így kialakította a gyermekek lelké-
ből, valódi művészi munkát végzett, mert az 
nemcsak Petőfit adta. nyúj tot ta a gyermekek-
nek, hanem a gyermekeket is Petőfinek, és mert 
világosan érezte mindenki, hogy még Petőfinél 
is többet adott, mert adta azokat az érzelmeket 
is, amelyek Petőfit azzá tették, amivé lett. 

Nincs r á terünk, hogy a nyelvi oktatás kere-
tében még több ilyen művészi felépítést be-
mutassunk, csak még azt az esetet említeni fel, 
amikor ugyancsak a VI. osztályban egy tanító 
azt, hogy a stílusok kiilönféleségét és a stílusok 
jellemző voltát az emberre és annak gondolko-
dásmódjára nézve érzékeltesse, megéreztesse, 
kiválasztott tanítványai közül valami hármat 
vagy négyet és azoknak a beszéd- és előadás-
módját remekül utánozta, úgyhogy a gyerme-
kek azonnal észrevették, hogy a tanító bácsi 
most nem úgy beszél, ahogyan szokott, sőt mi-
kor megkérdezte tőlük, hogy mit gondolnak, kit 
utánozott, még azt is megmondták, hogy kit. 
Bizony ez művészi megérzése annak a lelki fo-
lyamatnak, amelyen a téma a legtökéletesebb 
formában és már eleve, szinte még in statu 
nascenti — a születés állapotában — asszimilá-
lódik a lélekkel. 

De nézzünk néhány dolgot más területről is. 
Táviratstílusban kell a dolgokat előadnom. 
Földrajzról van szó. A tanító a Dunáról beszél, 
tanít, de ezt a tételt is fel aka r j a használni 
nagy érzelmek felébresztésére. 

— Mikor a Duna belép Dévénynél hazánk te-
rületére — mondja — elámul már a belépésnél 
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affölött, hogy milyen szép ez az ország, milyen 
más nép lakja, mint azokat a földeket, országo-
kat, melyeken át eddig j ö t t . . . Jó lesz itt egy 
Jcissé jobban körülnézni... Elküldi egyik ágát 
jobbra, a másikat balra... Így született a Csal-
lóköz. . . Később is elfogja ez a nagy kíváncsi-
ság és így alkotja a Szentendrei-, a Margit-, a 
Csepel- és a Mohácsi-szigeteket. 

Azt mondhatná valaki erre, hogy ez roman-
tika, ez monda és nem földrajztanítás. Ez telje-
sen igaz, de a művész tanítónak, aki egy szép 
mondát költ avégből, hogy az ő földrajztaní-
tásának nagy és szép alaki célját: a hazaföld 
megismertetésével annak megszerettetését is 
előmozdítsa és munkál ja : mégis tökéletesen 
igaza van. S nekem is igazam van, amikor ezt 
a tanítói invenciót itt megörökíteni és nem ha-
gyom az emlékét noteszeimben elhamvadni. 

Éppen úgy igaza van ennek a tanítóművész-
nek, mint ahogy igaza volt annak az apáca ta-
nítónőnek, aki a háború alatt az elemi iskola 
I. osztályában a számtan tanításába csodaszép 
romantikát vitt bele, mikor a hatos számkörben 
való összeadás begyakorlására a következőkép 
dolgozott: 

— Van nekem egy ismerősöm. Annak a fia 
elment a harctérre. Egy roham alatt kapott 
3 golyót egyszerre. — (A gyermekek már ekkor 
sajnálkoztak.) 

— Meghalt? — kérdezi egyik kis fiú. 
— Nem, meggyógyult s mert nagyon szerette 

hazáját, ú j r a a harcba ment s ú j r a kapott 
három golyót . . . 

— J a j , szegény! 
— Hány golyót kapott összesen? 
— Hatot bizony. . . Most itthon v a n . . . 
— Bizonyosan megint el fog menni — mondja 

áhí ta t ta l egy kis leány. A kis leánynak ebben 
a megjegyzésében aztán világosan beigazoló-
dott, hogy a művész tanítónő ezzel a romanti-
kával elérte célját. 

Kétségtelen, hogy ezt a módot minden szám-
tani leckénél így nem lehet folytatni, de az a 
kedves testvér, mikor nemsokára ú j ra felkeres-
tem, megint számtani óra alatt, — újból hozott 
egy ilyen romantikus, de a gyerekek lelkét mé-
lyen megható dolgot, mert a húszas számkör-
ben azt kérdezte a gyerekektől: 

— Gyerekek, szeretnék a hadifoglyoknak liúsz 
könyvet küldeni. Van már 14. Ki adja, ki hozza 
el, ami hiányzik még? 

Egyszerre bemondtak hárman hat könyvet. 
Egy niintatanítás a földrajzból: Ázsiai Orosz-

országról szólott. E r r e vonatkozó feljegyzéseim 
következőkép hangzanak: „Előkészítése rövid, 
de formás, a kapcsolás teljes mértékben meg-
történik. Az ú j anyag közlésében látszólag bi-
zonyos zökkenések voltak, de egészben színes, 
hangsúlyozott földrajzi differenciákra felépí-
tett, változatos, tartalmas. A földrész minden 
egyes fontos tulajdonságát röviden, szinte 
rapszodikusan, de éles fénnyel megvilágítva ha-
zánk viszonyaival vetette egybe (folyók, he-
gyek iránya, jellege, éghajlat, bányászat, foglal-
kozások). S a művészi koncepció legfőképen két 
dologban csúcsosodott ki: a) a társadalmi vi-
szonyok összehasonlításában és fej a fa j i saját-

ságok rajzában, még pedig mind a két kérdés-
nek mesteri, invenciózus és mégis teljesen reá-
lis, nem sablonos elintézésében: úgy tudniillik, 
hogy Oroszországba utaztatott foglyoknak, ma-
gyar foglyoknak oroszokkal való beszélgetését 
és a közbeeső országrészek plasztikus ismerte-
tését adta a gyermekek olyan erős érdeklődése 
mellett, amely majd szétfeszítette a mellüket." 

Hát ez tiszta művészet volt. Művészet volt 
a megtervezés, művészet volt az állandó össze-
hascnlításnak beiktatása a menetbe, amellyel 
úgy dolgozott, mint a festő a fénnyel és az 
árnnyal, a világos és sötét színekkel, mint a ze-
nész a harmóniával és a díszharmóniával. Mű-
vészet volt a földrajzi differenciákra való fel-
építés, művészet volt az invenció, mellyel mind-
ezt összehozta. Ámde az is kétségtelen, hogyha 
a tanítónőnek nem lett volna olyan széles isme-
íetköre, nem lett volna olyan nagy olvasott-
sága, nem gondolta volna olyan komolyan át a 
munkáját, az invenció csak üres, levegőbe vágó 
kapkodás és nyúlkálás lett volna s üres mes-
terkéltségben, szóvirágokban merült volna ki. 
íme, fényes igazolása annak, hogy az invenciót 
mily erősen támasztja alá a tudás, az ismeret 
és annak kikeresése, kipuhatolása, hogy mi ér-
dekli a gyermeket, mik lelkének legtitkosabb 
gondolatai, melyekre mindig lehet számítani. 
Abban az időben vittek el az oroszok Pizemysl 
várából sokezer magyar foglyot, a nemzeti fáj-
dalom égető tüze ott parázslott a gyermekek 
lelkében is. És az is művészet volt, ahogy a 
gyermekekkel beszélt . . . mindegyiknek testvére, 
anyja, vele együtt érző ba r á t j a volt, szavának, 
hangjának, tekintetének, mosolygásának, elbo-
ruló arcának őszintesége úgy állították őt oda, 
mint egy nagy előadóművészt, aki a zongora 
mellett vagy hegedűvel álla alatt, vonóval a 
kezében teljesen a műben, annak lelkében, an-
nak szépségeiben élt. 

És ha még hozzá teszem ehhez azt a meggyő-
ződésemet, hogy az a tanítónő, aki ezt így csi-
nálta, elsősorban azért tudta így végrehajtani, 
mert a gyermek és a hivatás iránt való szeretete 
egy egységes hangulatba, a tanítói művészet 
öntudatának hangulatába olvadtak össze. 

Folytathatnám ezeket a példákat hosszú, 
hosszú sorban, ha volna hely még az elsorolá-
sukra. Azt hiszem azonban, hogy sikerült meg-
világítanom a művészetet a tanításban és neve-
lésben, de főképen abban, hogy a jól átgondolt, 
jól megtervezett tanítás tulajdonképen a mű-
vészi tanítást is jelenti. 

Vannak azonban e kérdésnek még olyan vo-
natkozásai, amelyeket okvetlenül fel kell emlí-
tenem, mert igen erősen megvilágítják a tételt. 

Az én többször említett feljegyzéseimben, saj-
nos, elég sűrűn találkozom azzal a megjegyzés-
sel, hogy a „a tanítás nem sikerült", már t.i. ab-
ban a mértékben nem sikerült, amelyet ott al-
kalmaztunk, hogy a tanítót mintául lehessen 
a tanuló i f júság, a tanítójelöltek elé állítani. 
Ez az egyik dolog, amire itt még ki akarok 
terjeszkedni. Ha ugyanis megvizsgáljuk, hogy 
miért nem sikerült az a tanítás, akkor rájö-
vünk, hogy azért nem, mert nem volt művészi 
tanítás; nem volt benne a) egyéni alkotás, 
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b) világos terv és felépítés, c) nem volt a tétel, 
a tárgy szervesen belekapcsolva a gyermek élet-
körülményeibe, d) nem volt invenció, gondolat-
ébi'esztő, a lelket, a fantáziát, az akaratot meg-
mozgató, stb. stb. 

Pedig azért tanítás volt, valami eredménye 
is volt, valami nyomot is h a g y o t t . . . Persze, 
hiszen minden szó, minden gondolat talál ma-
gától is bizonyos kapcsolatokat a gyermek lel-
kében: csak az energiák kiértékelése és fejlesz-
tése szenved csorbát. 

Vagyis az egyik vonatkozás, mely a tételre 
rávilágít az, hogyha egy tanítás nem sikerül, 
nem éri el a célját, az az esetek túlnyomó ré-
szében onnét származik, hogy nem volt meg 
benne az a többlet, amiről harmadik közlemé-
nyemben megemlékeztem: amit hoznia kell, 
amit előteremtenie kell a tanítónak, vagyis 
nem volt a munkában igazi tanítói művészet. 

A másik, amit fel kell még itt említenem, 
még ennél is fontosabb dolog. Ha t. i. megvizs-

gáljuk a tanítás művészetének tényezőit, első 
pillanatra is világos, hogy azok egytől egyig 
energiatermelők, egytől egyig az alaki képzést 
is szolgálják, egytől egyig a gyermek érzelem-
világát fényesítik, a gyermek lelkébe markol-
nak, az appercepcióhoz utakat, gyalogutakat 
taposnak a gyermek lelkében és egytől egyig 
munkára, lelki munkára ösztönöznek, jellembeli 
értékeket adnak és a gyermek és a környező 
világ közti kapcsolatot mutat ják, adják, meg-
világít ják és ekkép az életben, a társadalom-
ban való elhelyezkedés készségeit adagolják, 
egyszóval a tanítás művészete voltaképen az az 
óriási értékű varázsvessző, amely a tanítást 
egyúttal neveléssé is teszi, ami nélkül tehát a 
tanításnak nagy nemzetnevelő célját elérnie 
nem lehet. 

Nagy-Magyarország érdeke parancsolja tehát, 
hogy minden tanító érezze ezt a nagy hivatá-
sát és igyekezzék mentül bravúrosabb tanító-
művészetet kifejteni. 

HITFELEKEZETI ISKOLAFEIHíTiRTÁS 
AZ ELCSATOLT FELVIDÉKED. 

í r t a : B O R E C Z K Y ELEMÉR D R . 

E lapok március elsejei számában (12. oldal) 
utalás történt arra , hogy az 1868. évi XXXVII I . 
törvénycikk 11. §-ának szövegezése bizonyos 
félreértésre adott alkalmat, melyből külföldi 
vonatkozásban is súlyos következtetések kelet-
keztek. Ez a törvényszakasz kimondja, hogy a 
hitfelekezetek mindazokban a községekben, ahol 
híveik laknak, sa já t erejökből tarthatnak fenn 
és állíthatnak föl nyilvános népoktatási inté-
zeteket s az ilyen tanintézetek felállítására és 
fenntartására híveik anyagi hozzájárulását a 
sa já t képviseletük által meghatározandó mó-
don és arányban, „amint eddig szokásban volt, 
ezentúl is igénybe vehetik." A kritikus kitétel: 
„amint eddig szokásban volt, ezentúl i s . . . " 

Aki e törvényszakaszt figyelmesen és elfogu-
latlanul olvassa el, ezt a mondatot nem értel-
mezheti máskép, mint így: „A hívek anyagi 
hozzájárulása eddig is igénybe vétetett; ter-
mészetes, hogy ezentúl is igénybe vehető." A 
hangsúly tehát azon van, hogy az igénybevé-
tel eddig is megvolt, tehát ezentúl is meglesz, 
nem pedig az „amint" szócskán, még kevésbbé 
ezen a kitételen: „a saját képviseletük által 
meghatározandó módon és arányban." A tör-
vényhozó az „amint" szót nem szűkebb, hanem 
a legtágabb értelemben használja és egyáltalá-
ban nem hozza összefüggésbe az előtte álló 
azzal a kitétellel, amely az anyagi hozzájáru-
lás módjára és arányára vonatkozik, még ke-
vésbbé akar ja a hitfelekezetek adóztatási jogát 
kizárólag olyan esetekre korlátozni, mely ese-
tekben az adóztatás már 1868 előtt is fennál-
lott. Ez a törvényszakasz szövegének egyszerű, 
természetes és világos magyarázata . 

Mégis akadtak olyanok, akik ezt a világos 
szöveget félreértették. 1891-ben F. F. földbir-

tokos, a temesmegyei i r. kath. egyház-
község részéről reá kivetett hitfelekezeti iskola-
adó tárgyában közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz fordult panaszá-
val. Az 1868. évi XXXVII I . t.-c. 11. $-ára hi-
vatkozva kifogásolta, hogy az egyházközség 
reá iskolaadót vetett ki, jóllehet sem ő, sem 
birtokoselődei ilyen adóval ezelőtt egyáltalá-
ban nem voltak megterhelve. Panaszát a mi-
nisztérium „jelentéstételre" kiadta Te m es-
ni egy o közigazgatási bizottságának, amely 
4038. kbjk. 891. szám alatt a következőket jelen-
tette: 

F. F. ú r az idézett törvényszakasz 
(1868. évi X X X V I I I . t.-c. 11. §-a) ezen szavai-
ból: „a sajá t képviseletök által meghatáro-
zandó módon és arányban, amint eddig szo-
kásban volt", azt következteti, hogy azért, mert 
reá, illetőleg jogelődjeire az 1868-adik évig is-
kolaadó kivetve nem lett, a törvény életbelépte 
után ilyen iskolaadó reá ki sem vethető. 

Nézetünk szerint a törvényszakasz hivatko-
zott szavainak ezen értelmezése téves; mert 
ezen kifejezés „amint eddig szokásban volt" 
nem a meghatározandó módra és arányra, ha-
nem az igénybevehetésre vonatkozik, vagyis 
ha szokásban volt az, hogy a törvény életbe-
léptéig a hitfelekezet híveinek anyagi hozzájá-
ridása igénybe lett véve, úgy az a törvény 
életbelépte után is igénybe vehető lesz. 

De feltéve, hogy ezen szavak „amint eddig 
szokásban volt" — nem az igénybevehetésre, 
hanem a hozzájárulás módjára és arányára vo-
natkoznak, még akkor is azzal, hogy a mód 
és arány megállapítása a hitfelekezeti képvise-
let elhatározására van bízva, semmiképen 
sincs az kimondva, hogy azok, akik a törvény 
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életbeléptéig ily költségekhez hozzá nem járul-
tak, a törvény életbelépte után hozzájárulni 
nem kötelesek, mert a törvényszakasz ezen 
magyarázata mellett is kétségtelen lehet az, 
hogy csakis a mód (miként) és arány (hányad) 
foroghat szóban, nem pedig egyúttal a személy 
is, vagyis a hitfelekezetnek azon tagja, kire a 
követelmény kivettessék; mert amíg egyrész-
ről az, hogy a felekezeti költségek a hitfeleke-
zetnek a községben lakó híveire kivethetők, — 
a törvényszakaszban határozottan ki van 
mondva — addig más részről a törvényben a 
„meghatározandó" szóval az is nyíltan ki van 
jelentve, hogy az igénybevehetés nem a mult 
időbeli gyakorlathoz képest, hanem a hitl'ele-
kezet által még csak ezután meghatározandó 
módon és arányban történhetik. Már pedig, ha 
a képviselet a hozzájárulás módját és arányát 
a törvény életbe lépte után is meghatároz-
hatja, xígy nagyon természetes, hogy az addig 
szokásos módtól és aránytól — esetleg a fel-
sőbb hatóságtól kieszközölt jóváhagyás után 
— el is térhet. 

A föntebb elmondottak nyomán azon kér-
dés merül fel: kötelezhető-e a hitfelekezeti 
költségekhez való hozzájáridásra a hitfeleke-
zetnek olyan tagja, aki a törvény életbelépte 
előtt ily költségek viselésével megróva nem 
volt? 

Nézetünk szerint ezen kérdés eldöntése attól 
függ, hogy a felekezetnek azon tagja a múltban 
ily teher viselésére esetleg kötelezhető volt-e 
vagy sem? 

Ha a múltban kötelezhető lett volna, úgy a 
jövőben is kötelezhető — amit azért is szüksé-
gesnek tartunk kiemelni, mert F. F. úr azt vi-
tatja, hogy a törvény életbelépte után már 
nem kötelezhető azon okból, mert a törvény 
életbelépte előtt birtokos elődei az ilyen teher 
viseléséhez hozzá nem járultak és az 1888-adik 
évig ilyen teher ő reá sem lett kiróva, követ-
kezőleg ilyen adózásra ő nem kötelezhető. 

Véleményünk szerint F. F. ú r ezen iskolai 
adózásra már 1888 előtt is kötelezhető volt s a 
hitfelekezet és közte, mint annak tagja közt 
ez idő szerint fennálló viszony fennálásáig a 
jövőben is kötelezhető. És az, hogy 1888 előtt 
nem köteleztetett, amíg egyrészről olyan jog-
feladásnak, illetőleg a jog nem gyakorlásának 
tekintendő, mely a múltra vonatkozik, addig 
más részről F. F. úrnak, mint a törvény sze-
rint ezen iskolai adózásra kötelezettnek — a 
megtagadásra semminemű jogalapot nem 
nyújt." 

Eddig a közigazgatási bizottság jelentése. E 
jelentés fogalmazása —• mint lát juk — némi-
leg nehézkes. Ez a szöveg az „amint eddig szo-
kásban volt" mondatot hol a „személyre", hol 
a „módra" és „arányra" próbálja alkalmazni. 
Hadakozik az ellen a feltevés ellen, mintha a 
módra és arányra vonatkoznék és azt akar ja 
bizonyítani, hogy az igénybevehetésre vonat-
kozik, de félreérthető módon hozzáteszi, hogy 
..vagyis ha szokásban volt az, hogy a törvény 
életbeléptéig a hitfelekezet híveinek anyagi 
hozzájárulása igénybe lett véve, úgy a tör-
vény életbelépte után is igénybe vehető lé-

szen." Azt akar ja mondani, hogy ha a hitfele-
kezet hívei anyagi hozzájárulásának igénybe 
vételére már a törvény életbelépte előtt is 
megvolt a jogalap (a hitfelekezet kötelékébe 
való tartozás), úgy a hozzájárulás a törvény 
életbelépte után is megkövetelhető s az a kö-
rülmény, hogy valaki 1868 előtt per abusum 
nem űzetett hitfelekezti iskolai adót, nem men-
tesíti őt attól, hogy tőle ez az adó 1868 után 
jogosan követeltessék. De legkevésbbé sem 
aka r j a azt mondani, hogy csak ott követelhető 
a hozzájárulás, ahol az 1868 előtt is szokásban 
volt, hiszen a jelentés később — mint fentebb 
láttuk — maga is expressis verbis ezt mondja: 
„semmiképen sincs az kimondva, hogy azok, 
akik a törvény életbeléptéig ily költségekhez 
hozzá nem járultak, a törvény életbelépte után 
hozzájárulni nem kötelesek." Sőt összegezve 
véleményét kijelenti, hogy F. F úr, mivel ezen 
adózásra már 1888 előtt is kötelezhető volt, 
azért (a jogviszony közte és a hitfelekezet kö-
zött változatlanul állván fenn) a r ra 1888 után 
is kötelezhető. 

Ezt az ügyet a minisztérium véleményes je-
lentésre a királyi kincstári jogügyi igazgató-
ságnak adta ki, amely Temes vármegye köz-
igazgatási bizottságának jelentésével magát 
azonosítja és szórói-szóra a következőket 
mondja: 

„F. F -i birtokos iskolaadó ügyében 
kelt magas rendeletére hivatkozva je-
lenti a kincstári jogügyi igazgatóság, hogy ne-
vezettnek panasz-kérvényét elutasítandónak s 
őt a hitfelekezeti iskola-adó fizetésére kötele-
zendőnek véli. 

A kincstári jogügyi igazgatóság ugyanis az 
1868. évi X X X V I I I . törvénycikk 11. §-ának 
éppen az iskolák fenntarthatása érdekében 
szintén azon értelmezést véli tulajdonítandónak, 
amelyet neki a közigazgatási bizottság 4038. 
kbjk. 1891. számú véleményében tulajdonít, azaz, 
hogy a kitétel: „amint eddig szokásban volt", 
nem csupán a meghatározandó módra és 
arányra , hanem egyáltalán a hitközségi tagok 
igénybe vchetésére vonatkozik, azaz „hogy a 
hitközségi képviseletnek jogában áll tagjai t 
igénybe venni ott, ahol azok 1868 előtt is igénybe 
vétettek". 

Ez a vélemény is ugyanolyan félreértésre al-
kalmat adó módon fejezi magát ki, mint a köz-
igazgatási bizottsági jelentés, de az értelem 
éppen ii2y, mint a közigazgatási bizottsági je-
lentésben, világos: ahol a jogalap 1868 előtt 
megvolt, ott az adószedés 1868 után is jogos, 
tekintet nélkül arra, hogy az adószedés tényleg 
megtörtént-e vagy sem. Mert ha e szavakat 
nem így magyarázzuk, akkor nem érthetjük 
meg a jogügyi igazgatóságnak azt az álláspont-
ját, hogy F. F. földbirtokos igenis adófizetésre 
kötelezendő, bár ő (illetőleg jogelődei) 1888-ig 
(tehát 1868 előtt sem) adót egyáltalában nem 
fizetett és nem volna megérthető a vélemény 
eme kitétele: „éppen az iskolák fenntarthatása 
érdekében". 

A minisztérium ezt a véleményt elfogadta, a 
szöveget majdnem szószerint átvette és létre-
jött a Temes vármegye közigazgatási bizottsá-
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fiához címzett, 4763/1892. számú, következő szö-
vegű, ominózus rendelet: „F. F .-i birto-
kos iskolaadó-ügyében mult évi november hó 
5-én 4038. szám alat t kelt jelentésére az illető 
közlemények visszazárása mellett további el-
já rás végett értesítem Címedet, hogy nevezett 
panaszkérvényének elutasításával a hitfeleke-
zeti iskolai-adó fizetésére kötelezendő. Ugyanis 
az 1868. évi X X X V I I I . törvénycikk 11. §-ának 
éppen az iskolák fenntarthatása érdekében azon 
értelmezés tulajdonítandó, amelyet neki a köz-
igazgatási bizottság 4038/kbjk. 1891. számú vé-
leményében tulajdonít, azaz, hegy e kitétel: 
„amint eddig szokásban volt", nem csupán a 
meghatározandó módra és arányra , hanem egy-
általán a hitközségi tagok hozzájárulásán- k 
igénybevehetésére vonatkozik, azaz hogy a hit-
községi képviseletnek jogában áll tagjait 
igénybe venni ott, ahol azok 1868 előtt id igényié 
vétettek..." 

Az előzményekből világos, hogy ennek a ren-
deletnek semmiesetre sem lehet azt az értelmet 
tulajdonítani, mintha a minisztérium szerint 
csak ott lehetne hitfelekezeti iskolai adót szedni, 
ahol az 1868 előtt is szokásban volt, mert hi-
szen akkor nem marasztalná el F. F. földbir-
tokost és nem kötelezné őt arra , hogy hitfele-
kezeti iskolai adót fizessen, jóllehet sem ő, sem 
birtokos-elődei 1888, illetőleg 1868 előtt egyál-
talában nem fizettek hitfelekezeti iskolai adót. 
Itt egyszerűen arról van szó, hogy Temes vár-
megye közigazgatási bizottsága helyes vélemé-
nyét helytelenül szövegezte meg, mert neki e 
szöveg helyett: „a hitközségi képviseletnek jo-
gában áll tagjait igénybe venni ott, ahol azok 
1868 előtt is igénybe vétettek", a következő, az 
ő fentebb megismert intencióit helyesen kife-
jező szöveget kellett volna használnia: „a hit-
községi képviseletnek jogában áll tagjait 
igénybe venni ott, ahol azok 1868 előtt is 
igénybe vétetAcítek" vagy „igénybe vehetők 
voltak", avagy még helyesebben: „a hitközségi 
képviseletnek jogában áll tagja i t igénybe venni 
ott is, ahol azok 1868 előtt igénybe nem vétet-
tek". 

De úgy a jogügyi igazgatóság, mint a mi-
nisztérium egyszerűen átvették a közigazgatási 
bizottság hibás szövegű jelentését, aminek az 
lett a következménye, hogy azok, akik csupán 
a miniszteri rendelet szövegét ismerik, a tény-
állást éppen ellenkezőképen fogják föl, mint 
ahogy helyesen kellene. így azután nem csoda, 
hogy a miniszteri rendelet előzményeit nem, 
magát a rendeletet pedig csak tökéletlen ki-
vonatában ismervén s ezért teljesen félreért-
vén annak intencióit, a cseh-szlovák hatóságok 
e rendeletre hivatkozva, megakadályozzák a 
volt magyar felvidéki hitfelekezeteket abban, 
hogy iskoláik fenntartása érdekében adót szed-
jenek. 

Egy hatóság ugyanis 1930 j anuár jában a kö-
vetkező beadvánnyal fordult a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz: „Nagymél-
tóságú Miniszter Ür! A jelentése szerint 
a cseh-szlovák köztársaság hatóságai a volt ma-
gyar területen lehetetlenné teszik a községek-
nek a felekezeti iskolák fenntartását az 1868. évi 

XXXVII I . t.-c. 25. §-a alapján, mert a köztársa-
ság pénzügyi törvényeire hivatkozva az iskolai 
tételeket a községi költségvetésből törlik. A z . . . 
egyházközségek készségesen átvállalnák a sa-
j á t . . . iskoláik fenntartását az egyházközségek 
költségvetése terhére. Azonban a cseh-szlovák 
hatóságok ezt is megakadályozzák. Ugyanis az 
1868. évi X X X V I I I . t.-c. 11. § - á t . . . xigy magyaráz-
zák, hogy az egyes felekezetek híveik anyagi 
hozzájárulását az iskolák fenntar tására csak 
ott vehetik igénybe, ahol az 1868. előtt már szo-
kásban volt. Miután pedig a katholikusok 1868 
előtt egy-két várost kivéve még sehol sem tar-
tották fenn az iskolákat a hívekre kivetett egy-
házközségi adókból, a katholikus iskoláknak 
egyházközségi adóval fenntar tása teljesen lehe-
tetlen volna a cseh-szlovák állam volt magyar 
területén. A cseh oktatásügyi minisztérium 
hivatkozik a magyar kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium 4763/1892. sz. döntésére, 
amelyben a magyar minisztérium állítólag szin-
tén így magyarázza az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 
11. §-át. Elolvasván a 4763/1892. évi VKM. dön-
tést, igen szerencsétlen szövegűnek tartom azt. 
Kizártnak kell tartanom, hogy a minisztérium 
azt akarta volna eldönteni, hogy az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 11. §-a csak azoknak az egyház-
községeknek engedi meg a hívek anyagi igény-
bevételét, amelyek már 1868 előtt is felekezeti 
iskolaadót vetettek ki. Hiszen a törvényszakasz 
világosan mást mond: 

,.A hitfelekezetek mindazon községekben, ahol 
híveik laknak, saját erejökből ta r tha tnak fenn 
és állíthatnak fel nyilvános népoktatási tan-
intézeteket; az ily tanintézetek felállítására és 
fenntar tására híveik anyagi hozzájárulását a 
sa já t képviseletök által meghatározandó módon 
és arányban, amint eddig szokásban volt, ezen-
túl is igénybe vehetik." Az „amint eddig szo-
kásban volt" világosan azt jelenti, hogy a fele-
kezetek eddig is a saját illetékes képviseletök 
által meghatározott módon és arányban vették 
igénybe híveik anyagi hozzájárulását s ez a 
szokás továbbra is fenntartható. Nincs a múltra 
hivatkozásban semmi megszorítás. Nem korlá-
tozza a módot és arányt sem, annál kevésbbé a 
jogot. 

Hiszen az iskolafenntartás és a felekezeti adó-
szedés jogát nem az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 
11. §-a adta meg először. Ezt a jogot a katho-
likusok Szent István óta gyakorolták, amióta 
a katholikus egyháznak közjogi kapcsolata van 
az állammal s a protestánsok is az autonómia 
engedélyezése óta. Tehát ez a törvényszakasz 
régi jognak újabb fogalmazása s azért mondja 
a törvényszakasz „amint eddig szokásban volt". 

A szakasz nemcsak a meglévő iskolák fenn-
tartását, hanem újak állítását és fenntartását 
is engedélyezi minden helyi korlátozás nélkül. 
Számtalan felekezeti iskola létesült 1868 óta, sőt 
sok községi iskola átalakult felekezetivé. Soha 
senkinek nem jutott eszébe Magyarországon 
azt megakadályozni azon a címen, hogy a fele-
kezetek csak ott és abban az arányban és azon 
a módon ta r thatnak fenn felekezeti iskolát, ahol 
s amily arányban és módon azt már 1868 előtt 
is saját híveik hozzájárulásával fenntartották. 
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Nagyméltóságod nagyon lekötelezne, ha mél-
tóztatnék a 4763/1892. VKM. döntés lielyes jogi 
értelmezését megállapítani." 

E r re a beadványra, amely nagyon helyesen 
emeli ki, hogy a 11. az adószedést nemcsak a 
már létező, hanem a még csak létesítendő hitfele-
kezeti iskolák javára iß engedélyezi, a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. évi 
j anuár hó 9-én 865—2—200/1930. szám alatt kö-
vetkezőképen válaszolt: 

„Mult évi . . . szám alatt kelt intézvényére 
szerencsém van Címet a következőkről értesí-
teni: A magyarországi róm. kath. egyháznak 
iskolaállítási és fenntar tás i joga egyidős a 
magyar kereszténységgel, illetőleg királysággal. 
Ugyanilyen idős a magyar róm. kath. egyház-
nak egyházi és iskolai adó szedésére vonatkozó 
joga. Az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 11 §-a nem 
statuál ú j jogot, csupán a régit kodifikálja, 
amikor kimondja, hogy a hitfelekezetek mind-
azon községekben, ahol híveik laknak, sa já t 
erejökből tarthatnak fenn és állí thatnak fel 
nyilvános népoktatási tanintézeteket; az ily 
tanintézetek feláll í tására és fenntar tására hí-
veik anyagi hozzájárulását a saját képviseletük 
által meghatározandó módon és arányban, 
amint eddig szokásban volt, ezentúl is igénybe 
vehetik". 

Ezt a törvényszakaszt illetékes tényező Ma-
gyarországon sohasem magyarázta úgy, hogy 
az adószedés joga a hitfelekezeteket csak ott 
illeti meg, ahol az adószedés 1868 előtt már szo-
kásban volt. A törvényszakasz értelme egészen 
világosan és félremagyarázhatatlanul az, hogy 
az adószedés a hitfelekezeteket ezután éppen 
úgy megilleti, mint ahogy megillette eddig és 
pedig nemcsak az eddig létesített, hanem az 
azután létesítendő hitfelekezeti iskolákkal kap-
csolatban is. 

1868 előtt a róm. kath. iskolákat Magyarorszá-
gon túlnyomórészt a politikai községek tartot-
ták fenn s éppen az 1868. év után keletkezett 
róm. kath. iskolák tartatnak fenn legnagyobb-
részt, még pedig az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 11. 
%-a. alapján, egyházközségi iskolai adókból. 

Az 1892. évi 4763. számú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendeletnek sem volt egyálta-

lában szándékában e ténynek ellentmondani. 
A rendelet válasz Féger Ferenc, mercifalvai 
földbirtokos amaz állítására, hogy reá, mivel sem 
ő, sem jogelődei 1868-ig róm. kath. iskolai adó-
val megróva nem voltak, az 1868. évi XXXVII I . 
t.-c. életbeléptetése után ilyen adó ki nem vet-
hető. A szóban lévő VKM. rendelet tehát Féger 
Ferenc fellebbezését elutasítván, „az iskolák 
fenntar thatása érdekében" (ezek a rendelet 
szavai) éppen azt k íván ja hangsúlyozni, hogy 
hitközségi képviseletnek jogában áll a hitköz-
ségi tagok hozzájárulását igénybe venni úgy, 
ahogy az az 1868. év előtt is igénybe vétetett. 
Vagyis minden körülmények között. 

A rendelet szövege — nyilvánvalóan téves 
szövegezés folytán —• ezen a helyen némileg 
zavaros („úgy, ahogy" helyett „ott, ahol"-t 
mond), de a fellebbezés és a miniszteri elöntés 
összefüggéséből, valamint a rendeletnek idézett 
s többi szövegéből csakis a fenti helyes követ-
keztetés vonható le. 

Jóllehet — az elmondottak után — szükségte-
lennek találom fentebb ismertetett álláspontom 
helyességét további érvekkel bizonyítani, mégis 
— hogy a félreértésnek árnyéka is elkeriiltes-
sék — ideiktatom hivatal i elődöm 1916. évi jú-
lius hó 1-én 59.326/1916. VII . d) sz. a. a sopron-
németi rk. hitközség tagja inak az ottani hit-
felekezeti iskola fenntartásához való hozzá-
járulása tárgyában a győri püspök úrhoz inté-
zett kiadványának következő részét: ,Az idézett 
törvényszakaszban" (az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 
11. §-áról van szó) „foglalt az a kitétel, „amint 
eddig szokásban volt", nem a hozzájárulásnak 
a hitfelekezet saját képviselete által meghatá-
rozandó arányára ée módjára vonatkozik, ha-
nem csupán azt jelenti, hogy a törvény a ha-
tályba lépése előtt már fennállott azt az orszá-
gos szokásjogot kívánta törvényerőre emelni, 
amely szokásjog a lapján a hitfelekezetek isko-
láik céljaira híveik anyagi hozzájárulását ad-
dig is igénybe vehették. Ez a jog tehát a hit-
felekezeteket arra való tekintet nélkül megilleti, 
bogy azt a múltban egyáltalán gyakorolták-e 
és ha igen, milyen módozatok mellett gyako-
rolták". 

Quod erat demonstrandum. 

BOMBARDÓ SZATYMAZOI. 
Ennek a cikknek tulajdonképen háromféle cí-

met is lehetett volna adni, mert háromféle 
dologról szól. Igaz, hogy mind a három vég-
eredményben ugyanazt jelenti. 

Szatymazon, Szeged város egyik tanyai köz-
pontján leventékből fúvószenekar alakult. Rezes-
banda. Megalakították a zenekart — körülbelül 
egy évvel ezelőtt — a tanyai leventék, akik 
azelőtt talán sohasem láttak a tanyán rezes-
bandát, de még cigányt is csak ritkán. És ma 
már fú j j ák fáradhatatlanul és kiváló ügyes-
séggel. 

A tanyavilágban a házak kilométerekre van-
nak szétszórva; az útak is — sajnos — rosszak; 
ősszel, télen, tavasszal a hólé, meg a sár miatt 

még a gyalogember számára is szinte járhatat-
lanok. De a leventék megteszik a nehéz kilo-
métereket; esténként összegyűlnek és próbálnak 
a késői órákig. Bizony a tavasszal csodálkozva 
vehette észre a pusztai szél, hogy éjjeli dudá-
lásába ú j ritmusokat fütyürésznek a hazaigyekvő 
leventék!. . . Május végén mutatkozott be a 
szatymazi leventék rezesbandája egy szép és 
méltó tanyai ünnepélyen. A kis tanyai templom 
melletti térség pázsit ján helyezkedett el a zene-
kar. A zenekari tagok körbe ültek székeken, 
padokon, fatönkökön. A szörnyű nagy réz-
trombiták karikái, amelyekből rendszerint kato-
nai uniformis vagy efféle emelkedik ki, — 
ezúttal naptól fakó fejeket, fiatal parasztfiúkat 
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öleltek át, akik szorongva és nyugtalan tekin-
tettel ügyeltek hol a kótalapra, hol pedig a kar-
mesteri pálcára. Nemzeti énekeket, népdalokat, 
műzenei darabokat adtak! elő. „A puszta fia" 
f ú j t a a nagy trombitát egészséges tüdővel, 
pirosra feszült barna a rcokka l . . . Bombardo 
Szatymazon. 

Mulatságos látvány volt a szemnek, de fel-
emelő érzés a magyar szívnek. Szeretettel nézte 
és hallgatta őket az egybesereglett közönség. 
Mosolyogtunk, örültünk és büszkén tapsoltunk, 
mintha a saját fiaink lettek volna valameny-
nyien. És mindnyájan éreztük lelkünkben az 
ősi összetartozás, a magyar közösség szent 
ölömét! 

S ez az öröm annál mélyebb volt, mert a kö-
zönség legnagyobb részét a tanyai tanítók al-
kották. Ök érzik a tanyák örömét legmélyebben. 
De a bajá t is. A tanyai életinek ők a figyelői, 
irányítói, gondviselői. 

Ez a szép ünnepély is, amelyen a szatymazi 
rezesbanda először szerepelt, egy öreg tanyai 
tanító tiszteletére történt. Évtizedeken á t taní-
totta a tanyán az öreg Zsák és mindig csak a 
tanyán. Most aztán észrevette ezt a legönzetle-
nebb nemzetépítő munkát a Tudományos Aka-
démia is és Zsák József igazgató tanítót ki-
tüntette. Ez az első ilyen kitüntetés tanyai taní-
tónál. Nem is csoda, mert a tanyai tanítók 
munkája távol folyik és csendesen. Messziről 
nem igen látni, nem is igen hallani. Pedig ez 
a munka szinte állandó hősi küzdelem az ős-
természettel és az emberrel. Olyanféle, mint a 
bányászmunka, vagy még nehezebb, mert itt az 
ősi kérgen át a lelkek mélyébe kell aknát vájni 
és úgy felszínre hozni az értékeket. 

Ám a Szatymazon megjelent tanítók a tanítói 
munkának ez ünnepe u tán ú j munkába kezdtek 
és ott helyt népművelési gazdanapot is tartot-
tak. — (Ez lehetne a harmadik címe ennek a 
cikknek.) 

A „népművelési gazdanap" gondolatát a sze-
gedi népművelési bizottság ügyvezető elnöke, a 
kir. tanfelügyelő, vetette fel, illetőleg ő illesz-
tette be a szegedi iskolánkívüli népművelés 
hároméves munkatervébe. A gazdanap célja, 
hogy Szeged tanyavilágának gazdasági tudatát 
mélyítse; és közvetlen érintkezéssel, a gazda-
sági iskolák és egyéb gazdasági tényezők be-
kapcsolásával a gazdasági életet fejlessze, ész-
szerűvé és egységessé tegye. Vagy másképen 
kifejezve az a célja, hogy rábeszéléssel, szak-
értő magyarázatokkal, bemutatásokkal, ha le-
het: példákkal rávegye a maradi gazdát arra , 
hogy gazdaságát a mai tudománynak megfele-
lőén rendezze be és a közgazdasági életbe 
beilleszkedve, okosan vezesse. Célja továbbá az 
is, hogy az országban időnkint megindított 
különböző gazdasági akciók (hitel-, vetőmag-
baromfi-akció) és egyéb ilyenféle mozgalmak 
kellő időben jussanak tudomására a távoli 
tanyák gazdáinak is, mert eddig gyakran csak 
a hírét tudták meg utólagosan. 

Azt mondottuk elől, hogy e cikkünknek akár 
három címet is adhatnánk, mert három dolog-
ról van benne szó. Csakhogy minden cím végre 
is ugyanazt jelentené: a magyar tanyai élet 
feltörekvő kul túráját . Friss tavaszi földszagát. 
Ezt jelenti a leventék réztrombitája, a tanyai 
tanítói munka ünneplése és a népművelési gaz-
danap is. 

Valóban szép május i nap volt a szatymazi 
tanyán. Egry eszmei „májusfa" három egészen 
ú j hajtással, a tanyai zenekar első szereplésé-
vel, a tanyai tanítói munka első akadémiai ki-
tüntetésével és fa népművelési gazdanap első 
megbeszélésével. 

Szép üde m á j u s f á j a a magyar népkultúrá-
nak. A reménység virágai mosolyognak le róla. 
Adja Isten, hogy e virágok gyümölcsöt hoz-
zanak. 

N. Gy. 

Játékkészítés egy köbei gyermekkertben. (szövege a 22. oldalon.) 

1 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Az anyakönyvek. 
Irta: Drozdy Gyula. 

Mikor ennek a tételnek tanítására kerül a 
sor, a gyermekek már sok mindent tudnak az 
állami élet berendezettségéről. Lelkükben a 
közösség érzete már kialakult annyira, hogy 
magukat is társaikat is a közösség tagjainak 
érzik. Tudják már, hogy az állam rendjéhez, a 
közösség érdekében, mindenkinek alkalmazkod-
nia kell. Mindezeket ennek a tételnek tanítása 
közben bővíteni s erősíteni fogom. 

Az anyakönyvekre vonatkozólag bizonyos 
tapasztalati és szemléleti anyaga van már gyer-
mekeimnek. Hallottak már a saját vagy hozzá-
tartozóik anyakönyi kivonatáról. Esetleg lát-
ták is azt. Tudnak róla, hogy saját , esetleg 
rokonaik, ismerőseik családjában születés, há-
zasságkötés, vagy haláleset fordult elő s azzal 
kapcsolatban bizonyos hivatalos teendő is kap-
csolatban volt. Hallották már, hogy az iskolába 
való beiratás vagy valamely kérvény beadásá-
val kapcsolatban hivatalos írásokat,, anya-
könyvi kivonatokat kellett a családjuknak be-
szereznie. Mindezek csak futólagosan szerzett s 
fel nem dolgozott szemléletek, tapasztalatok. 
Ezeket akarom ennek a tanításnak keretében 
bővíteni, rendezni. 

Az anyag megértetéséhez, friss és irányított 
szemléletekre is szükségem lesz. Ezeket részint 
az anyakönyvi hivatalban való körültekinté-
sünk közben, részint a tanítás keretében nyúj-
tom. Az anyakönyvi hivatalban szemléltethetem 
a születési, a házassági és halálozási anya-
könyveket, esetleg születési, halálozási bejelen-
tést, vagy házasságkötést, kívül pedig elolva-
sunk a házasulandók hirdetőtábláján egy-két 
házassági hirdetést. Tanítás közben a születési, 
házassági és halálozási anyakönyvi kivonatot 
s annak rovatait szemléltetem részletesen. 

A tanítás a lak ja hol közlő, hol beszélgető 
lesz. Közben azonban tág teret adok a gyerme-
kek aktivitásának is. 

T A N Í T Á S . 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. — Gondoljon min-
denki a családjára! — Hány tagú a ti családo-
tok1? — Kinek mi a neve? — Hány évesek azok? 
— Felír ta édesapád valahová azt, hogy mikor 
születtek a gyermekei? — Igen, az édesanyám 
imakönyvébe. — Miért ír ta fel? — Azért, hogy 
pontosan tudja, hogy hány évesek vagyunk. — 
Én olyan imakönyvet is láttam, melybe az is 
fel van írva, hogy ki, mikor ment férjhez, mi-
kor házasodott s ki mikor halt meg a család-
ban. — Az én édesanyám imakönyvébe is fel 
van minden írva. — Az édesanyáméban is, 
—• mondják a gyermekek. — Lám, milyen 
gondos a ti édesapátok, édesanyátok! Annyi 

évszámot, hónapot és napot nem tudnának 
emlékezetükben megtartani, azért írták fel 
imakönyvükbe. Nem is hiszem, hogy a mi 
községünkben volna olyan család, melyben ne 
jegyeznék ezt fel. J ó ezt tudni minden család-
ban! (Vájjon micsoda gondolatok jelenhetnek 
meg erre gyermekeim lelkében f ... Különösen 
azokéban, akik nem láttak otthon ilyen ima-
könyvet... Lehet, hogy ennek a hatása alatt 
majd beleírják az adatokat az imakönyvbe. De 
az is lehet, hogy ezeknek a szavaknak tartalma 
meghúzódik valahol a lélekben s előjön majd 
akkor, mikor éppen szükség lesz rá s tetté, cse-
lekedetté válik.) * 

— De nemcsak a család, hanem az állam, ez 
a nagy magyar család is számontartja, hogy 
kik születnek, kik kötnek házasságot és kik 
halnak meg. Ezeket szépen feljegyezteti. Így 
aztán mindig tud ja , hogy hányan születtek, 
hányan haltak meg, hányan kötöttek házassá-
got, hányan tartoznak a kötelékébe. 

b) Célkitűzés. — Beszélgessünk arról, hogy 
hol, hogyan és miként jegyezteti fel ezeket az 
állam. Egyetmást már láttunk is belőle, — mon-
dom, mire a gyermekek jelentkeznek: 

Tárgyalás. 
a) A tapasztalatokról való beszámolás. — Az 

anyakönyvi hivatalban jegyzik fel. — Beír ják 
egy nagy könyvbe. — Nem egy, hanem három 
könyvet láttunk ott. — Éppen jöt t egy néni s 
elmondta, hogy Kovácséknak kisgyermekük 
született. — Megmondta, hogyan hívják az édes-
apjá t , édesanyját. — Azt is megmondta, hogy 
mikor született. — Mikor az én kistestvérem 
született, azt is bejelentette az édesapám. — 
Lát tuk azt a táblát, amin kihirdetik azokat, 
akik házasodni akarnak. — Én már esküvőt is 
lát tam. — Én már keresztelőt is, — számolnak 
be a gyermekek szemléleteikről, tapasztalataik-
ról, melyeket a továbbiakban bővítek, rende-
zek, tudatosítok. 

b) Az állami anyakönyvi hivatalok, az anya-
könyvvezetők. — A községháza falán egy táb-
lát láttunk. Elolvastuk, hogy mi van ráírva. — 
Az van ráírva, hogy: „Állami anyakönyvi hiva-
tal." — A magyar címer is r a j t a van. — Vájjon 
miért tették ki oda azt a táblát? — Azért, hogy 
mindenki tudja, hová kell mennie, ha valaki 
születik, meghal, vagy házasodni akar a család-
ban. •— Az a magyar címer is jelenthet ott vala-
mit. — Azt, hogy az magyar anyakönyvi hiva-
tal, —• következtet a gyermek, amit bővítek, 
mélyítek: — Az a címer Magyarországot, a 
magyar nemzetet, a magyar államot jelenti. 
Mindnyájunkat, akik ezen a földön születtünk, 
akik itt élünk és meghalunk. Jelenti ezt az 
egész nagy magyar családot, melynek minden 
egyes tagját számontartják az állami anya-
könyvi hivatalokban. 
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— De nemcsak ez az egy anyakönyvi hivatal 
van az országban, hanem több. Törvényünk 
van, mely szerint az országot anyakönyvi ke-
rületekre osztják s minden kerületben van 
ilyen anyakönyvi hivatal. A mi községünknek 
magának van egy anyakönyvi hivatala. (Az 
adottság szerint.) Vannak kisközségek, ahol 
ritkábban történnek születések, halálozások, 
házasságkötések. I t t több községnek van egy 
anyakönyvi hivatala. (Példa a közvetlen kör-
nyékből.) Vannak nagyobb városok, ahol egy 
hivatal nem bírná ellátni az anyakönyvveze-
tést. Az ilyen nagyobb városokban több anya-
könyvi hivatalt állít fel az állam. (Például 
Budapest.) 

— Nézzetek a térképre! Sok város, sok 
nagy község van ezen. S mindegyikben van 
anyakönyvi hivatal. Sok kisközség nincs is a 
tértépen feltüntetve. Azok közül többnek van 
egy anyakönyvi hivatala. 

— Minden anyakönyvi kerületben van egy 
anyakönyvvezető. Ki nálunk az anyakönyv-
vezető? — A jegyző. — Kisebb községekben 
rendesen a jegyző látja el ezt a munkát is, mert 
ott kevés a bejegyezni való. Nagyobb községek-
ben, városokban azonban külön anyakönyv-
vezető van. Sőt egy vagy két anyakönyvvezető-
helyettes is van, mert az is megtörténhetik, 
hogy elutazik, megbetegszik az anyakönyv-
vezető s ha ilyenkor születést, halálesetet 
akarna valaki bejelenteni .vagy házasságot 
akarna kötni, nem tudna kinél jelentkezni. De 
a kisebb helyeken is van anyakönyvvezető-
helyettes. 

Amiről beszélgettünk felírom a táblára: 
Anyakönyvi hivatal. Anyakönyvvezető. 

c) A születések, bejelentése, bejegyzés s a szü-
letési anyakönyv. — Ha valakinek családjában 
gyermek születik, az apának vagy helyettesé-
nek kötelessége azt nyolc napon belül az anya-
könyvvezetőnek bejelentenie. Az anyakönyv-
vezető előveszi azt a könyvet, melyre ez van 
írva: „Születések anyakönyve." Ennek oldalain 
rovatok vannak. Ugyanazok, mint ezen a lapon, 
— mondom s mutatok egy anyakönyvi kivona-
tot. (Minthogy az anyakönyvi kivonatot állan-
dóan szemléltetnem kell s azt minden mozza-
natnál nem adhatom minden egyes gyermek 
kezébe, azért a táblára tűzöm, rovatait meghú-
zom, a rovatok szövegét beszélgetés közben 
felírom s úgy a születési anyakönyvi kivonatot 
a táblára másolom. (—Olvasd el ezt, ami az első 
rovatban van írva! — Folyószám. 57. — Mit 
jelent ez? — Miért kell ezt odaírni? — kérde-
zem. Ha a gyermekek már előzőleg hallottak 
erről, elmondják. Ha nem hallottak volna, vagy 
nem elég világosan számoltak volna be róla, 
közlöm, hogy az 57. folyószám azt jelenti, hogy 
a születési anyakönyvben ebben az évben ez az 
57. bejegyzés. Ha valaki bármikor meg aka r j a 
tudni, hogy hányan születtek ebben az évben 
ebben az anyakönyvi kerületben, nem kell 
megszámlálnia, hanem csak a folyószámot kell 
megnéznie. — Olvasd el, mi van a következő 
rovatba írva! — „A bejegyzés ideje. 1920 no-
vember 24" — olvassa a gyermek. — Húzzuk 
meg itt is ezt a rovatot s í r juk ide. (Megtörté-

nik.) — Mit jelenthet ez? — Azt, hogy 1920 
november 24-én jelentették be a születést. — 
Húzzuk meg a következő rovatot! — Mi van 
beleírva? — „A születés ideje, 1927 november 
hó 16". Í r j u k fel! Mit jelent ez? — Azt, hogy 
1927 november 16-án született az, akit bejelen-
tettek. — Nézzük csak, eleget tett-e ez az apa 
a törvényes követelményeknek? Hány napon 
belül kell bejelenteni a születést? — Nyolc na-
pon belül. November 16-án született és 24-én 
jelentették be. Éppen nyolcadik napon jelen-
tették be. Ha egy nappsjl késtek volna, akkor 
már nem tartották volna meg a törvényt. Ak-
kor ta lán meg is büntették volna az édesapát, 
— állapít ják meg a gyermekek. — Meg bizony! 
— erősítem. Meghúzom a következő rovatot. — 
Olvasd el, mi van abban! „A gyermek utó-
neve, neme, vallása. Pál , fiú, róni. kath." — 
Ír juk be ezt is ide ebbe a nagy születési anya-
könyvi kivonatba! — Mit tudunk meg ebből a 
rovatból? — Azt, hogy Pálnak hívják, hogy fiú 
s hogy róm. kath. vallású. — Ki választhatta 
neki a Pá l nevet? — A szülei. — Igen. Ezt 
kapta a templomba is akkor, mikor megkeresz-
telték. De miért ír ták cda, hogy fiú, mikor a 
Pál az fiúnév. Abból megtudhatná mindenki, 
hogy fiú? — kérdezem s ha nem tudják , közlöm, 
hogy azért, mert vannak olyan nevek is, me-
lyeket fiúknak is, meg lányoknak is adnak, 
vagy nagyon hasonlók. Így aztán könnyen 
összetéveszthetnénk. (Például Kamii fiúnév, 
Kamilla leánynév.) Azért kell ezt is beírni. — 
Mi van még ebben a rovatban beírva? — Hogy 
róm. kath. vallású. Ezt meg azért kell beírni, 
hogy tudják , melyik egyház kötelékébe tarto-
zik, melyik templomba kell majd járnia . 

És így tovább megállapíttatom, hogy a kö-
vetkező rovatban a szülő családi és utóneve, 
foglalkozása és lakhelye van beírva. Ebből 
most már azt is megtudjuk, hogy Kovács Pál-
nak hívják azt, akit az anyakönyvbe bejegyez-
tek. Megtudjuk belőle, hogy ki volt az apja, 
anyja, mi volt az ap ja foglalkozása s hogy ezek 
hol laktak akkor, mikor Pál fiúk született. 

Majd áttérünk a szülők vallása és életkora 
című rovatokra. Ezekből megtudjuk, hogy a 
gyermek mind a két szülő, vagy — ha az apa 
kath., az anya ref. — a gyermek melyiknek a 
vallását követi. 

A következő rovatnak „Aláírás előtti meg-
jegyzések, aláírások" a címe. Ezzel kapcsolat-
ban közlöm, hogy ebbe a rovatba í r j á k azt, ha 
az apa vagy helyettese az aláírás előtt a gyer-
mekre vonatkozólag valami fontosat közöl az 
anyakönyvvezetővel. Ebbe a rovatba í r ja be 
nevét az apa vagy az, aki helyette megjelent 
az anyakönyvi hivatalban. Ide í r ja az anya-
könyvvezető is a nevét. Az apa, vagy helyet-
tesének aláírására azért van szükség, mert ez 
az aláírás igazolja azt, hogy a bejelentő min-
dent a valóságnak megfelelőleg mondott meg 
az anyakönyvvezetőnek. Az anyakönyvvezető 
pedig aláírásával azt igazolja, hogy mindent 
úgy írt be, ahogyan az apa, vagy helyettese 
mondotta. 

Az utolsó rovatnak „Utólagos bejegyzések, 
kiigazítások" a címe. Ebbe csak akkor jegyez 
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be az anyakönyvvezető, ha valami hibára ké-
sőbb rájönnek. Pl.: H a az apa bejelentené és 
hivatalosan igazolná, hogy az ő keresztnevét 
nem régiesen Kovács, hanem Kovách-nak ír-
ják. Miről beszélgettünk? — Felírom a táb-
lára: A születések bejelentése. Születési anya-
könyv. 

(1) A halálozás bejelentése; a halálozási anya-
könyv. — Tudjátok, hogy két hót előtt meghalt 
az öreg Szabó János bácsi. Éjjel hal t meg. 
Hozzátartozói reggel elmentek a halottkémhez. 
(Ki az a mi községünkben?) Megmondták neki, 
hogy mi történt. A halottkém elment oda, meg-
nézte a halottat, megkérdezte, hogy miféle be-
tegségben halt meg. Azután kiállítót egy bizo-
nyítványt. Ezzel a bizonyítvánnyal a hozzá-
tartozók elmentek az anyakönyvi hivatalba s 
bejelentették a halálesetet. Tehát még aznap, 
mert a törvény előírja, hogy a halálesetet 24 
órán belül kell bejelenteni. Aki ezt elmulasztja, 
azt megbüntetik. 

— Az anyakönyvvezető elővette a „Halálo-
zási anyakönyvet" s abba beleírta az adato-
kat. I t t van egy „Halálozási anyakönyvi ki-
vonat", ezt az igazi anyakönyvről másolták. 
Olvassuk el ennek is a rovatait s azt, hogy mi 
van beleírva — mondom s ugyanúgy foglalko-
zom vele, mint előzőleg a születési anyakönyv-
vel. I t t azonban m á r nagyobb teret adok a 
gyermekek aktivitásának. A táblára ez a váz-
latpont kerül: A haláleset bejelentése. Halálo-
zási anyakönyv. 

e) A házasulandók kihirdetése; a házassági 
anyakönyv. Minthogy itt olyan ismeretekről 
van szó, melyekre nem vezethetem r á a gyer-
mekeket, közlöm, hogy a törvény mindenkit 
kötelez arra, hogy az anyakönyvvezető előtt 
kössön házasságot. Az itt kötött házasság után 
a házasulandók a templomba mennek s ott 
megesküsznek. Akik házasságot akarnak kötni, 
azok a szükséges okmányokkal elmennek az 
anyakönyvi hivatalba s az anyakönyvvezető 
előtt bejelentik, hogy házastársak akarnak lenni. 
Az anyakönyvvezető átvizsgálja okmányukat s 
kihirdeti szándékukat. A hirdetést kifüggesztik 
a táblára azért, hogy akinek kifogása van a 
házasság ellen, az bejelenthesse. — Mit is olvas-
tunk a hirdetéseken? Mennyi idő a la t t kell a ki-
fogásokat bejelenteni? — Vájjon mik lehetnek 
a házasság elleni kifogások? (Pl.: Közeli roko-
nok. akadhat olyan is, aki már egyszer kötött 
házasságot, az érvényes s másodszor is házasodni 
akar.) 

—- Mikor a kihirdetés határideje letelt, s nem 
jelentettek be kifogást, azok, akik házasságot 
akarnak kötni, két tanuval megjelennek az 
anyakönyvvezető előtt. Az beír ja adataikat a 
házassági anyakönyvbe. Ezt a házasulandók és 
a tanuk és az anyakönyvvezető aláír ják s az 
anyakönyvvezető házastársaknak jelenti ki a 
vőlegényt és a menyasszonyt. A házassági 
anyakönyvben ezek a rovatok és feljegyzések 
vannak, mondom, szemléltetem és elolvasta-
tom, közösen megbeszéljük a házassági anya-
könyvi kivonatnak szövegét és a benne levő 
feljegyzéseket. A táblára írom: A házassági 
szándék kihirdetése. Házassági anyakönyv. 

f) Az anyakönyvi kivonatok megszerzése; az 
anyakönyvek megőrzése. — Sokszor van az em-
ber úgy, hogy igazolnia kell életkorát, szüle-
tési helyét, azt, hogy kötött-e házasságot, hogy 
meghalt valamely hozzátartozója. Pl.: Kovács 
P á l rendőr, altiszt, vasúti alkalmazott akar 
lenni. Azt olvassa, hogy a kérvényében igazol-
nia kell, hogy hány éves, hol született, törvé-
nyes házasságot kötött-e, hogy élnek-e vagy 
meghaltak-e szülei? Vájjon hová megy akkor 
írásért, hivatalos igazolásért? Az anyakönyvi 
hivatalba. — Oda. Ott megkéri az anyakönyv-
vezetőt, hogy ad j a ki számára az anyakönyvi 
kivonatot. Az anyakönyvvezető előveszi a szü-
letési anyakönyvet. Kovács Pá l t megkérdezi, 
hogy mikor született. Megkeresi abban az év-
ben születettek között Kovács Pál nevét, az-
után elővesz ilyen nyomtatványt. (Mutatom.) 
Ebben ugyanazok a rovatok vannak, mint az 
anyakönyv oldalán. Csak fent van ráírva más. 
Olvassátok el, hogy mi: — Születési anyakönyvi 
kivonat — olvassák a gyermekek. Ebbe aztán 
szórói-szóra, betűről-betűre lemásolja azt, ami 
Kovács Pálról az anyakönyvbe be van írva. 
A végére még odaír valamit. Olvasd el: — Bi-
zonyítom, hogy ez a kivonat a váci születési 
anyakönyvvel szórói-szóra megegyezik. Vác, 
1931 május hó 6-án. Nagy Gábor anyakönyv-
vezető. — Olvasd el a pecsét feliratát. — A váci 
anyakönyvi kerület pecsétje — olvassa a gyer-
mek. — Aki ezt az anyakönyvi kivonatot lá t ja , 
az tudja, hogy aiiii ebben benne van, az hiva-
talos, hiteles. 

— Melyik anyakönyvből ál l í that ki az anya-
könyvvezető olyan kivonatot, melyben azt iga-
zolja, hogy Kovács Pál házasságot kötött? — 
I t t van egy házassági anyakönyvi kivonat, — 
szemléltetem, szövegét elolvastatom. — Melyik 
anyakönyvből készíthet olyan kivonatot az 
anyakönyvvezető, melyből azt lehet megtudni, 
hogy Kovács Pá l édesapja meghalt? — A ha-
lálozási anyakönyvből. — I t t van egy halálo-
zási anyakönyvi kivonat — mondom, szemlél-
tetem, elolvastatom és szövegét értelmezem. 

— Megtörténhetik, hogy az anyakönyvi hi-
vatalban tűz keletkezik s elégnek az anyaköny-
vek. Mi történik akkor?.. . Honnan tudják meg, 
hogy ki mikor született, mikor kötött házas-
ságot s mikor halt meg?. . . Erről is gondosko-
dik az állam. Elrendeli, hogy az anyakönyv-
vezető az anyakönyveket két példányban áll í tsa 
ki. Az egyik példány ottmarad az anyakönyvi 
hivatalban, a másikat pedig elküldik a vár-
megye levéltárába. Így aztán, ha az egyik he-
lyen megsemmisül, megmarad a másikon. Mit 
í r jak a táblára? — Az anyakönyvi kivonatok 
megszerzése. Az anyakönyvnek megőrzése. 

g) A régi anyakönyvvezetés. — 1895. év előtt 
nem voltak állami anyakönyvi hivatalok. Ak-
kor az egyházak lelkészei vezették az anya-
könyveket s azok adtak ki anyakönyvi kivona-
tokat. A ti szüleitek, rokonaitok, ha 1895 előtt 
születtek s anyakönyvi kivonatra van szüksé-
gük, azok a lelkészi hivatalban kapják azt meg. 
Mikor megkereszteltek benneteket, a lelkészek 
is beíi-ták az ő anyakönyvükbe. Beírják a há-
zasulandókat is, akkor, mikor a templomban 
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megesküsznek. De beírják azokat is, akik meg-
haltak, akiket eltemetnek. Így aztán az egy-
házak is számontartják híveiket. Tábla: A régi 
anyakönyvvezetés. 

h) Régi anyakönyvek nézegetése. Nevezete-
sebb emberek keresztleveleinek fényképével 
gyakran találkozunk könyvekben. H a ilyen 
van, szemléltessük s olvastassuk el azokat is. 
Begyakorlás. 

a) Összefoglalás. Ebben az osztályban már 
nagyobb teret adok a gyermekeknek az önálló 
elbeszélésének, azért mondom: Mondjátok el, 
miről beszélgettünk ma i A gyermekek a táb-
lára írt vázlat alapján elmondják azt, ami 
élénken él emlékezetükben. Lesznek azonban 

olyan részletek is, amelyek elhomályosodtak. 
Ezeket kérdések segítségével kérem számon. 

b) Alkalmazás. — Melyik anyakönyvbe van 
már a ti nevetek beírva? — Meg van-e már a 
születési anyakönyvi kivonatod? Milyen alka-
lomból kérte azt ki az édesapád? Ha nincs 
meg, mikor kell majd kiváltanod? (Ha inasnak 
megyek. H a cseledkönyvet váltok. Stb.) Készít-
sétek el a születési anyakönyvi kivonat rova-
tait úgy, amint az a táblára van rajzolva s ír-
játok bele a ti adataitokat. Otthon készítsétek 
el az édesapátok és édesanyátok házassági ki-
vonatát, meghalt nagyapátok halálozási anya-
könyvi kivonatát. Az adatokat kérdezzétek 
meg szüléitektől. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Pestvármegyei Népművelés folyó évi 6—7. 
számának „Az emberi lélek tükrében" című 
mélyen átgondolt vezércikkét Bárány Gerő 
írta. Az illusztris szerző értekezésének befejező 
részében megállapítja, hogy az embert legin-
kább, valójában mindenekfelett és mindenek-
előtt az ember érdekli s hogy raj tunk, az em-
beren keresztül a világ tökéletesebben ismer-
hető meg, mint a ra j tunk kívül levőnek tar-
tott világból, mert maga a külvilág is csak a 
mi tudatunkban hozzáférhető nekünk — s mert 
a lelki jelenségek éppen a mi jelenségeink — 
s mert az értékek is olyanoknak látszanak, 
amelyek aligha nélkülözhetik az intelligenciát, 
a mi intelligenciánkat. így nézve a világot, a 
valóság és az érték világát, az az érzésünk, 
mintha önmagunk fölé, az istenség zsámolyáig 
emelkednénk, ahol az értékek értelmet adnak 
minden létnek és minden történésnek, ahol az 
etikai világrend át- és á t j á r j a az egész min-
denséget, ahol a legtökéletesebb Ismertetik el 
minden lét alapjának és céljának. Megérthető 
és nem blasphemia az antik gondolkozásnak 
az a szépségesen gyönyörű és magasztosan 
nagyszerű meghatározása az erkölcsi tökéle-
tességre törekvő filozófiáról, mely szerint ez a 
filozófia már-már kozmikus, sőt talán éppen 
természetfeletti hatalomnak tekinthető, amely-
nek segítségével az Istenhez való hasonlóságra 
törekszünk. Mintha csak Jézus igéjét hallanók: 
„Legyetek azért ti tökéletesek, mint a t i meny-
nyei Atyátok tökéletes." 

Szekeres Bónis „Vallásos élet s népművelés" 
cím alatt értekezik s azt kívánja, hogy a nép-
művelésnek közművelődési életünket átfogó 
ereje minden vonalon érvényesüljön, minden 
honpolgárra termékenyítőleg hasson. De szük-
séges az is, hogy mint a nagy néprétegeket fel-
emelő és összefogó erő minden hivatalos és tár-
sadalmi segítségben, támogatásban részesüljön. 
Ha van egyáltalán kiindulópont újabb ezeréves 
nemzeti életünk biztosítására, akkor az csakis az 
a népművelés, mely valláserkölcsi alapon egyé-
uenkint adja meg az egész nemzetnek azt a fel-

készültséget, mellyel biztosíthatjuk a művelt 
nemzetek sorában azt a helyet, amely a magyart , 
mint a keresztény kultúrának egy évezreden 
át önfeláldozó védelmezőjét megilleti. 

Tóth Kálmán „Az újságolvasás a népműve-
lésben" cím alatt í r t tar talmas cikket. 

Szabó Lajos a szülők nevelésének érdekes 
problémájával foglalkozik. 

Földes Ferenc teljes egységet kíván a nép-
műveléssel foglalkozó sok alakulat és sokféle 
hatóság munkája között. 

A folyóirat „Népművelési előadások" című 
részében dr. Erdey Ferencnek az emberről és 
kultúráról, dr. Szirmai Imrének az ősmagya-
rok műveltségéről, dr. Horváth Károly nak 
Pest vámegye sík részének természeti szépsé-
geiről, dr. Pinkovich József nek a rét- és legelő-
gazdálkodás jelentőségéről, Szabó Ágnesnek az 
asszonyoknak az állam életében való szerepé-
ről ír t kiváló dolgozatait olvashatjuk. 

A Győr—Moson—Pozsony Közig. E. E. Vár-
megyék Népnevelése folyó évi 5. száma a vezér-
cikkben Fetser Antal megyéspüspök jubileu-
máról emlékezik meg. 

Greschner Dezső „Fejtegetés a természetrajz 
köréből" című dolgozatában azt í r ja , hogy a 
régi felfogás szerint, főkép a népiskola V. és 
VI. osztályában a természetrajz tanításánál a 
természeti egyedek (egyes ásványok, növények, 
állatok) külső leírására esett a fősúly. 

A tanító ezeket — a tankönyvekkel egyetértően 
— nemek és fa jok szerint mesterséges rend-
szerbe helyezte. Nem esett szó, — vagy ha igen, 
úgy nagyon kevés — a növény, avagy állat 
életéről, a táplálékmegszerzés módjáról, feldolgo-
zásáról, az emberekhez való viszonyáról, sza-
porodásáról, hasznáról és káráról gazdasági 
vonatkozásban. Ma ezek ú j problémák, ú j csa-
pások nekünk . . . 

A most követett természetrajztanításnak mód-
szertani szálai, irányelvei alapjában nem is 
újak. Junge Frigyes 1885-ben, Iliielben megje-
lent munkájához, „A falusi tó, mint életközös-
ség"-hez vezetnek. 

Az élőlények tömege, melyet a létfenntartási 
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törvények hajtottak össze és tar tanak együtt, 
ugyanazon fizikai, földrajzi és vegytani hatások 
alatt élnek közösséget. Ezt az irányt tovább-
építi e század elején Schneil német pedagógus, 
aki a tanítás központjába az élő növény és ál-
lat háztartását, berendezkedését, környezetéhez 
való viszonyát, alkalmazkodását, védő és tá-
madó fegyvereit tette. 

így jutott el az iskolai tanítás annak a vizs-
gálatáig, hogyan él a növény, az állat, miként 
t a r t j a fenn magát. Hogyan szerzi táplálékát, 
hogy dolgozza ezt föl. Mily módon védekezik a 
túlerős napfénytől és ellenségeitől. így kellett 
a külső leírásból áttérni a belső szervezet meg-
ismerésére, az élettani megfigyelésekre, mert 
ezek játszák a főszerepet a természetben. 

Az 1905. évi tanterv szintén említést tesz az 
életközösség elvéről, de ragaszkodik a hetvenes 
évek hagyományaihoz, a külső leíráshoz. 

Mikor az ú j irányzat képviselői az 1925. évi 
tanterv célkitűzésében ragaszkodnak az élet-
tani, gazdasági vonatkozásokhoz, tulajdonképen 
nem újításokat akarnak a természetrajz tanítá-
sába belevinni, hanem Schneil elveihez jelentik 
be csatlakozásukat. 

Az ú j tantervnek nem a sok ismeret, a kész 
megfogalmazott szöveg betanítása a célja a ter-
mészetrajzi és gazdasági ismeretek keretében, 
hanem a fontosabb anyagnak szemlélésével, 
gondolkodással való feldolgozása. A szavakba 
öntött kész ismeret csak az emlékezetet foglal-
koztatja és nem nevezhető igazi tudásnak. 

A valóság megfigyelése szoktat helyes gon-
dolkodásra, szemlélődésre. Pl. ha a zöldség-
féléket tanítom, minden hosszabb elmélkedés 
helyett kiviszem növendékeimet ősszel az is-
kola konyhakertjébe. I t t megfigyeltetem ennek 
berendezését, a növények faját , életmódját, táp-
lálkozását, szóval életét. A tudatos immka leg-
fontosabb követelménye az anyag kiválasztása. 
Ennek megválogatásánál legyünk tekintettel a 
környezetre és a gazdasági szempontokra. Min-
den tanítás a valóságból induljon ki. 

A Szabolcsi Tanító folyó évi 6—7. számának a 
vezércikke Bökényi Dánielnek, a laptól megváló 
főszerkesztőnek tanügyi és irodalmi munkássá-
gát méltatja. 

Györék József a magyar dal nemzeti jelentő-
ségéről írt lelkeshangú cikket. 

Horváth János „A két kecske" című mese 
alapján az I—II. osztály részére utánzó mozgá-
sokból álló tornaórának a tervezetét adja. 

„Mult és a jelen" cím alatt szemelvényeket 
közöl a lap azokból a vizsgái kérdésekből, ame-
lyeket régente a kis tanulókhoz intéztek, majd 
pedig Bartha Lajosnak „Évzáró vizsga terve-
zete az osztatlan iskolában" és Akáb Istvánnak 
„Évzáró vizsga az osztott iskola I I . osztályá-
ban" című kitűnő dolgozatait teszi közzé. 

Benkö András kir. tanfelügyelő a tanmenet 
elkészítésénél a következő szempontok figye-
lembevételét a jánl ja : 

A helyi viszonyok és köriilmén\yek, és pedig 
a települési, néprajzi, történelmi, természeti, ég-
hajlat i , időjárási, gazdasági, ipari, kereskedelmi, 
közlekedési, művelődési, egészségügyi, stb. adott-

ságok valamennyi tantárgy anyagának kiválasz-
tásánál, csoportosításánál, elrendezésénél és fel-
dolgozásánál szem előtt tartandók. Általános elv, 
hogy a tanítás mindig a helyi viszonyokból, a 
gyermek környezetéből induljon ki és oda tér-
jen vissza. Eme szempontok szerint kell iga-
zodni a tanítandó anyag kiválasztásának és 
mennyiségének is. A miniszteri tantervből, mint 
a tanítandó anyag maximumából, azok dolgo-
zandók fel részletesebben, melyek a helyi élet-
viszonyokkal szorosabb kapcsolatba hozhatók, 
míg a többi anyagból csak annyi és olyan ter-
jedelemben veendő fel, amennyi a rendelkezésre 
álló idő alatt sikeresen el is végezhető. Pl. gaz-
dasági ismeretekből csak ott taní t juk részlete-
sen a dohány-, szőlő-, vagy komlótermelést, hol 
a lakosság ezekkel foglalkozik, vagy ezek a gaz-
dasági ágak űzhetők, míg ugyanezen vidékeken 
pl. az erdőgazdálkodásról, vagy fűztermelésről 
csak általános ismereteket nyuj tunk. Vagy pl. 
egészségtanból, ha gyakori t í fuszjárvány for-
did elő községünkben, ezt bővebben ismertetjük, 
mint az agyagos vidékeken soha elő nem forduló 
tetánuszmérgezés elleni védekezést, viszont az 
egészséges lakásépítés, vagy ivóvíz minden vi-
déknek részletesen feldolgozandó anyaga. 

Különös tekintettel kell lenni az idő- és alka-
lomszerűségre is. Tehát nem sorolhatók fel a 
lielyi tanmenetben a tanítás anyagai, sem az 
általános tanterv, sem a bevezetett tankönyv 
sorrendje szerint, hanem a helyi körülmények, 
valamint az idő- és alkalomszerűség követelmé-
nyeinek megfelelően. 

Igen fontos követelménye az ú j tanterv sze-
r int i tanításnak a koncentráció. Kapcsolatot kell 
keresni úgy az egyes tantárgyak, mint az egyes 
tárgykörök között. Pl . amikor földrajzból a tria-
noni veszteségeinket ismertetjük, ugyanakkor a 
számtanórán is a veszteségi statisztikából hoz-
zuk a példákat a különféle műveletekhez és le-
hetőleg ezekhez igazodjanak az olvasmány tár-
gyalás, sőt még az ének ós rajz, stb. tanításaink 
anyagai is. 

De ennek a vonatkozásnak és kapcsolatnak 
nemcsak külsőleg és alakilag, hanem tartalmi-
lag is meg kell történni. Amint a beszéd- és 
értelemgyakorlatok anyaga az I—IV. osztályok-
ban nem tagolódik szét az egyes tanítások ke-
retében tantárgyak szerint, ugyanúgy pl. az 
V—VI. osztályban a történelmi ismeretek taní-
tásába is belekapcsolódnak a földrajzi, gazda-
sági, valláserkölcsi, stb. vonatkozások is. 

A koncentráció elvének keresztülvitelénél 
különösen nagy súly helyezendő az érzelmi és 
erkölcsi kapcsolatok, az úgynevezett nevelési 
elemek kiaknázására és kimélyítésére. 

Szükséges, hogy úgy az egyes tantárgyak kö-
zötti koncentráció, mint az erkölcsi, nevelési 
vonatkozások már az anyagelrendezésben is fel-
tűnjenek, miért is a tanmenetben a taní-
tási anyag részletezése mellett a kapcsolás és 
nevelési elemek is bejegyzendők. 

Ugyancsak felsorolandók a tanmenetben a 
tanításhoz felhasználandó szemléltetési eszközök, 
alkalmak és módozatok is. 

Különösen az osztatlan és részben osztott is-
kolákban, melyekben kevesebb idő jut a köz-
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yetlen foglalkozásokra, a csendes foglalkozá-
sokra kitűzött idő céltudatosan használandó fel. 
A csendes foglalkozások) ugyanis vagy a kö-
vetkező tanítás előkészítését, vagy az előző ta-
nítás, tanítások anyagának begyakorlását, is-
métlését szolgálják és nem jelenthetnek puszta 
időtöltést, miért is azok anyaga céltudatosan 
válogatandó össze és a tanmenet megfelelő ro-
va tába is bejegyzendő. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Az utca mint játszótér. 
A nagyobb városok fejlődésével egyre növe-

kedett a városi telkek értéke s ezzel magya-
rázható, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt is, 
amikor a közegészségügyi és gyermekvédelmi 
szempontok, a városfejlesztés irányelvei nem 
gyakoroltak befolyást az elhatározásokra, az 
•emberek minden talpalatnyi helyet beépítet-
tek. S ha kies liget, lombkoszorúzta erdő akadt 
a város fejlődésének út jába, nem ritkán azt is 
irgalom nélkül kiirtották s komor háztömböket 
emeltek a helyébe. Amire ráeszméltek, hogy a 
gazdasági tekintetek, a távolság kérdése mel-
lett az egészség, a szórakozás, üdülés, testedzés 
•dolga is végtelenül fontos, minden nagyobb vá-
ros, szinte kivétel nélkül, megszakítatlan kő-
páncélba burkolózott. 

A modern felfogás kialakultával némely he-
lyüt t gyökeresen orvosolták a múltnak ezt a 
lévédését: egész épülettömböket lebontottak s 
gyönyörű séta- és játszótereket létesítettek a 
helyükön. Ennek a megoldásnak megvolt ugyan 
az az előnye, hogy így a városok belterületén, 
tehát a lakóházak szomszédságában keletkeztek 
parkok, de viszont óriás anyagi áldozatokat 
kellett értük hozni, mert a kisajátí tott telkek 
•és épületek fejében a szó igaz értelmében 
szórni kellett az aranyat . Ezt a fényűzést tehát 
•csak a gazdag közületek engedhették meg ma-
guknak. 

A legtöbb nagy városban úgy segítettek a 
dolgon, hogy a külterületen, néha bizony sok-
sok kilométernyire, rendeztek he szép és nagy 
üdülőtelepet, ám ennek a megoldásnak elhárít-
ha ta t lan következménye, hogy a telepet csak 
utazással: időveszteséggel és költséggel lehet 
•elérni. Az ilyen távoli játszótér nem sok jót 
jelent a belterület tanulóif júságának, hiszen 
dolgavégeztével csak egy-két nappali szabad 
órá ja van, nem is szólva a közlekedési költ-
ségről. 

Az élelmes yankeek azonban erre a súlyos 
helyzetre is kieszeltek valami írt. A városban 
növekedett idősebb nemzedék jól emlékszik még 
rá, hogy gyerekkorában szabad idejét java-
részt az utcán töltötte, ott futkározott, játsza-
dozott, üldözte pandúr mivoltában a rablót, sa-
já t í to t t el jó és rossz szokásokat. Nos, egyes 
amerikai városokban, ahol nincs elegendő és 
közeli játszótér, megint csak az utcára terelik 
a gyermekeket. A közlekedési halesetek ellen 
á g y védekeznek, hogy a játszóhelyül kijelölt 
utcákat állandóan, vagy bizonyos órákon át 
elzárják a gépjáróművek elől. A gyermekeknek 

pajzánságból eredő kártevéseit, amelyekre 
persze itt több az alkalom, mint a parkokban, 
valamint rossz szokások fölvételét pedig akként 
igyekeznek megelőzni, hogy a kijelölt helyekre 
és időre játékfelügyelőket rendelnek. 

Így például Cincinnati városában (Egyesült 
Államok, Ohio), a Publ ic Recreation Commis-
sion jelentése szerint, nyáron 55 utca szolgál a 
szomszédságban lakó gyermekek játszóteréül és 
van elzárva a forgalom elől d. u. 6 óra 30 perc-
től a sötétség beálltáig; télen meg 34 utcán fo-
lyik a szánkázás, a meglévő üres telkeken pedig 
a korcsolyázás, csúszkálás, ródlizás. Megjegy-
zendő, hogy az utcák időleges elzárása a gép-
járóművek elől a gyalogjárók körében is nép-
szerűvé lett. 

Természetes, hogy az amerikaiak is csak 
szükségmegoldást látnak a játszóterek ilyetén 
biztosításában, de jav í t ják a helyzetet azzal, 
hogy külön játékfelügyelőket is alkalmaznak. 
Cincinnatiban a játszótereken állandóan mű-
ködő felügyelők mellett még 14 fehér és 9 fe-
kete „utcai játékfelügyelő" is teljesít szolgála-
tot a nyár i hónapok alatt, 

Angliában Salford városa (Lancashire gróf-
ság) követte az amerikai példát s 92 utcát 
szentel játszóhelyül, az autó- és motorosforga-
lom kirekesztésével. Ezeken az utcákon egész 
nap tilos a gépjáróművek közlekedése s ez in-
tézkedés ellen az érdekeltek eddigelé panaszt 
nem emeltek. 

A gondolat az adott viszonyok között min-
denesetre javulásra vezet, de azért pl. Liver-
pool város tanácsa éppen a napokban vetette 
el az utcai játszóhelyek biztosítására vonatkozó 
indítványt (igaz, hogy csak két szótöbbséggel). 
Remélhető, hogy az eszme, amely mégis csak 
életrevaló, idő jár tával mind több és több hívet 
fog hódítani. 

A kérdésnek az állampolgári nevelés szem-
pontjából is megvan a maga fontossága: Na-
gyobb városokban, biztonság okából, tilos a 
gyermekeknek az utcán játszadozni, futkározni; 
az utcai játszóhely rendszeresítése esetén a 
gyermekek legálisan hancúrozhatnak a kijelölt 
utcákon, nem csupán akkor, amikor a rendőr 
nem lát ja . 

The Times, Educational Supplement, 
1931 május 23-i szám nyomán. 

e) Olasz tanügyi lapokból. 

A szabászati tanóra pedagógiai értéke. 
A női kézimunka egyik legfontosabb része a 

szabás. Értéke nagy: egyrészt azért, mert nem 
csekély mértékben j á ru l hozzá ahhoz, hogy a 
nőben a munkaöntudatot alakítsa ki, másrészt 
a gyakorlat i hasznot nem ritkán egy-egy életre 
nézve sorsdöntőleg mozdítja elő. Ha a szabászt 
a nevelés szemszögéből tekintjük, nem hallgat-
hat juk el, hogy egy még olyan egyszerű fehér-
nemű-darab kiszabása annyit jelent, mint az 
egész elmét működtetni: jelent megválogatást, 
összeillesztést, csoportosítást, összeegyeztetést, 
arányosítást, mérést, alkalmazást, próbálást, 
ítélethozatalt, helyesbítést. Nincsen szabás esz-
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tét ikai ítélet nélkül, de számtani feladatok meg-
oldása nélkül sem; sőt ezenkívül r a j z híján sem 
lehet. Mert szabni annyi , mint a rendet és szaba-
tosságot megvalósítani. Annyi, mint az emberi 
test formájáról elmélkedni. A szabás mikéntje 
mindig a konkrét valóság függvénye, a ruha-
darab céljától és a kivitelezés anyagának sajá-
tosságától a gondolkodás soha el nem tekinthet. 
Ennélfogva szabni nem más, mint alkotni. Mi-
vel a nevelés gyújtópontjában mindig ott áll 
a törekvés, hogy az emberi elmét cselekvő 
tevékenységre indtísuk, nyilvánvaló, hogy egy 
ing vagy ujjas egyszerű kiszabásával is éppen 
az elme kialakulása elé tűzünk olyan feladat-
sorozatot, amely azt cselekvésre b í r ja . Így azután 
az elmét arra az ú t r a tereljük, amelynek vég-
pont ja egybevág a tantervek célpontjával. Ez 
pedig a női egyéniség kialakítása, amihez vi-
szont a női nem sajá tos munkáinak szeretettel-
jes felkarolása és hozzáértő, fokozatosan vezető 
oktatói kéz vezet el. 

Az eredmény kielégítő nem lehet, ha egy 
ingeoske kiszabását úgy akarjuk elintézni, hogy 
egy előre elkészített mintát kézről-kézre ada-
tunk; ha a növendékleányok munká ja abban me-
rü l ki, hogy a papír- vagy vászonmintát csupán 
lemásolják. Ennél persze még helytelenebb, ha 
a gyermekleányka helyett a fe ladat tárgyát 
képező ruhadarabot a tanítónő vagy az anya 
szabja ki. Türelmes ellenőrző támogatás, pontos 
útbaigazítás elkerülhetővé teszi a kezdeti siker-
telenség vagy ügyetlenség anyagpazarlását. A 
feladat persze elsősorban a tanítónőt teszi pró-
bára. De elérhető az, hogy a leányka meg tud ja 
tanulni a szabásminta papírból való elkészíté-
sét, hogy a neki tetsző szabásmintát helyesen 
illeszti saját testére. Így jutni el a főcélhoz: 
megadni a nőnek mindazt, ami ú t j á n önmagá-
nak elégségessé válik még ezen a téren is, mert 
éppen a szabnitudás egyik hathatós tényezője 
a nőtől függő házi takarékosság érvényesek. 

I Diritti della Scuola, 
1931 má jus 10-i szám. 

Az én tanítványaim kottából énekelnek. 
Ez a címe Mario Mazza. a római Niccoló 

Tommaséo elemi iskola tanítója cikkének, amely 
annak a hosszú vitasorozatnak egyik érdekes 
pont ja , amely ma annyira foglalkoztatja az 
olasz tanítói köröket. A vita lényege ez: tanít-
sunk-e zeneelméletet, vagy sem? A cikk szer-
zője a címül használt mondatból indul ki. „Öt-
ven tanítványom (ötödik elemi) — mondja — 
elénekli és elolvassa a legkülönbözőbb zenei 
darabokat, derekasan vokalizálja a dallamokat, 
szabatosan és az egész- meg félhangok finom 
eltalálásával helyezi el azokban a szöveget. 
Számukra zeneszövegük talányos jelei éppen 
olyan világosak és érthetők, mint a betűsoréi." 
A szerző hosszú éveken át a zeneelmélet iskolai 
taní tásának határozott ellensége volt. De annál 
inkább hódolt a zenei gyakorlatnak: minden 
ó rá j á t a Miatyánk eléneklésével kezdte; minden 
kiránduláson taní tványai feltűnést keltettek 
nagy dal- és indulótudásukkal, iskolai dalos-

versenyeken majdnem minden esetben győztek. 
Kottához azonban nem értettek. Amidőn szer-
zőnk az énektanítás reform-tantervét elolvasta, 
megborzongott, amint mondja. De amióta a kö-
zelmúlt években egy falusi iskola hét—tizen-
négyéves növendékeinek a hangversenyét meg-
hallgathatta, amelyet azok a Szentatya, az olasz 
királyné és az olasz nevelésügyi miniszter je-
lenlétében adtak és a legelismerőbb kitüntetés-
ben részesültek a kérdés gyakorlati tanulmá-
nyozásába fogott. Fáradozásai ily eredményre 
vezettek: 

1. A gyermek zenei szöveget tollba mondva 
le tudnak írni sőt képesek maguk is elvégezni, 
a tollbamondást; 

2. a táblára í r t zenei szólamokat első látásra, 
elolvassák; 

3. skálázva ismétlik el a harmóniumon le já t -
szott rövid szólamokat; 

4. saját maguk szereznek és vokalizálnak me-
lódiákat; 

5. énekeskönyvük bármely énekszámát első-
látásra elolvassák; 

6. igen finom pontossággal és hangvótelezéssel. 
énekelnek el egy egész sor egyházi és világi 
éneket egymás után. 

Ebből a munkából csak azok a gyermekek: 
maradnak ki, akiknek zenei hallásuk nincs, de-
a dolog elméleti részét szintén tudják. 

Hasonló eredmény mutatkozott nemcsak a 
világvárosi iskolában hanem a Márkák egyes-
elemi intézeteiben, ahol a tanulóif júság majd-
nem teljesen földmívesszülők gyermekeiből te-
vődik össze. Sőt ugyanez a siker koronázta né-
hány buzgó tanítónő vállalkozásait is a zord 
Abbruzzók hegyi iskoláiban is, ahol a tanuló-
anyag java fiatalkorú pásztorokból áll. 

Ezúttal a sikert a tanító egyéni qualitásain. 
kívül a módszer határozta meg és döntötte el , 
az a módszer, amelyet kigondolójáról, Ward 
Justináról neveztek el. A mélyreható új í tás a 
zene és ének elemi tanítását öleli fel. El nem 
hallgatható követelménye: zeneelméletet lehet 
tanítani gyermeknek, sőt elmélet nélkül tanított 
ének, meg minden szükséges szabály segítségé-
vel tanított ének között olyan különbség van, 
mint a nap és a hold között. 

Csak az ilyen eredménnyel tanított ének en-
ged meg mély bepillantást a zene nevelő érté-
kébe; csak ekkor érteni meg az ókori görög 
nevelés zene terére tolódó nagy szerepét. 

Ward Jus t ina asszony (északamerikai) ú j í -
tása jórészben visszatérés a régihez. Maga az. 
új í tás elgondolója jelenti ki, hogy ő Guido 
d'Arezzo módszeréhez akar visszajutni, de mo-
dern eszközökkel. Sa já t módszerének a t i tka az , -
hogy a gyermeklélektan mélységes ismeretével 
a nehézséget felbontotta és fokozatokba osztotta. 
Való az, hogy a vonal, a hangjegy, ha annak-
idején bölcs ú j í tás is volt, a kezdő, különösen 
a gyermek számára túlszövevényes dolog. Ámde 
Ward módszere szerint az elméleti zavarosság-
bűvészien tűnik el, sőt maga a gyermek kezd 
elméleti u takra merészkedni; nem ritkán esik 
meg, hogy a már beavatqtt a még szentségtelen 
homályos ködvilágában a tudás lángját g y ú j t j a , 
meg. 
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A kétkedő kérdezheti: van mindennek haszna 
az életre? v 

Ha a hangjegyeket és azt, ami velük függ 
össze, úgy adjuk a gyermek elé, mint valami 
nagy üggyel-bajjal elsajátítható nyelvet, a ha-
szon a semmivel lesz egyenlő; de ha a hangok, 
az ütemek, a dallamok bölcsen fokozatokba osz-
tott megfigyelési gyakorlattá válnak, ha apró 
ószformává alakulnak át, amelyben a legkülön-
félébb érzetcsoportok sorakoznak egymás mellé; 
ha az ének önfékezési, figyelmi, kutató, testi és 
szellemi megérzésekben lefolyó finomodási gya-
korlattá fokozódik, szóval ha kifejeződéssé 
lesz, akkor az ének, a zenénél nagyobb mérvben, 
tér vissza az iskola nevelő munkájába, még pe-
dig olyan erővel és értékkel .amilyent még a 
Providentiától a ritmus titkai iránt oly dúsan 
megáldott Olaszország sem szokott meg eddigelé. 

I Diritti della Scuola, 
1931 május 10-i szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Havas István: Válogatott versek. 1891—1931. Sin-
ger és Wolfner írod. Int. Rt. 

Egy ábrándos lelkű preparandista-ifjú a mult 
század végén, ott a Felvidék egyik városában, 
leckéi mellett, benső vágytól sarkalva, buzgón 
olvassa a régi és a korabeli magyar lírikusokat, 
Madáchot mindig a zsebében hordja, s mohón 
táplálkozik a nagy, filozóf-költő mély gondola-
taival; elandalog a régi vár romantikus emlé-
kein; a sikeres examen után gyalog; bandukol 
hazafelé, miközben azt a módos diákot, akit hintó 
röpít ott mellette hazafelé a „héttornyú kas-
télyba", meg is szánja, hiszen őt egy nádföde-
les, szép kis házikóban a szülei szerettei 
várják. Mert ez ám az igazi boldogság! 

Otthon bebarangol erdőt, ligetet ós versenyt 
nótázik a madarakkal. Mikor pedig — nagy 
sor! — zsebében a tanítói oklevél, gondol meré-
szet, vándorbotot vesz a kezébe s meg sem áll 
Budapestig. „Én még erős vagyok és fiatal", 
gondolta s mint nagy mintaképe, Petőfi, sej-
tette azt is, hogy ha elindul, talál valamit, sőt 
a sejtése azt is súgta, hogy mit? Talált is. Mer t 
kapott itt munkát, kenyeret és megtalálta azt 
is, amit féltő vággyal keresett. Megtalálta — 
nem könnyen, hanem sok kétség, vívódás, küz-
dés után — a költői sikert is. 

íme, ez Havas Istvánnak, a költőnek a külső 
képe. A belső képét az a szép kiállítású kötet 
adja, mely a most már deresfejű poéta negy-
venévi szellemi termésének a javát foglalja 
magában. 

Havas István negyven év után is alapjában 
az maradt, aki volt, mint álmodozó diák. 

Én nem tarlódtam a hírnév jegyében, 
Nem voltam hősi bárd, csak álmodó 
Poétalélek, 
Kit a dal éltet, 
Ez a sejtelmes, édes vágyfolyó, 
Mely sorsát hordva, habjait veri, 
Míglen a tengerár el nem nyeli. 

Lehet, hogy többet ígértek álmai, de meg lehet 
elégedve: az álmokból az élet sokat váltott va-
lóra. Az is lehet, hogy nem ott érte a nagyob-
bik siker, ahol remélte: az irodalomban, hanem 
életmunkájának egy másik terén: a pedagógiain. 
De megnyugodhatik a harmonikus lelkű, szép-
szavú költő; ott nem nyelte el az ár, itt pedig 
vezéri rangra emelkedett.* 

Igen, poétánk az irodalomban tisztes nevet 
vívott ki magának. Valóban, úgy vívta ki. Nem 
csak tehetséggel. Szívós kitartással, önfegyel-
mezéssel, tanulmánnyal. Maga mondja: 

Az élet útvesztőiben 
Nem retiráltam egyhamar. 
Fejem sokszor veszélybe' forgott — 
Hajh! nem voltam igazi boldog, 
Csak ha győzött az ész, a kar. 

És győzött. Győzelmében nagy része van 
annak is, hogy hű volt mestereihez, korának 
ízléséhez, és hű maradt önmagához. Mint Vajda 
János gondolati költői iskolájának a növendéke 
lépett az irodalmi porondra. Elárulja ezt költői 
modora, mellyel érzelmei legott felköltik ref-
lexióit elárulják csiszolt formái, melyekre nézve 
Aranytól, Reviezkytől vett példát. Azóta ú j 
költői irányok keletkeztek; az impresszionizmus, 
szimbolizmus; sőt jött a verstelen vers divatja 
is. Havas nem tántorodott meg egyiktől sem, 
mint néhány kortársa. Ment a megkezdett úton, 
a maga eredeti útján, becsületes következetes-
séggel, nem nézve sem jobbra, sem balra, míg 
elérte az őt megillető tisztes magaslatot. Meg-
maradt elmélyedőnek, a Vajda-követők rendjé-
ben az immár ritkuló végső sorban, és megma-
radt forma-művésznek, aki aggodalmas gonddal 
csiszolja verseit, mint Reviczky tette, s az igen 
gyakran erősen érzik is többnyire jambikus lej-
tésű ritmusain. 

Havas István összegyűjtött versei egy hosszú, 
nemes pálya hitének, törekvéseinek, küzdelmei-
nek költői naplója; olvasásuk nemes, tiszta élve-
zetet nyújt mindenkinek, aki potéalelkek rejtel-
meiben elmélyedni tud és szeret. Ránk nézve 
költői értékén kívül még azért is becses ez a 
szép könyv, mert szerzője akkor is nemes ön-
érzettel hirdeti tanító-mivoltát, amikor már 
fölérkezett a „szent hegy"-re. K—i J—ő. 

Kelemen Ferenc: Gárdonyi nevelői személyi-
sége „Az én falum" tükrében. (Makó, 1929, 59 1.) 

Mielőtt e kedves monográfia érdemleges mél-
tatásába bocsátkoznánk, alkalomszerűen szóvá 
óhajtjuk tenni a pedagógiának és literatúrának 
sok szállal egybefont és mély tanulságokat 
rejtő kettősségét. A kultúrpoltikus, sőt merő-
ben a figyelmes szemlélő is megállapíthatja, 
hogy a nevelés ügyének (nem tudományának) 
és a szépirodalomnak mindenkori viszonya a 
művelődés állapotának, történeti fejlődésének 
mintegy tükre, amely nem mindig tár kellemes 
képet elénk. Liebeig, a híres német vegyész 
közismert szállóigéjének változata szerint szinte 

* Havas István, a kiváló költő, évek óta elnöke az 
Orezágos Polgári Iskolai Tanáregyesületnek. (Szerk.) 
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azt mondhatnók: hogy a tanítók, nevelők meg-
becsülése egyben mérőfoka valamely ország 
kultúrájának. Ennek a méltán kijáró köztiszte-
letnek magyarázói, mélyítői pedig az írók, az 
igazi írók. Mert ez a jelző jogosan csak azokat 
illeti meg, akik egyben nemzetük nevelői, taní-
tói is, aminthogy minden irodalmi műnek is az 
adja meg az értékjelzőt, ha valami módon mű-
velőleg, nemesítőleg hat az olvasóra. A szépiro-
dalomnak és a nevelésnek ezt a benső kapcso-
latát már régen felismerték a nyugati kultúr-
népek, akik igyekeztek irodalmi nagyjaik mű-
veiben lerakott és rejlő nevelői értékeket gyü-
mölcsöztetni, kikutatni, felszínre hozni és fel-
dolgozni azokat a nevelésre és oktatásra vonat-
kozó gondolatokat, amelyeket szerzőik klasszi-
kus műveikben elhintettek. Igy, hogy csak a 
németekre utaljunk, Schiller, Goethe, Lessing, 
Herder „als Erzieher" (mint nevelők) több ízben 
feldolgozókra találtak. E tekintetben mi sem 
maradtunk el és annál kevésbbé, mert a Gond-
viselés jóvoltából nem egy kiváló írónk — az 
elhánytak közül csak Aranyt, Csokonait, Vö-
rösmartyt, Gárdonyit, Mikszáth Kálmánt, Ja-
kab Ödönt, az élők közül Babits Mihályt, Szabó 
Dezsőt, Sajó Sándort említjük — a nevelőskö-
désen és tanítóságon keresztül jutott el írói hi-
vatásához. Hogy ennek ellenére még nem sike-
rült, nálunk, de egyebütt sem, a közt ráeszmél-
tetni a tanítóság és tanárság elsőrendű szere-
pére a nemzet- és embernevelés dolgában, az 
más lapra tartozik, mert más okokon múlik. Ezt 
egyébiránt az 56. lapon szerzőnk is felpana-
szolja. A felsorolt példák egyben igazolják, 
hogy a nevelői-tanítói foglalkozás nem késlel-
tette az írói hivatás kibontakozását, sőt — úgy 
látszik — hozzájárult annak éréséhez és mélyí-
téséhez. 

Szerzőnk Gárdonyinak egyik régibb műve* 
kapcsán, nagy szeretettel, sőt rajongással mé-
lyed el tárgyába: hősében „istenadta költőt és 
nevelőt lát egy személyben, aki oly nevelői ta-
lentummal született, amely arra képesítette 
volna, hogy akár magyar Pestalozzivá fejlőd-
jék" (53—4. 1.). Arra a kérdésre pedig, vájjon a 
magyar nevelői eljárás tudománya vesztett-e 
többet azzal, hogy Gárdonyi letért eredeti útjá-
ról, avagy a magyar irodalom jutott ezzel na-
gyobb nyereséghez, azzal válaszolunk, hogy a 
benne lakozó, Isten kegyelméből való pedagó-
giai lélek abban nyeri beigazolását, hogy a ma-
gasabb értelemben vett tanítói hivatásához 
mindvégig hű maradt: miután négy évig szű-
kebb körben a katedrán működött, évtizedekig 
íróasztala mellől szólt az egész nemzethez. Gár-
donyi nevelő lelkének összetevőit vizsgálva, 
Kelemen Ferenc a következő négy főtényezőt 
különbözteti meg: természetszeretetét, határo-
zott világnézetét, a falunak és lakóinak szerete-
tét, végül a tanítványaiért való buzgó vonzal-
mát és a gyermekek iránt tanúsított dédelgető 
szeretetét. Nagyjában ezek sorában csoporto-
sítja és dolgozza fel művét, „Az én falum" 

* Az én falum. Egy tanitó följegyzései. 2. köt., 4. 
kiadás. 1914. Az 1928-i összkiadás 17—18. kötete. 

(1899—1900) című elbeszéléskötetet, sűrűn tar-
kítva az eredetiből merített jellemző idézetek-
kel, amelyek javarésze klasszikus aforizmának 
is beválik. Ezekből mozaikként alakul ki az 
igazi falusi tanító mintaképe és Gárdonyi pe-
dagógiai szemlélete, amely a tanítói tevékeny-
ségben első helyen a nevelés szükséges voltát 
hangsúlyozza, ezzel kapcsolatban a szigorú er-
kölcs álláspontjára helyezkedik (27.) és nagy 
súlyt vet a házi nevelésre: „Micsoda hatalom-
mal lehetne a tanítónak gyengédséget oltani az 
emberi szívbe, ha nem a házi nevelés oltja bele? ' 
(35.) Erre pedig annál nagyobb szükség van, 
mert szerzőnk is bátran kimondja, hogy a mai 
magyar fiatalságnak legfelötlőbb fogyatékos-
sága a neveletlenség, illetőleg rosszulneveltség 
(4.). A hátrahagyott „Pedagógiai ceruzajegyze-
tek"-ből nem egy bírálat is kicsendül, pl. „Az 
iskola is kertészet. S a miniszteri tanterv rá-
parancsol (?) a kertészekre, hogy minden nö-
vénnyel egyformán bánjanak. . . A kertésznek 
van annyi esze, hogy minden növényt gondoz, 
öntöz, de egyet sem a karaktere ellenére" (45.). 

Bíráló tisztünkből kifolyólag, anélkül, hogy 
a szerző érdemét csorbítani akarnók, csupán 
néhány megjegyzésre szorítkozunk. Igy az 
anyagnak fent ismertetett négyes felosztását, 
csoportosítását kiegészítettük volna egy ötödik 
összefoglaló egyetemes szemponttal: a szeretet-
tel. Hiszen szerzőnk maga mondja, hogy „Gár-
donyi nevelő lelkének legfénylőbb megnyilatko-
zása az a forró szeretet, amely benne tanítvá-
nyai iránt buzog" (47.), amihez hozzátehetjük, 
hogy ugyanilyen szeretettel viseltetett a termé-
szet és alkotásai (állatok, növények) iránt. Hogy 
helyenkéni ismétlésekbe esik, érthető s nem 
nagy baj. A felhasznált művek között csak az 
újabbakat említi, a régibbeket (1909—1921) azon-
ban nem (1. Pintér Jenő: Magyar irodalomtör-
ténet. II. 407.). A „kibeszélhetetlen hatalom" 
(16.) csak nem Gárdonyi szókincséből való!? 
Sajtóhibák (kiigazítva): miliew (7.), Strauss (17.). 

Összefoglalóan, szerzőnkkel egyetértve megál-
lapíthatjuk, hogy „Az én falum" egyszerű esz-
közökkel ható hét kötete feltétlenül terméke-
nyítő olvasmányt nyújt minden pedagógus szá-
mára, sőt amint az olvasókönyvekbe átültetett 
szemelvények igazolják, az if júság számára is 
maradandó értékeket jelentenek. Irodalmi nagy-
jainknak a nevelői-tanítói karral és munkájuk-
kal szemben tanúsított elismerése két irányban 
is jótékony erkölcsi hatást vált ki: buzdítóan 
és felemelően hat magukra a tanítókra, felvilá-
gosítóan a közönségre, a közre. így legyen! kf. 
Tantó József: „A magyar nép jelleme Arany 
János költészetének tükrében". (Székfoglaló az 
Arany János-Társaságban.) 

A szerző értékes székfoglaló-tanulmányában 
a nemzet tulajdonságainak legihletettebb ábrá-
zolója, Arany János nyomán rajzolja meg a 
magyar jellemet s csillogtatja meg előttünk 
fajunk nagyrahivatottságának eszméjét. 

Tanulmányában rámutat a szerző arra, hogy 
Arany éles szeme nemcsak az egyes emberek 
jellemző sajátosságait, tipikus és egyéni voná-
sait, lelki természetét látta meg, hanem az 
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egész magyar fa jé t s költészetét a maga tel-
jességében az ezeréves alföldi magyar népnek 
szentelte. Mesterien ötvözött soraiból a magyar 
föld, a magyar paraszt bontakozik elénk, pon-
tosan, csalódás és káprázat nélkül. 

Népünknek minden jó és rossz tulajdon-
sága a valóságnak megfelelően tükröződik 
vissza Arany költészetéből. Ősereje, büszkesége, 
komolysága, becsületessége, józan okossága, 
bátorsága, önfeláldozása, líaza- és vendégsze-
retete mellett kcnzervatizmusa,, pártoskodása, 
szalmatüze, szenvedélyessége. Ezekből a tulaj-
donságokból alakul ki ezer bűnnel megvert, 
ezerszer bűnhődött csodálatos fa j tánk . Ez az 
igazi nemzeti karakter , mely eleven valami és 
mint minden élet állandóság a változásban. 

Ar r a tanít minket Arany János egész költé-
szete, hogy szeretnünk kell ezt a magyar népet 
minden erényével és számtalan hibájával 
együtt, szeretni kell, amikor dolgozik, amikor 
gyönyörű hidegvérrel megy az ősi magyar 
földért a halálba és sajnálni, amikor bűnbe 
esik, eltévelyedik és hamis próféták iitán indul. 
Szeretni Arany forró lelkével, szívének minden 
melegével, mert ő mondotta: 

„Szeresd a magyar t , de ne faragd le — szóla 
Erejét , formáját , durva kérgét róla: 
Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják? 
Nehezebb eltörni a faragat lan f á t . " 

Franklin W. Dixon: Az óceánrepülő. Fordította 
Radványi Kálmán, a képeket rajzol ta Márton 
Lajos. (Révai-kiadás.) 

A levegő meghódításának apoteózisa ez az 
ízig-vérig modern amerikai regény. Az alig 
felcseperedett fiatal mechanikus, Ted Scott me-
részen ívelő életpályáját beszéli el a regény-
író, azét az if júét , akit nagy ambícióval páro-
sult vasenergiája, szellemi és fizikai kiváló-
sága emel ki a mindennapi élet szürkeségéből 
és tesz a levegőnek egész világ által ünnepelt 
hősévé. 

Az olvasó elejétől végig nemcsak érdeklődés-
sel, de meleg rokonszenvvel is kíséri a regény-
hős küzdelmes út já t , mert minden kiváló tu-
lajdonsága mellett rendelkezik a fiatalember 
legritkább erényével: a határtalan szerénység-
gel és jótevői iránt érzett odaadó hálával. Ami-
kor newyork—párizsi repülőútján egyedül, 
magárahagyottan, viharban, jégesőben, örökös 
halálveszedelmek között szeli át az Atlanti-
óceánt, akkor sem a r r a gondol, hogy egész 
Amerika és Európa visszafojtott lélekzettel 
mereszti szemét abba az irányba, ahol ő küzd 
az Ember diadaláért, nem jutnak eszébe az iz-
galomtól őrjöngő milliók, gondolatai akkor is 
ott j á rnak otthonhagyott barátainál, érte re-
megő szeretteinél, nagylelkű barátainál, önzet-
len vetélytársainál. 

Szerénységét meg tud j a őrizni a diadalmas 
ú t j á t követő végnélküli iinnepeltetések között 
is, ekkor sem a maga sikerének, dicsőségének, 
hanem annak örül, hogy meghálálhatta jó-
tevői áldozatos készségét, boldoggá tette öreg 
nevelőszüleit. 

Az olvasó a regényhősben ezért nem a rekor-
dok esztelen hajszolóját, a rekordőrület modern 
betegségének áldozatát, hanem a kiváló képes-
ségekkel megáldott szerény jó fiút lá t ja . Azért 
van a regénynek morális, nevelő értéke, mert 
a r r a taní t ja a fiatalságot, hogy minden szép 
erény között mégis csak a szerénységgel páro-
sult szeretet erénye a legszebb. 

Szálljon a dal. Versek és köszöntők. I r t a : sík-
abonyi Angyal Kató. — Lélekvirágok. I r t a : 
sikabonyi Angyal Kálmánné. Budapest, 1931. 
A szerzők kiadása. 

Két nemeslelkű, érző szívű óvónőnek, sik-
abonyi Angyal Katónak és sikabonyi Angyal 
Kálmánnénatí verseit olvashatjuk a kis kötet-
ben. Mindketten őszintén t á r j ák elénk érzé-
seiket. S mi igaz meghatódással olvassuk 
az egyszerű szavakat. Mindketten elsza-
kított területen kezdték nemes hivatásukat s 
vissza-visszasírják a régi időket. Hivatásszere-
tetük ugyan a csonka hazában is kielégülést 
talál, mert a gyermek lelkének formálása min-
denütt egyképen magasabbrendű, gyönyörűsé-
ges munka. Angyal Kató egy-egy versében 
megkap bennünket a biblia hangjának komor-
sága. Angyal Kálmánné kedves, óvodás versi-
kéi pedig fülbemászók s szerzőjük ügyesen el-
talál ta bennük a kis gyermekeknek megfelelő 
egyszerű, bájos hangot. 

A kis óvodásnak ez a szakasza még ar ra is 
útbaigazítást ad, hogy kell az óvodában a tár-
salgást vezetni: 

Figyeltük a madárkákat , 
Hogy r ak j ák a fészket, 
Hogy etet i fecskemama 
A kicsi fecskéket. (67. lap.) 

S a r r a figyelmeztet, hogy már a kisdedeket is 
koruknak megfelelő megfigyelésekre kell ne-
velni. 

Mindkét szerző kedves, bájos köszöntőket is 
közöl versikéi között s ezeknek minden óvónő 
igen nagy hasznát veszi. 

Magyar Diákkalauz. Részletes tá jékoz ta tó az egye-
temi, főiskolai, középiskolai és szakiskolai ösztöndíjakról, 
diákjóléti intézményekről (internátusok, menzák, konvik-
tusok, alumneumok stb.) s egyéb kedvezményekről. I r t a : 
Horváth Kálmán. 

A szülők, akiket a megfelelő iskoláktól távolabbi vi-
dékekro köt élethivatásuk, sokszor teljesen, tanácstalanul 
állnak, amikor elérkezik az ideje, hogy az alsóbb isko-
lákból kikerülő gyermekeik további neveltetéséről gondos-
kodjanak. Pedig ta lán megoldhatnák a kétségkívül sú-
lyos problémát, ha idejében tudomást szerezhetnének azok-
ról a különböző kedvezményekről, amelyekben a tanulók 
egyes iskolákban részesíthetők és ha ismernék azokat a 
diákjóléti intézményeket, amelyek az anyagiakban szűköl-
ködő tanulóifjúság támogatásáfa szolgálnak. 

Ezen a bajon óha j t segíteni Horváth Kálmán lelkiisme-
retes gonddal össezáll í tott műve, amely az ösztöndíjakra 
és kedvezményekre vonatkozólag tömör előadásban telje-
sen kielégítő útbaigazí tás t nyú j t a tanulóif júságnak. A 
szerző az általános t á jékoz ta tás u tán a különféle ösztön-
d í jaka t és azok elnyerésének feltételeit ismerteti. Minden 
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lényeges dolgot elmond a közszolgálati alkalmazottak 
gyermekeinek tanulmányi ösztöndíjáról, a külföldi ösztön-
dí jakról , a belföldi tudományos kuta tó ösztöndíjakról, a 
Rockefeller-alap ösztöndíjairól, a testnevelési ösztöndíjak-
ról, a jövedéki bírságalap ösztöndíjairól, a hadiárva ösz-
töndíjakról és egyéb ösztöndíjról. A következő rész az 
•egyetemi és főiskolai ha l lga tók diákjóléti intézményeit 
ismerteti. A harmadik fejezet a középfokú iskolákban 
nyerhető kedvezményeket sorol ja fel, A negyedik rész a 
szakiskolákban igényelhető kedvezményeket tárgyal ja . A 
befejező rész a hadiárvák elhelyezésére szolgáló intézmé-
nyekről t á jékoz ta t ja az olvasót. 

Át tekinthető , ügyesen összeállított , szép magyarsággal 
megírt és igazán hasznos, gyakorlati értékű ú tmu ta t á -
sokat n y ú j t ó könyvével a szerző nagy szolgálatot t e t t 
a magyar tanulóifjúságnak, amely bizonyára hálásan fo-
gadja az t a sok jóakara tú tanácsot, amely sorsán segí-
teni óha j t . 

A könyv ára 3 pengő. Megrendelhető a szerzőtől. (Köz-
ponti Saj tóvállalat , Budapest , V, Honvéd-u. 10.) 

KÜLFÖLDI IRODALOM 

Japán népoktatásügye. 
I r t a : Kemény Ferenc 

Bevezetés. Japán, amelynek 1931-ben 644 
millió, a gyarmatokkal együtt 89 millió lakosa 
van, vagy ötven év előtt lépett érintkezésbe 
Európával és Amerikával. Ez idő alatt rendkívül 
kifejlesztette közoktatásügyét és nemzeti jelle-
gének megóvása mellett asszimilálta a külföldi, 
keleti és nyugati törekvéseket. Ezt az újabb fej-
lődést felette tanulságosan szemlélteti egy erre 
illetékes japán pedagógus (R. Takemaye), egy 
nemrég megjelent alapos tanulmányában (lásd 
lent). Szerinte a japán közoktatásügy integráns 
része a nemzeti életnek s benne mind jobban 

kifejlődik a nemzeti jelleg. Ök képesek voltak a 
Nyugat túlságos befolyásának ellentállni: óva-
tosan fogadták az újat , amit benne értékesnek 
találtak, hasznukra is fordították, de megőrizték 
azt is, ami hagyományaikban értékes. Ebben első 
hely illeti meg a császár iránti hűséget, amihez 
foghatót szerinte Európában hiába keresnénk és 
amely mintegy szimbóluma az egész nemzetnek 
(akár nálunk a szent korona., tenném hozzá). 
A folytonos önképzés kötelességét is a esászár 
által a nemzeti védelem érdekében támasztott 
követelménynek tekintik. A japán szemében az 
állam szentesített intézmény, a család pedig az 
ország társadalmi egysége, amely az összetarto-
zást szolgálja és hagyományszerűen a legna-
gyobb megbecsülésben részesül. Az iskolákban 
hit tant nem tanítanak, mert nincs államvallás 
és így a vallás és nevelés közt felmerülő ütkö-
zőpontok is elmaradnak. Ezt az erkölcs tanítása 
pótolja, amely a régi lovagi törvényekből sar-
jadzik. A népvallás (shinto) lényege a hazafiság 
s nem támaszt dogmatikus ellentéteket a tudo-
mányokkal szemben. Nagy szerep jut a testi 
kultúrának, amely szintén telítve van nemzeti 
elemekkel: a kis termetet bátorsággal, önura-
lommal és testi ügyességgel igyekeznek ellen-
súlyozni. 

Alapvető jelentőségű az 1890-iki császári és az 
1908-iki „Boshin Shoso" rendelet. Ezeknek értel-
mében az oktatásügy állami ellenőrzés alatt áll, 
de a helyes decentralizációt is lehetővé teszi. A 
nem állami intézetek is az államiakra vonatkozó 
intézkedéseket tartoznak követni. Az egész okta-
tásügy élén a közokt. miniszter és államtitkár 
(vice-minister of Education) áll. A miniszté-

Császári egyetem 
könyvtára Tokyohan. 
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T i u m ügyosztályai nagyjában megfelelnek a m i 
beosztásunknak; ezenfelül külön osztályok van-
nak a szociális nevelés és a tanulók ellenőrzése 

rszámára. A különböző japán iskolatípusok szer-
vezete (1. Óratervek) felette rugalmas és alkal-
rmazkodóképes. Az iskalokötelezettség formailag 
u g y a n csak a hatosztályú alsó elemi népiskolára 
ter jed ki, a valóságban azonban továbbképző-
tanfolyamok révén 8 és több évet foglal magá-
iban. A japán közoktatásügynek) némely euró-
paival szemben nagy előnyt biztosít az említett 
hajlékonyság, amely szervezetileg három irány-
ban is megnyilatkozik: a) a különböző iskola-
típusok átmeneti viszonyában, b) egyazon iskola-
f a j kiépítésében felfelé és c) befelé az óraszámok 
változtatásában rejlő szabadabb mozgásban. A 
j apán oktatásügynek egyéb figyelemreméltó in-
ményei, illetőleg intézkedései még a következők: 
1. Külön alap szolgál bizonyos szolgálati idő 
után az érdemes tanítók fizetésének kiegészíté-
sére. 2. Külön alap (1925—26-ban 3,440.090 Yen = 

600.000 aranykorona) mozdítja elő az iskola-
látogatást. 3. Azokat a tanerőket és közéleti fér-
fiúkat, akik a népoktatás körül kiváló érdeme-
ltet szereznek, elismerő oklevelekkel tüntetik ki, 
.amelyek a hivatalos lapban is megjelennek. 4. 
Kiváló gondot fordítanak a felnőttek oktatására 
és az i f júság továbbképzésére. 1925-ben volt 
16.000 (fiú) és 13.000 (leány) ifjúsági egyesület 
2,500.000, illetőleg 1,300.000 taggal. 5. Tanítók, 
igazgatók, tanfelügyelők s szakfelügyelők to-
vábbképzésére, illetőleg kiképzésére számos tan-
folyamot rendeznek. A nevezettek évenként szak-
tanáoskozásokat tartanak. 6. Különös súlyt vet-
nek arra, hogy nagy körültekintéssel kiszemelt 
«gyének külföldön folytathassák tanulmányai-
kat ; számuk 1925—26-ban 351 (köztük 3 nő) volt, 
ak ik országonként így oszlottak meg: Német-
ország 100, Angolország 53, Franciaország 34, 
Egyesült-Államok 30.. 7. Könyvtárak száma 
1925-ben 39.041, a tokiói császári könyvtárnak 
<646.000 kötete van, köztük 109.000 európai. 

Az elemi népoktatás a 6—12., illetőleg 14. élet-
év ig kötelező; célja „a gyermekekkel az erkölcsi 
nevelésnek azokat az elemeit megismertetni, 
amelyek alkalmasak arra, hogy a közösség jó 
t ag ja ivá vál janak; továbbá őket olyan általános 
ismeretekkel és ügyességekkel ellátni, amelyek 
az élet gyakorlati kötelességeihez szükségesek, 
kellő figyelmet fordítva testi fejlődésükre". Az 
iskolakötelezettségnek a szülők készséggel tesz-
nek eleget: 1928-ban az iskolakötelezetteknek 
«9-46% látogatta az iskolát, m. p. 4,842.921 
<99-49%) fiú és 4,671.816 (9943%) leány. Külön 
alapítványok gondoskodnak a szegény néposz-

A rendes (6 osz tá lyú) elemi népiskola ó ra te rve . 

T a n t á r g y I . I I . I I I . IV. V. VI . 

E r k ö l c s t a n 2 2 0 9 ? 9, 
J a p á n nvelv 10 12 12 12 9 9 
S z á m t a n 5 5 6 6 4 4 
J a p á n tör ténelem — — — — 2 2 
F ö l d r a j z — — — — 2 2 
Te rmésze t t udományok — — . 

1 
2 
1 

2 
f. 2 
I. 1 

2 
f. 2 
I. 1 

Ének és to rna 4 4 1 
3 

t. 1 
1. 3 
1.2 

1. 2 
1. 3 
1 .3 

t. 2 
1. 3 
1 .3 

ö s s z e s e n . . . . 21 23 25 f. 27 
1.29 

f. 28 
1. 30 

f. 28 
1. 30 

Jegyzet, f. — fiúk, 1. = leányok. 

A fe lső e lemi népiskola ó r a t e r v e . 

2 éves 3 éves 
T a n t á r g y tanfo lyam tanfo lyam 

I. I I . I. I I . I I I . 

E rkö lc s t an 2 2 2 2 2 
J a p á n nyelv 6 6 6 6 6 

4 4 4 4 4 
J a p á n történelem 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 
Kézügyesség 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 

(fiúk •> 5 6 
Műszaki ismeretek <, , 

! leányok 2 2 2 2 2 
H á z t a r t á s t a n és var rásOeány . ) 4 4 4 4 5 

„ (fiúk 29 29 29 29 30 
( leányok . . . . 30 30 30 30 31 

A rendes tan í tóképzők ó ra t e rve . 

T a n t á r g y I. I I . I I I . IV. V. 

E r k ö l c s t a n 1 1 2 2 2 
Nevelés tan — — 2 3 5 
J a p á n nyelv és kínai k lassz ik . 6 6 4 5 5 
ADgol nyelv 5 3 3 3 3 
Történelem 2 2 I n 

2 2 1 J o 2 

Mennviség tan 4 4 4 3 3 
T e r m é s z e t r a j z 2 2 2 1 — 

Fiz ika és vegytan — 3 3 3 3 
Jog i és közgazd. i s m e r e t e k . . — — — 2 2 
Mezőgazdaság tan v. keresk. — — 2 2 2 
Í r á s g y a k o r l a t o k 2 1 1 — — 

R a j z és kézimunka 3 3 2 2 2 
2 2 1 1 1 

T o r n a fi 5 5 4 4 

összesen . . . 34 34 34 34 34 
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tály gyermekeinek iskoláztatásáról. Városok és 
községek kötelesek elemi népiskolákról gondos-
kodni, amiben az állam hathatósan támogatja 
őket. Vannak rendes és felső elemi népiskolák: 
a kettő egyesítve is előfordul. 1928-ban 7327 ren-
des, 145 felső és 18.074 egyesített népiskola; a 
rendes iskolát 8,193.082, a felsőt 1,304.895 tanuló 
látogatta. 

Tanító- és tanítónőképzés. Er re is kiváló 
gondot fordít a kormány. Hogy jó tanerő-
ket nyerjen, ösztöndíjakban és tandíjmentesség-

ben részesíti az alkalmas jelölteket. Van rendes 
és felső tanítóképző; amaz ismét két tagozatra 
oszlik: egy ötosztályúra, amelybe azokat veszik 
fel, akik a hétosztályú felső népiskolát elvé-
gezték, továbbá fiúk számára egy egyévfolyamú, 
leányok számára egy kétévfolyamú tagozatra, 
amelybe azok léphetnek, akik a középiskolát, 
illetőleg a felső leányiskolát elvégezték. A felső 
tanítóképzőbe, amely egyévfolyamú, azokat ve-
szik fel, akik a rendes képzőt elvégezték avagy 
megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. Inté-
zetek száma 1928-ban: 173, hallgatók száma 55.123. 

Jegyzetek. Az ötévfolyamos tanítónőképzők óraterve 
nagyjában egyezik a fentivel a következő eltérések-
kel: tornára évfolyamonként csak heti 3 óra jut, ú j tan-
tá rgy a varrás heti 4 + 4 + 3 + 2 + 1 órában; angol, mező-
gazdaság és kereskedelem szabadon vá lasz tha tó tárgyak. 
A gyakorlati taní tás órái a fentiekhez hozzájárulnak ós 
az 5. évf.-ban 8—10 héten keresztül folynak. A teljes 
heti . óraszám keretén belül az igazgató i t t is megváltoz-
t a t h a t j a az egyes t an t á rgyak viszonylagos óraszámát. 

A rendes képzők második tagozatának óratervei 
a következők): I. Fiúk számára (egy évfolyam) 
erkölcstan 2, neveléstan 8, japán nyelv és kínai-
klasszikusok 3, történelem és földrajz 2, mennyi-
ségtan 2, természetrajz 2, fizika és vegytan 2r 

jogi és közgazd. ismeretek 2, mezőgazd. és keresk. 
ismeretek 3, ra jz és kézimunka 3, zene 2, torna 3;. 
összesen 34. — II . Leányok számára egy és ( )-
ben kétévfolyamú: erkölcstan 2 (2+2), nevelés-
tan 7 (4+4), japán ny. és kínai klasszikusok 
3 (5+5), történelem és földrajz 3 (2+2), mennyi-

ségtan 3 (4+3), természetrajz 2 (2+1), fizika é s 
vegytan 2 (2+3), jogi és közgazd. ismeretek 2 
(—.+2), háztartástan és varrás 4 (4+4), rajz és 
kézimunka 3 (2+2), zene 1 (2+1), torna 3 (3+3), 
angol ny. — (2+2), mezőgazd. és keresk. ismere-
tek — (2+2); összesen 34 (34+34). 

Jegyzetek. Leányok számára az angol nyelv és en 
mezőgazd. és keresk. ismeretek szabadon választható t a n -
tárgyak. Torna és gyakorlati tan í tás a fenti órákon kívül 
adhatók. A gyakorlat i tan í tás az iskolaév vége felé & 
héten keresztül folyik. 

Az egyévfolyamú felső tanítóképzőben a kö-
vetkező kötelező tantárgyak szerepelnek fiúk é® 
(—)-ben leányok számára: erkölcstan 2 (2)r 

filozófia 3 (3), neveléstan 4 (4), japán ny. és-
kínai klasszikusok 4 (4), mezőgazd. és keresk. is-
meretek 5 (—), háztartástan és varrás — (5), 
torna 2 (2), szabadon választható tárgyak 8—12: 
(8—12); összesen 28—32 (28—32). Szabadon vá-
lasztható tárgyak, amelyekre egyenként heti 4 

Szobatorna egy felső tanítóképzővel kapcsolatos gyermekkertben. 
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óra engedélyezhető: angol ny., történelem és 
földrajz, mennyiségtan, természetrajz, fizika és 
vegytan, rajz és kézimunka, zene. Intézetek 
száma 1928-ban: 102, hallgatók száma 49.394. 

FORRÁSOK. Riotaro Takemaye: Die Moderniserung 
des japanischen Erziehungswesens in den letzten 50 
Jahren (1929. bő irodalommal). A General Survey of 
Education in Japan (1930, igen jó összefoglaló áttekin-
tést nyú j tó hivatalos kiadvány képekkel). Fifty-third 
Annual Report of the Minister of State for Education 
for 1925—26. Tokyo 1930., 484 lap, terjedelmes hivata-
los jelentés számos stat iszt ikai t áb láza t t a l és diagram-
mal). — A szövegben közölt képeket a General Survey 
c. kiadványból vet tük á t . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Nevelés gondoskodással. 
Nather Ernő berlini pedagógus í r j a : A gon-

doskodással összefüggő nevelés (Fürsorgeerzie-
hung) Németországban a fiatalkorúak elzüllését 
igyekszik meggátolni. Célja, hogy testileg és 
lelkileg egészséges, nemzethű és társadalom-
szerető, der k embereket neveljen. A gondos-
kodással összefüggő nevelésnek nem büntetés-
ként, de nevelő rendszabályként kell érvénye-
sülnie. Az ilyen nevelésre szoruló gyermekeket 
csak az illetékes gyámhatóság vagy az i f júsági 
hivatal (Jugendamt) a j án lha t j a felvételre. Tör-
vényes eszközök állanak rendelkezésre, hogy a 
fiatalkorú veszélyes családi környezetéből eltá-
volítható legyen. A gyermeket, akit családja 
köréből eltávolítanak alkalmas családoknál 
vagy intézetekben helyezik el. Súlyos tapaszta-
lat Németországban, hogy elzüllött fiatalkorúak 
sokszor egész bandákba verődnek. Csak Berlin-
ben mintegy százra becsülik ilyen bandák léte-
zését, de tízszerannyi is lehet. Tagjaik száma 
2—100 között váltakozik. Jellemző, hogy a zül-
lött fiatalkorúak nagy többsége átlagos iskolai 
képzettséggel rendelkezik. Felnőttek és iskola-
társak állandó szemrehányásai súlyos lelki el-
hajlásokat idézett elő e szerencsétlenekben, me-
lyek hazugságban, szemérmetlenségben és ha-
sonló tulajdonságokban nyilvánulnak meg. E 
lelki aberrációk tipikus megjelenési formái: az 
iskolakerülés, a gyengékkel való erőszakosko-
dás és szekszuális kihágások. Az intézetben el-
helyezett fiatalkorú alig v á r j a az alkalmat, 
hogy ismét visszakerüljön bandájába. Nem 
titok többé, hogy ezek a bandák évről-évre na-
gyobb számban termelik a bűntevőket, a társa-
dalom súlyos veszedlelmére. A német pedagó-
gusok most keresik a lehetőségeket, hogy a 
gondoskodással összefüggő nevelés számára a 
mainál tökéletesebb intézményeket teremt-
senek. 

Diplomás proletariátus. 
A német mérnökök egyesületének hivatalos lapjában 

a berlini technikai főiskola egyik t anára ír ja , mily kilá-
tás ta lan a mérnöki pálya Németországban. A technikai 
főiskolákon és szakiskolákon mintegy negyvenezer hall-

gató tanul, akik közül 8000-en fejezik be évenként tanul-
mányaikat. Hiába kapják ki azonban diplomáikat, nem 
jutnak álláshoz vagy foglalkozáshoz; átlagosan 20% 
nyer elhelyezést, 10% tovább folytatja tanulmányait, 
20% más foglalkozást üz, a többi egyáltalában nem tud 
megélni. Vannak diplomás mérnökök, kik ágyra járnak, 
meleg ételhez nem jutnak és boldogok, ha bármily mun-
kával, mint edénymosogatók, cigarettaárusok, táncosok 
néhány márkát keresnek. Jelenleg 30.000-re becsülik az. 
állástalanok számát, mely 1934-re 130.000-re emelked-
hetik. Az egyetemi professzor azt kívánja, hogy vessenek 
véget annak a lehetőségnek, mely elősegíti a diplomás-
proletárok termelését és gátolják meg az ifjúságnak as 
egyetemi pályák felé való özönlését. 

Nemzetközi pedagógiai körkérdés. 
C. Waskburne, az emerikai Winnetka város 

tanfelügyelője a következő kérdésekkel fordul 
mindazokhoz, akik hivatottak arra , hogy a 
gyermekekre és a mai i f júságra s ezeken ke-
resztül a felnőttekre üdvös befolyást gyakorol-
janak. 1. Milyen célokat igyekszik a nevelés út-
ján elérni a társadalmat illletőleg? 2. Milyen 
célokat igyekszik a nevelés ú t j án elérni az 
egyént illetőleg! 3. Milyen eszközökkel véli el-
érhetni azokat a célokat, amelyeket kitűzött 
(1. 1. és 2.)1? 4. Hazájának milyen iskolájában 
(iskoláiban) valósít ják meg legjobban a neve-
lésnek ezt az értelmezését? (A kérdések részle-
tezését 1. L'Ecole libératricc 1931, április 11., 
553. lap.) 

Franciaország. 
A francia hivatalos lap (Journal Official} 

március 5. számának híradása szerint ez év 
folyamán tanügyi kiállítással és kongresszus-
sal fogják megünnepelni a világi iskolának 
(école laique) és az ingyenes és kötelező népok-
tatásnak ötvenéves fennállását, valamint Ju les 
Fer ry köcktatásügyi miniszter születésének 
100. évfordulóját. E r re a célra a törvényhozás 
két millió frankot szavazott meg. 

Két külföldi népművelési hír. 
Érdekes figyelemmel kísérni, hogy az egyes^ 

külföldi államok az iskolánkívüli népművelés 
céljainak elérése érdekében milyen sokféle u ta t 
és módot követnek. A módszerekben ez a kii-
lönféleség érthető is, mert nincs eszmei terü-
let, amely a szabad és egyéni felfogás érvénye-
sítését annyira megengedné, sőt kívánná, mint 
éppen a népművelés. 

Nekünk, magyar népművelőknek, akik m á r 
egy évtized óta több népművelési tanfolyamon 
vettünk részt, nem lesz tanulság nélkül való, 
ha szemügyre vesszük külföldi népművelő-
képző összejövetelek, kongresszusok, szemináriu-
mok progranmiját. Ez alkalommal egy kar in-
tiai és egy csehszlovákiai legyen a tárgyunk. 

Karintia tar tomány népművelői a gyönyörű 
fekvésű és még elég jó karban levő Hochoster-
witz-várban négy napra gyűltek össze, hogy 
ott — a mult évekhez hasonlóan — megtárgyal-
ják a műkedvelőelőadások, ünnepélyek és játé-
kok, néptáncok és népdalok, ál talában a nép-
művészet összes elméleti és gyakorlati kérdései-
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nek lényegét s alapelveit. Az összejövetel célja 
nem előadásokat tar tani , se meghallgatni, ha-
n e m oly munkaközösséget teremteni, ahol nincs 
•előadó és hallgató, néző és cselekvő, hanem, 
ahol közös tevékenységből fakad az eredmény. 
Emellett előadói lesznek ugyan az egyes kér-
déseknek, de csak azért, hogy a szeminárium-
szerű munka meginduljon, legyen aki vezesse, 
i rányí tsa és az eredményt összefoglalja. Ezt a 
szerepet Német-Ausztria legkiválóbb szakfér-
f ia i töltik be, a munkatársi tevékenységben ön-
ként résztvesz: 80 tanító, lelkész, i f júság i és 
egyéb egyesületi vezető s általában oly egyé-
nek, akik a népművelés ezen kérdése iránt ér-
deklődéssel viseltetnek. Munkarend szerint a 
délelőtti órák elméletiek, a délutániak gyakor-
latiak (karvezetés, szereptanítás, tánc- és ének-
próbák) lesznek. Este (8—10-ig) műkedvelői da-
rabok, jelenetek, nemzeti dalok és táncok, egész 
műsorok, falusi és városi gyermek- és felnőtt 
szereplőkkel kerülnek színre. Egy-egy előadást 
megbeszélés, eszmecsere követ. 

A tanfolyam ingyenes, csupán a szállásért és 
ellátásért személyenkint és naponkint 3 50 Schil-
l inget (2-80 P) tartoznak fizetni a résztvevők. 

A hochosterwitzi népművelői értekezletről a 
tar tományi népművelési szakelőadó a klagen-
f u r t i rádió út ján h í r t ad a nagyvilágnak. 

Csehszlcvákia országos népművelési értekez-
letet tartott, amelynek lefolyásáról több mint 
százoldalas illusztrált füzetet adott ki. Ebből 
megtudjuk, hogy az értekezlet az iskolánkívüli 
népművelés részére egyetemi tanár i szék meg-
szervezését t a r t j a szükségesnek. A megjelent 
kultuszminiszter a népművelést az ál lam egyik 
biztos támaszának lá t ja s így kész azt minden-
kor a legmesszebbmenő erkölcsi és anyagi tá-
mogatásban részesíteni. A miniszteri beszéd 
u tán dr. Iltis H., a briinni német népfőiskola 
vezetője üdvözölte a kongresszust. 

Felszólalók az öt legnagyobb parlamenti párt 
képviselői voltak, akik után dr. Rambousek A., 
ÄZ orsz. kultúregyesületek szövetségének az el-
nöke, mondott hosszabb beszédet. Beszédében 
leszögezi, hogy a népművelés központosítását 
•célzó törekvés konkrét formáját a népművelési 
törvényben nyerte. Ez a törvény alapkövét ké-
pezi az 1926-ban kiadott s a népfőiskolákra vo-
natkozó rendeletnek. A népoktatás és a népmű-
velés közötti szerves átmenetnek tekinti a to-
vábbképző iskolákat. A jelenleg államsegély-
ben részesülő 19 (cseh- és németnyelvű) népfő-
iskola csak részben bír otthonnal. Az 1927. év-
ben működött 15 népfőiskolában több mint 
25.000 tanóra tar ta tot t meg 19.000 hallgatóval. 
Ezekben az adatokban nincsenek benne a nép-
főiskolákban megtartott kultúrdélutánok, es-
ték, s más előadások, holott ezek is igen jelen-
tős számot tesznek ki. A népfőiskolák tovább-
fejlesztésének legfőbb akadályát a megfelelő 
lielyiség és tanszerek hiánya okozza, azért kí-
vánatos, hogy az állam költségvetése kereté-
ben gondoskodjék a kultúrházak, népfőiskolai 
otthonok építését célzó akciók hathatós anyagi 
támogatásáról. Gondoskodjék továbbá az isko-
lák vezetőinek és tanárainak különleges tudo-
mányos, pedagógiai és didaktikai kiképzéséről, 

egyenjogúsíttassék az ilyen iskolák bizonyít-
ványa a többi nyilvános iskolák hasonló isko-
lai bizonyítványaival. 

A bevezető beszédek elhangzása után kezde-
tét vette a konferencia tulajdonképeni tárgy-
sorozata. Ez két részből állt. Az előadások első 
csoportja a népfőiskola módszertanával, didak-
t ikájával foglalkozott, a második rész a szer-
ves technikai részt (az épület, a felszerelés, tan-
szerek) tárgyalta. 

Az elhangzott előadások címeit felsoroljuk: 
1. A népfőiskola szellemi részének fölépítése. 
2. A hallgatók, az előadások és a módszer. 
3. A munkásnépfőiskolák módszere. 
4. A falusi jellegű népfőiskolák módszere. 
5. A városi jellegű népfőiskolák módszere. 
6. A műszaki jellegű népfőiskolák módszere. 
7. A kisműveltségű népművelés módszere. 
8. A falusi leányok népművelésének alapgon-

dolatai. 
9. A német parasztnépfőiskolák hallgatóinak, 

tanárainak és módszerének kérdése. 
10. A népfőiskola szervezésének technikája. 
11. A brünni német népfőiskola. 
12. A falusi népfőiskola hajléka. 
13—14. Tábor és Melnik község kultúrháza. 
Az előadásokat beható, élénk eszmecsere kö-

vette, amely alkalommal a legkülönfélébb szem-
pontokból világították meg a jelenlevők a nép-
főiskola konkrét feladatait, gyakorlati megvaló-
sításának lehetőségeit és módozatait. 

Az értekezlet előadásait rádió közvetítette. 
A rendezők erősen hiszik, hogy a tanácskozás 
jótékony hatása erőteljesen fog jelentkezni nem-
csak a népfőiskoláknál, hanem általában a nép-
művelés minden ágában, annyival is inkább, 
mert a kultuszminiszter kijelentette, hogy a 
tá rgyal t ügyet ezután hathatós erkölcsi és 
anyagi támogatásban fogja részesíteni, különö-
sen hangsúlyozta, hogy a kultúrházak és nép-
főiskolai otthonok építését állami segélyhez jut-
ta t ja . 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Nógrád és Hont vár-
megyékben a járásköri ülésekkel kapcsolat-
ban tar tat tak meg. A balassagyarmati és szé-
csényi járások tanítói köre Hugyagon ülése-
zett. Dr. Visnovszky Rezső kir. tanfelügyelő 
a fogalmazástanítás módszerének ismertetése 
keretében foglalkozott a jellem- és kedélyképző 
fogalmazási témákkal. Stampay Béla nógrád-
marcali és vitéz Havas József őrhalomi tanító 
előadásokat tartottak. Bizik József szügyi és 
Lipovszky György ilinyi tanító pedig gyakor-
lati tanításokat mutat tak be. A szemináriumon 
a királyi tanfelügyelőség egész tisztikara, to-
vábbá számos lelkész és községi előljáró vett 
részt. A két já rás tanítói kara csaknem teljes 
számban volt jelen. 

A salgótarjáni járás tanítói köre május hó 
21-én Baglyasalján tartott ülést, melyen dr. 
Visnovszky Rezső kir. tanfelügyelő és a járás-
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kör elnöke melegen ünnepelte Bartlió Dániel 
köri elnököt, salgótarjáni acélgyári elemi is-
kolai tanítót abból az alkalomból, hogy az Aka-
démia báró Wodianer-bizottságának javasla-
t á r a miniszteri kitüntetésben részesült. A kir. 
tanfelügyelő Král József zagyvax-ónai bánya-
társulat i tanítónak átadta a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr elismerő okiratát, 
melyet a pedagógiai szemináriumi értekezlete-
ken tartot t előadásaiért kapott. Vadkerti Béla 
bányatáj-sulati tanító „Szjociális pedagógiai 
kérdések és intézmények" címmel értekezett. 
Elméleti előadást tartottak még: Röder Alfréd 
acélgyári iskolai tanító „Az elemi iskolai ének-
taní tás pedagógiája" címmel. Schönk Gusztáv 
acélgyári elemi iskolai tanító az olvasmány-
tárgyalásról értekezett. Bender Károly bánya-
társulat i igazgató az énekből. Az előadó ezzel 
kapcsolatban bemutatta 120 tagból álló négy-
ötszólamú gyermekénekkarát, majd a baglyas-
al jai bányászdalárdát. Král József az olvas-
mánytárgyalás köréből mutatott be gyakorlati 
tanítást . „Sírhantok a végeken" című költe-
ményt tárgyalta. A gyermekek azután levelet 
ír tak a költemény szerzőjének, Feleki Sándor 
dr. budapesti orvosnak. 

Járásköri és szemináriumi gyűlés. A Ilevesvárme-
gyei Altalános Tanítóegyesület hatvani járásköre pedagó-
giai szemináriummal egybekötött járásköri gyűlést t a r -
t o t t . Hamza György járásköri elnök lelkes megnyitó be-
szédben hívta fel a taní tóság figyelmét a fokozot tabb 
nevelői munkára. Ezu tán dr. Gauser Rezső kir. tanfel-
ügyelő vette á t a pedagógiai szeminárium vezetését. 
Madarász József áll. t an í tó a földrajzból, Vágner Lajos 
áll. t an í tó a nyelvi magyarázatokból t a r t o t t a k értékes és 
tanulságos minta taní tás t . Szép tan í tásuk minden kriti-
ká t kiállt. Általános tetszés közepett m u t a t t a be Nagy 
János áll. taní tó a harmadik tornaóra anyagát . A gyer-
mekek élénk, katonás mozdulatai, a kedvvel és figyelem-
mel végrehaj tot t gyakorlatok, a szakszerű vezetés min-
denki tetszését megnyerte. Ezután Fehér Mihály egri igaz-
gató, vármegyei egyesületi elnök t a r t o t t tanulságos érte-
kezést „Nyelvi magyarázatok az ú j tanterv keretében" 
címmel. Értekezését a legnagyobb érdeklődéssel hal lgat ták. 
Atzél Béla igazgató „Tanügyi problémák" címen, a neve-
lés fontossága, a tanügyi közigazgatás hibái, a taní tóság 
anyagi ügyei és sérelmeiről t a r t o t t értekezést, mely a leg-
nagyobb helyesléssel találkozott . 

Pedagógiai szeminárium Sárbogárdon. Folyó hó 
2-án vol t Sárbogárdon a járásköri tanítógyűlés és peda-
gógiai szeminárium. Jelen voltak: Nevelös Lajos kir. t an -
felügyelő, Fikker Aurél népm. t i tkár , dr. Thuri Béla szol-
gabíró, Stermeczkl Vince pápai kamarás, cecei plébános, 
Gaál Balázs sárbogárdi plébános és a já rás tanítónői és 
taní tói teljes számmal. A gyűlést a járásköri elnök, 
Holly Lajos, áll. isk. igazgató ny i to t t a meg. A járáskör 
jegyzőjévé Winkler József sárbogárdi ka th . igazgató vá-
l a s z t a t o t t meg. Az adminisztrációs ügyek letárgyalása 
után a pedagógiai szemináriumra került a sor, melynek 
keretében a következő tanítások és előadások hangzot-
tak el: Fogalmazás a IV. osztályban: Vágó Frigyes 
alapi rk. taní tó. Egy dal hangjegyek szerinti betaní tása 
az V—VI. osztá lyban: Csizmadia Imre sárbogárdi ref. t a -
nító. Gyakorlati t an í tás a természetrajz köréből, „A ka-
csa", Palotás János alapi rk. tanító. Nemzeti tradíciók 

begyökereztetése az iskolai munka körében: Molnár La-
jos alapi rk. ig.-tanító. Nevelös Lajos kir. tanfelügyelő 
szakszerű hozzászólása és u tas í tása i rekesztették be a meg-
beszéléseket, melyeknek keretében az előadók sok elisme-
résben részesültek. 

Pedagógiai szemináriumok Zemplén vármegyé-
ben. A zemplónvármegyei t an í tók Petreczky Jenő kir. 
tanfelügyelő vezetésével ez év május havában gyűltek 
össze az egyes körzetekben a kilencedik szemináriumra. 
E legutolsón főleg a testgyakorlás és énektanítás mód-
szerével foglalkoztak. A szemináriumok közvetlenségéhez 
nagy mértékben hozzájárul t dr. Tomcsányi Boldizsár kir. 
segédtanfelügyelő a módszer fejlődéséről, a helyi tanmenet 
készítéséről és Apáczai Cseri Jánosról végzett alapos és 
nagy figyelmet keltő tanulmányaival . Kneiszl Emil is-
kolalátogató és Kántor Mihály cigándi ref. ig.-tanító el-
múlt évi munkásságukért miniszteri elismerésben részesül-
tek. A folyó évben a már említetteken kívül Karabélyos 
Ede sátoral jaújhelyi áll. ig.- tanító az összes körzetben, 
Darvas János mádi áll. taní tó a szerencsi és Reskó János 
g. kath. t an í tó a sárospataki körzetben t a r t o t t a k több 
ízben értékes előadást, vagy gyakorlati t an í t á s t . Bencze 
András népm. t i tkár az iskolánkívüli tevékenység érdeké-
ben fe j te t t ki eredményes munkásságot. A vármegyének 
még sok t an í tó j a járult hozzá kiváló értekezéssel és ta-
nítással, — melyekről a helyi lapok részletesen megemlé-
keznek. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A zirci esperesi kerület tanítói köre május hó 
28-án ta r to t ta évi rendes közgyűlését Lókúton. 
A kerület papságán és tanítóin kívül jelen vol-
tak: Drozdy Gyula, az országos nevű pedagó-
gus, Munkácsy Sándor kir. s. tanfelügyelő s a 
környékből sok tanító és tanítónő mint vendég. 
A gyűlés reggel 9 órakor szent misével kezdő-
dött, melyet Antalffy Lestár 0 . C. plébános tar-
tott. Ezen a helybeli vegyeskar énekelt Pausz 
Rezsőnek vezetése alatt. Majd Markovics Bá-
lint dr. O. C. zirci plébános tartott szentbeszé-
det, melyben a tanítói hivatás magasztos vol-
táról elmélkedett. A közgyűlésen Szabó Matild 
akiipusztai tanítónő tar tot t gyakorlati tanítást 
a bérmálás szentségéről. Tanítása teljes elisme-
rést váltott ki. Ezután a gyűlés fénypontja, 
Drozdy Gyula előadása következett, melyet „A 
helyesírás és nyelvi magyarázatok" címen tar-
tott. Az a hálás szeretet, mellyel minden hall-
gató körülvette az illusztris előadót, az az erős 
elhatározás, mellyel a közgyűlésről otthonunkba 
visszatértünk, fényes bizonyítéka sikerének. 
Hálás köszönetünk kísérje a tanítók taní tóját 
azért az örömért és hasznos tanításért, melyet 
nekünk nyúj to t t . Ezután tisztújítás követke-
zett, melynél csak az a változás történt, hogy 
az eltávozott Schifter M. Izabella főnöknő he-
lyébe közfelkiálltással utóda, Szabó M. Irén 
főnöknő kerül t választmányi tagnak. A tiszt-
újí tás megejtése után Bakonyváry Jolán ba-
konynánai tanítónő tar tot ta meg gondolatok-
ban változatos, ízig-vérig tanítóra valló felolva-
sását: „Nehézségek a nemzetiségi iskolákban" 
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címmel. Majd Stark József borzavári kántor-
tanító tartott igen értékes értekezést az olvas-
mánytárgyalás fokozatairól és módszeréről. 
Még egy igen értékes felolvasás volt ,,A tanító 
helyi tervezete" címmel, melyet Lengyel János 
téri kántortanító tar tot t . Felolvasását hozzászó-
lások követték, melyeknek keretében a hozzá-
szólók a legnagyobb elismeréssel szóltak az elő-
adó értékes gondolatairól. Az egyesületi ügyek 
tárgyalása kapcsán Erdösy András alelnök, 
olaszfalui kántortanító tett két indítványt. Az 
egyikben kérni óha j t j a a kultuszkormányzatot, 
hogy a községi háztartások rendezésére szol-
gáló törvénytervezet elkészítésénél hasson oda, 
hogy Horváth Győző püspök ismeretes indít-
ványa figyelembe vétessék. A második a tanítói 
internátusokra vonatkozott. Kér j e a közgyűlés 
a kultuszminisztert, hogy a tanítói inteinátu-
sok ne úgy, mint hírlik, főiskolai internátusok 
legyenek, hanem elsősorban középiskolai inter-
nátusok, mert csak ez segítene a tanítóságon. 
Mindkét indítványt egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés. Délután Te Deum volt. melyet Cso-
konay Zsigmond O. C. esperes, elnök, kerületi 
tanfelügyelő tartott . 

Az egri és bükkaljai egyesített rk. esperesi ke-
rület tanítói köre má jus hó 28-án t a r t o t t a meg évi 
rendes közgyűlését Egerben. A közgyűlést megelőzően két 
napon á t a kör papjai és férfitanítói zá r t lelkigyakorla-
ton vettek részt, melyet König Kelemen házfőnök veze-
t e t t . A szentmisén Jósvay Gábor poroszlói igazgató-kán-
to r t an í tó sa já t szerzményü latin és magyar énekeit a d t a 
elő a poroszlói iskolás gyermekek énekkarával orgonakísé-
rcttel . Szabó Antal prépost, esperesplebános megnyitója 
u tán Bárdos Ádám kir. tanfelügyelő buzdító beszédet in-
tézet t a tanítósághoz. Szántó Béla kistályai kántor tan í tó 
a számtanból gyakorlat i taní tást , Farkas Ágoston világi 
elnök pedig „A kath . t an í tó feladata a ka th . akcióban" 
címen előadást t a r t o t t . Matics József és Kecsmár István 
t an í tók pályamunkáját a kör 25—25 pengővel ju ta l -
mazta . Ezután az egri és bükkaljai taní tói körbe egybe-
kapcsolódott az éppen Egerben gyűlésező tiszáninneni 
felső kerület tanítóköre. Vitéz Subik Károly apát, egyház-
megyei főtanfelügyelő üdvözölte az egyesített taní tógyű-
lést. Majd P. Zsíros Ferenc budapesti jezsuita a tya tar-
t o t t előadást a Szívgárda szervezéséről. Ezután Jósvay 
Gábor t a r t o t t nagy tetszés mellett elméleti előadást és 
gyakorlat i t an í t ás t az énekből. 

Csonka Bács-Bodrog vm, Általános Tanító-
egyesületének gyűlése. 1931 má jus 26-án tar-
totta Csonka Bács-Bodrog vármegye Általános 
Tanítóegyesülete nagy érdeklődés mellett évi 
rendes közgyűlését a nagybaracskai községi 
elemi iskola dísztermében. Birinyi József igaz-
gatótanító, elnök tartalmas megnyitója után 
Busztek Károly vármegyei kir. tanfelügyelő 
mondott a tanítói munka értékeléséről gondo-
latokban gazdag beszédet. Ezután Unterreiner 
Magdolna nagybaracskai községi tanítónő a 
III. osztályban a madarak és a fák védelméről, 
Sebők Lajos nagybaracskai községi tanító pe-
dig az V. osztályban a nemzeti zászló jelentő-
sége, tisztelete és megbecsülése címen tar tot t 
jólsikerült tanítást. Kauesár László kántorta-
nító Nagybaracska történetéről és néprajzáról 

értekezett, A titkári, pénztárosi, könyvtárosi és 
felügyelőbizottsági jelentések után a közgyűlés 
a Himnusz hangjaival véget ért. 

A csökölyi esperesi kerület tanítói köre m á j u s 
26-án Kadarkúton t a r t o t t a rendes évi közgyűlését. A 
szentmisét Mózer József kadarkút i plébános mondot ta , 
mely a la t t a rk. iskola gyermekkara énekelt Waldfogel 
Ignác kán to r t an í tó vezetésével. Than Ede kadarkút i t a -
nító gyakorlati taní tás t m u t a t o t t be a IV. osztályban. 
„Tárogatóhang" c. költeményt tárgyal ta . A t a n í t á s az 
ú j eljárások szerint tör tént s vele az előadó teljes sikert 
ér t el. A törekvő tan í tó t értékes és tanulságos munká-
jáért kar társai jegyzőkönyvi köszönetben részesítették. 
Taní tás u t án Szabó János elnök t a r to t t a meg megnyitó 
beszédét, melynek keretében kegyeletes szavakkal emléke-
ze t t meg a t an í tóság nagy halottairól , Gyertyánffy Ist-
vánról, Körösi Henrikről, Vass Józsefről és Osztie Bélá-
ról. Majd a „Fegyelem az ú j tantervvel kapcsolatban" c. 
értekezését olvasta fel. A kiváló szaktudású igazgató ér-
tekezését a kör tagjai feszült figyelemmel ha l lga t t ák s 
meleg ünneplésben részesítették a köztiszteletnek örvendő 
elnököt. Nyerky János csökölyi kántor taní tó „Neveljen 
az iskola életre való, ha tá rozo t t , erősakaratú embereket" 
címen t a r t o t t értékes felolvasást. Majd Szauer Dezső' 
márcadói t an í tó „Fogalmazás t an í t á sa" c. értekezését ol-
va t a fel. Az előadásokat alapos és beható v i ta követte, 
mely után a szorgalmas előadók jegyzőkönyvi köszönet-
ben részesültek. Mike Imre köri jegyző az iskolán kívüli 
népművelési bizot tság által tervbe vet t t anu lmányuta t is-
mertette, mely u tán a tanulságos és érdekes ú t r a többen 
jelentkeztek. Frei Géza esperes, ker. tanf. lelkes szavak-
kal köszönte meg Szabó János elnök fáradozását . 

A tiszántúli alsó esperesi tankerület folyó évi má-
jus hó 26-án t a r t o t t a rendes évi gyűlését Kenderesen. A 
gyűlést szentmise előzte meg, amelyet dr. Hegyessy Béla 
esperesplébános m u t a t o t t be. Szentmise a l a t t a kende-
resi elemi iskolák gyermekkara énekelt igen szépen Ágos-
ton Andor kán to r vezetésével. A templomból a tan í tóság 
az Isteni Megváltó Leányai zá rdá jába vonult, ahol 11 óra-
kor kezdetét vette a gyűlés az alábbi t ágysoroza t ta l : 
1. Elnök imegnyitó a „Rerum Novarum" alapján. 2. Szent-
györgyi József egyhm. s. tanfelügyelő előadáa az anyagi 
és erkölcsi válságról. Majd azok megszüntetési lehetősé-
geiről. 3. Minta taní tás a természettudományok köréből. 
Lakásunk díszítése. T a n í t o t t a : Kovács M. Petroza nő-
vér. 4. Árpádházi Szent Erzsébet, mint a kath. kar i ta t ív 
tevékenység példaképe. E lmond ta : Bárányi András tisza-
bői plébános. 5. A kath. t an í tó feladata a ka th . akcióban, 
í r t a és felolvasta: Boháty La jos fegvverneki taní tó. 
6. Pénztári jelentés. 7. Himnusz. 

A mezőkövesd—harsány—alsóborsodi egyesült 
t a n í t ó i k ö r folyó évi má jus 7-én t a r t o t t a évi rendes 
gyűlését, amelyet dr. Csepala Lajos egyh. elnök ny i to t t 
meg s ismertette a Rerum Novarum kezdetű pápai en-
ciklikát. E z t követte Dómján Mária sályi tanítónőnek 
„A virágról, a beporzásról, a virág részeinek biológiai 
szerepéről" szóló taní tása . Érdekes taní tásával a hallga-
tóság teljes elismerését érdemelte ki. Szlávik Gábor mező-
nagymihályi kántor taní tó t a r t a lmas értekezést t a r t o t t az 
egyéni nevelésről, majd Martos Ferenc mezőkövesdi ta -
nító a ra jz taní tásról , a színes táblai ra jzoknak t an í t á s 
közben való alkalmazásáról értekeztek. Szünet után a 
mezőkövesdi nyári gyermekmenhely növendékei mu ta t t ak 
be kedves gyermekjátékokat. A gyűlés kiemelkedő része 
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volt dr. Horváth egyetemi orvosprofesszornak a testileg 
íogyatékos gyermekek tanításáról és neveléséről szóló érte-
kezése. A gyűlés Bódy Kálmán világi elnök záróbeszédé-
vel fejeztetett be. 

h í r e k 

Gróf Apponyi Albert ünneplése. 
Az isteni Gondviselés különös kegyelmé-

ből gróf Apponyi Albert május 28-án töl-
töt te be életének nyolcvanötödik évét. Olyan 
szellemi és testi frisseségben, olyan lelki iide-
ségben, olyan munkakedvvel és képességgel, 
amilyen csak keveseknek adatik meg. 

A képviselőház május 28-án tartott ülésén 
ünnepelte gróf Apponyi Albertet 85. születés-
nap ja alkalmából. A képviselők nagy számban 
jelentek meg az ünnepi ülésen. Nyomban az 
ülés megnyitása után Almásy László elnök 
többek között a következőket mondta: 

„Gróf Apponyi Albertnek az anyagiságtól 
ment tiszta lelke, fényes tehetsége mindig az 
ideálokért küzdött. Az ideálok között első 
helyen állott hazájának önzetlen szeretete, tiszta 
erkölcsös, vallásos érzése és a tudományok s 
művészetek munkálása. Ebben a szakadatlan 
munkásságban úgy bel-, mint külföldön meg-
becsülést, elismerést és rokonszenvet szerzett 
nemzetének. 

Ismerik őt, a nagy magyar államférfhít 
a világ minden kulúrállamában. Hatalmas 
a lakja harmóniában van szellemi nagyságá-
val. Megjelenése a világ vezető államférfiai 
között is megbecsülő feltűnést, felszólalása 
közfigyelmet, általános érdeklődést és szónok-
latának csodás varázsa, megnyerő hangjának 
zengzetessége a hallgatóságnak lelki élvezetet 
okoz. A gondolatoknak termékeny sokasága, 
a szóbőségnek gazdagságos t á r a és az a csodá-
latos képessége, hogy a kultúrnyelvek bárme-
lyikét épp annyira bírja, mint anyanyelvét, 
idegen nemzetek fiai előtt is az elismerés és a 
csodálat adóját vál t ja ki. 

Ezek a szellemi gazdagságok mindig csak 
sa já t hazájának jogos közérdekét szolgálták, a 
keserves, igazságtalan és égbekiáltó megcson-
kítás folytán egyharmadrészre olvadt nemze-
tünk szomorú sorsának megjavítását s mintha 
magas kora egy új , fiatal duzzadó testi és lelki 
erővé változott volna, fáradtságot nem ismerve, 
éjjel és nappal bel- és külföldön szakadatlanul 
küzd, harcol nemzete igazságáért, Magyaror-
szág feltámadásáért. Viszi a magyar lobogót 
előre, a háromszínű zászlónak dicsőséget és 
megbecsülést szerez, — de a babérnak egyetlen 
levelét sem t a r t j a meg magának, hanem szo-
morú és eltiport hazája fiainak n y ú j t j a át 
reménységül és vigasztalásul. Ez a babér mái-
egész erdő és ennek jótékony árnyékát, nyomo-
rúságos és kínos helyzetünkben mindnyájan 
élvezzük és az ő útmutatása és lánglelkű szózata 
után lát ják a külföld nemzetei is a magyar 
igazságot. 

Az ország érdekében áll az, hogy gróf Apponyi Albert-
nek úgy hazánkban, mint azonkívül úgyszólván széles e 
világon k i fe j te t t közéleti működéséből származó tapasz ta-
latai és az á l ta la átélt események adatai gróf Apponyi 
Albert által hitelesen összeállíttassanak és feldolgoz-
tassanak." 

Javasolta tehá t a képviselőház elnöke, hogy a fen-
tebb említett megbecsülhetetlen szellemi kincsek biztosí-
tására, valamint a készítendő nagy és értékes munka 
díszkiadásainak és munkadíjának fedezésére a Ház gróf 
Apponyi Albertnek és szeretett hitvesének a kép-
viselőház költségvetése harmadik címének külön rovatán 
elszámolandó 250.000 pengőt állapítson meg egy összeg-
ben, a jövő 1931—32. költségvetési évtől kezdődően pe-
dig gróf Apponyi Albertnek és hitvestársának, gróf Ap-
ponyi Albertnének élete fogytáig mindkettőjük részére 
együttvéve a teljes min'szt er elnöki nyugdíjnak megfelelő 

•évi munkadíjat folyósítson, azután pedig hitvese ré-
szére ugyancsak élete fogytáig ezen összeg felét ál lapítsa 
meg munkadíj címén, mely összegek folyósítására teljes 
és korlátlan hatáskörrel a képviselőház elnökének adjon 
felhatalmazást. 

Ezután a következő szavakkal fejezte be felszólalását 
az elnök: 

„Mindezt tegye a képviselőház pártkülönbség nélkül, 
teljes egyértelműséggel, abban a meggyőződésben, hogy 
a nemzet há lá ja és elismerése nagy fiával szemben az 
egész országban, sőt azon kívül is megértő helyesléssel 
találkozik." 

A Ház egyhangú lelkesedéssel tet te magáévá az elnök 
indítványát. A képviselők felálltak helyükről, meleg 
éljenzéssel és tapssal ünnepelték a nagy államférfiút. 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága gróf Apponyi 
Alberthez a következő táviratot intézte: 

,,A hazájának tett ritkaértékű szolgála-
tokban gazdag életének mai nevezetes mér-
földkövénél a legmelegebb szerencsekívá-
nataimmal keresem fel. Az egész nemzet 
szeretetétől és nagyrabecsülésétől övezve 
tartsa meg továbbra is a Mindenható 
még számos éven át jó egészségben és 
boldogságban. Horthy.11 

Gróf Apponyi Albert 85. születésnapja alkal-
mából a kormány nevében gróf Bethlen István 
miniszterelnök a következő táviratot küldte: 

„Fogadja Nagyméltóságod 85. születésnapja 
alkalmából, amely az egész magyar nemzet 
ünnepe volt, a m. kir. kormány legbensőbb 
szerencsekívánatait. Engedje a Mindenható, 
hogy Nagyméltóságod áldásos munkásságát az 
ország j avá ra még sokáig folytathassa." 

Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
meglátogatta a párizsi magyar iskolát. 

A magyar hercegprímás párizsi tartózkodása 
alatt meglátogatta a párizsi Magyar Házat. 
A párizsi magyarok egyesülete szépen és prak-
tikusan berendezett otthonban, amely pompá-
san felszerelt orvosi rendelővel is dicsekedik, 
folytatja csendben, de annál áldásosabban mű-
ködését. Minden csütörtökön, amikor a francia 
iskolákban szünnap van, a párizsi kis magyar 
gyerekek összegyűlnek a Magyar Ház egyik 
termében, ahol egy derék mctgyar tanító a ma-
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gyar történelemre, nyelvtanra tanítja őket, egy 
hitoktató pedig vallástanra. Természetesen a 
másvallásúak is részesülnek hi t tantaní tásban 
felekezetük szerint. 

A bíboros hercegprímás a Magyar Házba 
Villani Frigyes báró követünk autóján, titkára, 
a követ és Binder főkonzul társaságában ment. 
A bejáratnál a Magyar Ház teljes személyzete 
fogadta a főpapot, de sokan a szülők közül is 
eljöttek. Müller Lipót ügyvezető alelnök üd-
vözlő szavaira a hercegprímás keresetlen me-
legséggel válaszolt s biztosította az egybegyűl-
teket, hogy igaz örömmel jött közéjük, mert 
lát ja, mennyire elevenen él az idegenbe sza-
kadt magyarok között is az Isten és a haza 
gondolata. Majd felment az iskolaterembe, ahol 
egy kisleány néhány szó kíséretében rózsa-
csokrot nyújtot t át. 

A hercegprímás az asztalhoz ült és megkez-
dődött a gyermekek feleltetése. Meglepő ügyes-
séggel és értelmességgel feleltek a fiúcskák és 
leánykák. A hercegprímás maga adott fel kér-
déseket a tatárjárásról , a törökökről, Hunyadi 
Jánosról. Szelíd tekintetével, n y á j a s mosolyá-
val rögtön meghódította a gyermekeket, akik 
buzgón figyeltek minden szavára. A hittanból 
Kurz főtisztelendő kérdezett, de itt is csak-
hamar a prímás vette át a szót. A gyermekek 
hibátlanul imádkoztak magyarul, ami nagy és 
nehéz eredmény, mikor a hét öt napján fran-
cia iskolában tanulnak. Végül egy fiúcska el-
szavalta a „Füstbe ment terv"-et. A hercegprí-
más ezután átment a szomszédos terembe, ahol 
az egész kicsinyek, hat éven aluliak várakoz-
tak, akikkel kedvesen elbeszélgetett. 

A hercegprímás végigjárta az egész épületet 
s örömmel konstatálta a rendet és a tisztasá-
got. Az igazgatósági irodában Horn Emil, Pá-
rizsban élő hazánkfia üdvözölte francianyelvű 
beszéddel és áldását kérte a párizsi magya-
rokra. A hercegprímás beírta nevét az egye-
sület emlékkönyvébe és gratulált az egyesület-
nek az iskolához. Ezután megáldotta a párizsi 
magyar Munkás Dalárda zászlaját. 

Búcsúzóul mindenkihez volt szíves szava. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
Egyesület jubileuma. 

A Magyar I f jú ság i Vöröskereszt Egyesület 
fennállásának tizedik évében, má jus 31-én, a 
székesfővárosi Vigadó nagytermében jubileumi 
ünnepséget tar tot t vitéz dr. Simon Elemér és 
dr. Petri Pálné elnöklete alatt. 

A jubiláló intézmény ünnepe a Himnusz el-
éneklésével kezdődött, amelyet az állami Szent 
István-reálgimnázium énekkara adott elő dr. 
Gruber Miklós vezényletével. Utána vitéz dr, 
Simon Elemér főispán elnöki megnyitót és be-
számolót mondott, amelyben visszapillantást 
vetett az elmúlt tíz esztendő munká já ra és az 
elért eredményekről áttekintő képet adott. Az 
I f júság i Vöröskereszt munkája, akkor vett tu-
lajdonképen erős lendületet — mondotta —, 
amikor Petri Pál vallás- és közoktatásügyi 
ál lamti tkár felesége elvállalta a társelnökséget 

és lelkes buzgalommal, kitűnő hozzáértéssel 
vette kezébe a szervező munkát . Az elgondolás 
az volt — folytat ta az elnök —, hogy bár kül^ 
földi mintára, de sajátságos nemzeti alapon 
mindazokat a nemes eszméket, amelyeket a 
vöröskeresztes munka felölel, a békeidőkhöz 
simuló munkakörrel beleneveljék az ifjúság- lel-
kébe. Vallásos, erkölcsös ós mindenekelőtt nem-
zeti irány volt az útmutató elv, ez vezette azt 
a programmot, amely az i f jú ság szociális ér-
zésének felébresztését s az életben, az iskola 
keretén belüli aktivitás rendszeresítését tűzte 
zászlajára. A gondolat megvalósítása elé kez-
detben sok-sok akadály gördült, a ki tar tó 
munka azonban meghozta az eredményt. A tel-
jesített munka nagy anyaga közül még kieme-
lendő az egészségügyi propaganda érdekében 
kifejtett tevékenység, egész sereg játszótér lé-
tesítése, csecsemővédő tanfolyamok tar tása fű-
ződik még az akció nevéhez. 

A jelenlévők hosszantartó tapssal ünnepelték 
Petri Pálnét, majd az elnök részletesen fe l t á r t a 
az elért eredményeket. Ma 918 csoportja van 
az intézménynek, s összesen 61.021 tagot mond-
hat magáénak. Sebestyén Erzsébet kitűnő szer-
vező munká já t külön kiemelte a beszámoló, 
amely nagy elismeréssel emlékezett meg a 
Lőrinczy-nővérekről, akik közül az egyik: An-
gyal Jánosné Lőrinczy Erzsébet az i f j ú ság i 
Vöröskereszt lapjának fáradhatat lan szerkesz-
tője, a másik pedig Lőrinczy Mária tanárnő, a 
Vöröskereszt helyi megbízottja. 

Az elnöki beszámoló u tán az üdvözlésekre 
került a sor. Horthy Miklósné, a kormányzó 
felesége a jubiláló intézményt a következő le-
véllel üdvözölte: 

„Ne kicsinyeljünk le semmi munkát, amely 
Isten-, ember- és hazaszeretetre neveli az 
ifjúságot, ezért tartom mindenekfelett hasz-
nosnak és áldásosnak a Magyar I f j ú s á g i 
Vöröskereszt munkásságát, amelynek to-
vábbi fejlődéséhez az Isten áldását kérem." 

Dr. Gévay Wolff Nánodr vallás- és közokta-
tásügyi ál lamti tkár mondta az első üdvözlő be-
szédet. A kultuszminiszter képviseletében gyö-
nyörűen méltatta az I f j ú ság i Vöröskereszt ál-
dásos munkájá t és bejelentette, hogy a közok-
tatásügyi kormány ezután is támogatni fog ja 
az egyesület nemes törekvéseit és felhívja a r ra 
a társadalom figyelmét is. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter meleghangú levélben méltatta a 
vöröskeresztesek nemzetépítő munkáját . D r . 
Petri Pál és dr. Komis Gyula államtitkárok 
szintén írásbeli üdvözletet küldöttek. Ezu tán 
Karafiáth Jenő nek és gróf Széchenyi Emilnek, 
a Magyar Vöröskereszt Egyesület elnökének a 
leveleit olvasták fel. 

Párvy Endre a Magyar Tanítóképzőintézeti 
Tanárok Országos Egyesülete, Berwaldszky 
Kálmán a Néptanítók L a p j a és Népművelési 
Tájékoztató szerkesztősége, valamint a Magyar 
Tanítóegyesületek Orsz. Szövetsége nevében 
köszöntötte a jubiláló egyesületet. Üdvözlő 
szavakat mondtak a különböző tanáregyesüle-
tek és tanítói szervezetek kiküldöttei is. Vajkay 
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Éva Júlia pedig a Genfben székelő Nemzetközi 
Gyermekmentő Szövetség nevében beszélt. 

Az üdvözlések után Borús Endre vezénylete 
mellett a Wesselényi-utcai polgári fiúiskola 
énekkara Demény- és Kodály-dalokat adott elő. 
Péter Erzsébet volt i f júsági vöröskeresztes elő-
adása következett ezután, amelyben iskolai él-
ményei alapján az első i f júsági vöröskeresztes 
csoportok életéről beszélt érdekes és kedves 
epizódokat. Végül a II. kerületi állami taní-
tónőképző-intézet énekkara Zeitler Etelka ve-
zénylete mellett elénekelte I r s a Béla i f júsági 
vöröskeresztes indulóját , amellyel az ünnepség 
véget is ért. 

Délben az i f j ú ság az elnökség vezetése mel-
lett kivonult a városligeti Hősök Emlékművé-
hez, melyre koszorút helyeztek. A Koronaőr-
utcai polgári leányiskola és a Zrinyi Ilona-
leányliceum elénekelték a Himnuszt, amely 
után dr. Szukováthy Imre ügyvezető alelnök 
mondott hazafias beszédet. A magyar Hiszek-
egy zárta be a vöröskeresztes i f júság benső-
séges, kegyeletes ünnepét. 

Dr. Hajnóczy R. József meghalt. 
Gyásza van a Felvidék magyarságának. 

Dr. Hajnóczy B. József királyi tanácsos, Sze-
pes vármegye ny. kir. tanfelügyelője, a Szepesi 
Történelmi Társulatnak évek során át lelkes 
vezére és több tanítóegyesületnek díszelnöke 
folyó évi május 30-án, életének 77. évében Lő-
csén váratlanul elhúnyt. 

Dr. Hajnóczy B. József 1916-ban vonult nyu-
galomba. Csaknem három évtizeden át volt a 
szepességi iskolák királyi tanfelügyelője s ak-
kori munkája szorosan egybeforrt azok fejlő-
désével. 

Nagy enciklopédikus tudása, írói készsége, 
széleskörű pedagógiai tájékozottsága, megnyerő 
modora, kiváló előadási módja és erős magyar 
érzése kiemelkedő szerepet jut ta tot t neki. In-
tézkedéseiben előrelátó és következetes, a taní-
tósággal szemben megértő és atyai lag jóindu-
latú, de mint ember mindenekfelett magyar 
volt. ' Tanfelügyelő korában rengeteget dolgo-
zott Szepességért s nyugalombavonulása óta 
bátorszavú, lelkes vezére lett az ottani magyar-
ságnak, amely Szepesség nagy férfiai között 
fogja említeni nevét. Hatalmas társadalmi és 
tudományos munkásságával újból és újból ta-
núságot tett erős nemzeti érzéséről s ezzel soka-
kat mentett meg a csüggedéstől, megszilárdítva 
bennük a magyarsághoz való tartozás tudatát. 

A megdicsőültnek nemcsak baráta i és tiszte-
lői gondolnak kegyelettel az elhúnyt kiváló fér-
f iúra, hanem azok a kartársak is szeretettel őr-
zik meg emlékét, akik az ország megcsonkítása 
előtt Szepességen működtek és most máshol 
végzik nemzetnevelő munkájukat . 

Hajnóczy Derecskén született, 1888-tól 1916-ig vol t 
Szepes vármegye tanfelügyelője s előbb a budapesti székes-
fővárosi tanfelügyelőségnél teljesített szolgálatot. Szepes-
vármegyében rendkívüli képességei és lankadást nem is-
merő tevékenysége csakhamar vezető egyéniséggé te t ték. 
A „Szepes" című lapnak és a „Szepesi Lapoknak" a 

világháború kitörése előtt főszerkesztője volt. ö alapí-
t o t t a meg a F . M. K. E. lőcsei osztályát. A m a g y a r 
színművészet fejlődését — mint a Lőcsei Színpártoló' 
Egyesület elnöke — sikeresen előmozdította. Sokat t e t t 
a Szepesvármegyei Szeretetház (árvaház) fenntar tása , 
érdekében. Számos tudományos és társadalmi egyesület 
vezető emberét, i rányí tó já t veszítetto el személyében. 

Nagyjelentőségű irodalmi munkásságot f e j t e t t ki. 
Számos pedagógiai cikket és tankönyvet írt. Több peda-
gógiai tanulmánya a Néptaní tók Lapjában jelent meg. 

Megírta Hajnóczy Józsenek, a Martinovics-féle-
összeesküvés vértanújának é le t ra jzá t . Főbb m u n k á i ; 
„A magyar zsidók közjoga", „Petőfi Szepesben", „A ma-
gyar királyi tanfelügyelet fejlesztése", „Az első lőcsei 

Dr. HAJNÓCZY R. JÓZSEF 
királyi tancsos, Szepes vármegye ny. kir. tan-

felügyelője. 

kalendáriom", „Lőcse sz kir. város levéltára", „A szepesi 
bányavárosok története", „Tanulmányok a népokta tás és-
közművelődés köréből". A történelmi folyóiratokban igen 
sok, önálló ku ta t á son alapuló dolgozatát t a lá lha t juk . Ké t 
színdarabját is előadták. A Magyar Pedagógiai Társa-
ságnak vá la sz to t t t ag ja volt. 

Elhúnytá t özvegye, Marcsek Eugénia, gyermekei: dr . 
Hajnóczy Iván kecskeméti felsőkeresk. isk. igazgató , 
dr. Hajnóczy Sándor szegedi felsőkereskedelmi iskolai ta-
nár, Hajnóczy Ilona, dr. Halmos Andor tolnamegyei tan-
felügyelő neje, Hajnóczy Katalin, dr. Nagy Mihály kecs-
keméti ügyvéd neje, Hajnóczy Rózsa, dr. Germanus Gyula 
budapesti közgazd. egyet, t aná r (jelenleg Indiában) neje,. 
Hajnóczy Zoltán gazdász és Hajnóczy László budapes t i 
gépészmérnök, továbbá vejei és menyei, unokái s nagy-
számú előkelő rokonság gyászolják. 

Temetése június 2-án volt igazán őszinte és nagy rész-
vét mellett. A katholikus egyházi szer tar tás t Krssák Jó-
zsef kanonok-plébános végezte. A temetésen nemcsak Lőcse-
város, de az egész megye társadalma résztvett. A sírnál 
Wagner György evang. lelkész szívhez szóló beszéde u t án 
Lőcse város közönsége nevében Polnisch Artúr, a Sze-
pesi Híradó főszerkesztője búcsúzott az elhunyt kiváló-
pedagógustól és írótól. Fedor Miklós országgyűlési 
képviselő a régi taní tói gárda nevében mondot t nagy 
hatás t keltő beszédet, gyönyörűen méltatva dr. Hajnóczy 
Ii. József kul turál is tevékenységét, rendkívüli érdemeit. 
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Népművelési vizsga a szegedi kir. kath. tanító-
képző-intézetben. Az iskolánkívüli népművelési 
tevékenység jelentőségének folytonos emelke-
désével felmerül a szüksége annak, hogy a 
kezdő tanítókat már a tanítóképzőben szerel-
jék fel azokkal az ismeretekkel, amelyek a nép-
művelési tevékenység megkezdéséhez és rend-
szeres folytatásához szükségesek. A szegedi kir. 
kath. tanítóképző-intézet volt az első az or-
szágban, amely az V. évfolyamon, a pedagógia 
keretében, rendszeresen beleillesztette a mo-
dern tanítóképzésbe az iskolánkívüli népműve-
lés ismereteit. 

Május hó 18-án tartották meg az írásbeli 
vizsgát. Az írásbeli tétel a következő volt: „Me-
lyek a jó népművelési előadás követelményei?" 

A szóbeli vizsga május 29-én volt dr. Neve-
lős Gyula miniszteri tanácsos, a népművelési 
ügyosztály főnökének elnöklete alatt. A vizs-
gálóbizottság tagja i voltak még: Kiss Károly 
kormánytanácsos, kir. tanfelügyelő, dr. Becker 
Vendel pápai kamarás, tanítóképzőintézeti 
igazgató, Hühner József népművelési t i tkár, 
előadó. 

A bizottság megállapította, hogy a vizsgázók 
nemcsak az iskolánkívüli népművelés minden 
ágában tájékozottak, hanem általában szép ké-
szültségről tettek tanúbizonyságot és birtoká-
ban vannak azoknak az ismereteknek, amelye-
ket ma már a kezdő tanítótól is meg kell köve-
telni. 

A levizsgázott tanítójelöltekhez dr. Nevelős 
Gyula miniszteri tanácsos intézett buzdító sza-
vakat . Rámutatott a szegedi tanítóképző kez-
deményezésének jelentőségére s egyben rá-
mutatot t azokra az utakra, amelyekre az első 
népművelési vizsgát tett tanítóknak, mint nép-
művelési úttörőknek haladniok kell. Végül el-
ismerését fejezte ki a tanítóképző-intézet igaz-
gatóságának dicséretreméltó kezdeményezéséért. 

Hogy milyen nagy súlyt helyez a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium az iskolánkívüli 
népművelésre, bizonyítja az is, hogy a szegedi 
egyetemmel kapcsolatos tanfelügyelőképző tan-
folyam hallgatói részére szintén kötelező volt 
az elméleti és gyakorlati népművelési kiképzés. 
Üj könyvekét kaptak a népkönyvtárak. A val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium által 1927. 
ó ta létesített 1552 népkönyvtár gyarapí tására 
e hónap elején ú jabb nagy könyvszállítmány 
hagy ta el a kultuszminisztériumot. A miniszté-
r ium a törvényhatósági iskolánkívüli népmű-
velési bizottságok út ján 19.968 kötet könyvet 
küldött szét a népkönyvtáraknak. Szétküldetett 
15-féle mű, amelyek részben ismeretterjesztő, 
főleg gazdasági, részben szépirodalmi tar-
ta lmúak. A nagytípusú népkönyvtárak mind-
egyike 11 kötetet, a középtípusúak 10 kötetet, a 
kist ípusúak 14 és a tanyai t ípusú könyvtárak 
13 kötet könyvet kaptak. Ez m á r a második 
gyarapí tás az ú j népkönyvtárak létesítése óta. 
A tankönyvek olcsóbbá tétele. A felsőház má-
jus 30-án tartott ülése alkalmával gróf Klebels-
berg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 
reflektál t Balogh Jenő felszólalására, kijelent-
vén, hogy tárgyalásokat folytat a tankönyvek 

olcsóbbá tételéről s tárgyalásokat folytat a ke-
reskedelmi miniszterrel, hogy a tankönyv cél-
jára szolgáló papírokat tegyék olcsóbbá. Igyek-
szik a könyvek terjedelmét is csökkenteni. A 
könyvkiadás manapság nem üzlet, a könyv-
kiadókat tankönyvkiadással lehet valahogy re-
kompenzálni és erre szükség is van. A népis-
koláknál ezentúl a beiratási díjból 50 fillért sze-
gény tanulók könyvbeszerzésére fordítanak. Azt 
akarja, hogy a család fiatalabb gyermeke is 
használhassa azt a könyvet, amit az idősebb 
használt. A tankönyvreform óriási munka és a 
legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznie 
ifjabb báró Wlassics Gyuláról, aki ezt a mun-
kát egyedül végzi a minisztériumban. 

A Szent Imre-év hivatalos befejezése. Mult év 
május utolsó vasárnapján, a máriabesnyői férfizarándok-
lat tal ny i to t ták meg a jubileumi Szent Imre-évet, most 
pedig, egy év multán, ugyanez a nagyszabású zarándok-
lat zárta le hivatalosan a jubileumi esztendőt. A keleti 
pályaudvarról négy különvonat indult a zarándokokkal 
Máriabesnyőre, ahol előbb P. Omerovich Tamás S. J . üd-
vözölte a hívők seregét, majd dr. Eaász István tábori 
püspök mondot t szentbeszédet. A mise végeztével érke-
zett meg A-ngelo Rótta pápai nuneius és pápai áldásban 
részesítette a zarándoklat résztvevőit. Délután keresztúti 
áj tatosság volt , majd Huszár Károly v. miniszterelnök 
mondott beszédet. 
Harmincéves találkozó. Felkérem volt osztálytársai-
mat, kik a debreceni ref. tanítóképző-intézetben, 1901-ben 
végeztünk, hogy folyó évi július hó 2-án d. e. 9 órakor 
a debreceni ref. tanítóképző-intézetben családtagjaikkal 
együtt megjelenni szíveskedjenek. Mocsári László ref. ig.-
tanító. 
Népszerű társas tanulmányi kirándulás Pá-
rizsba a nemzetközi gyarmat i kiállítás megtekintésére. 
Indulás Budapestről július 11-én, visszaérkezés 22-én. — 
A részvétel dí ja 250 pengő. Jelentkezni lehet Makfalvi 
Ferenc keresk. isk. igazgatónál (Budapest, VI , Szinvei 
Merse-u. 11, földsz. 8), aki készséggel küld programmot. 
A hősök emlékünnepe. M á j u s utolsó vasárnap-
ján az egész országban mindenütt kegyelettel 
emlékeztek meg a nagy háború magyar hősi 
halottjairól. Minden városban ós a legkisebb 
faluban is maradandó emlékmű áll a hősök 
tiszteletére; ide járul tak kegyeletes tisztelet-
adással a küldöttségek és a nagyközönség ezrei, 
hogy koszorúvá] és a megemlékezés virágaival 
borítsák be azokat. 

A millenniumi szobor előtti Hősök Emlék-
művénél a hivatalos Magyarország tisztelgett. 
Díszszázadok, frontharcosok, leventék álltak 
sorfalat az emlékmű körül, a kordonon belül 
pedig a felsőház, a képviselőház és a diplomá-
ciai testület tagjai vár ták az ünnepség meg-
kezdését, A kormányzó képviseletében vitéz 
Kárpáthy Kamilló hadseregfőparancsnok je-
lent meg, ellépett a díszszázad előtt, tisztelgett 
az emlékmű előtt és elhelyezte a kormányzó 
babérkoszorúját. 

A felsőház nevében Bakovszky Endre ház-
nagy, a képviselőház nevében pedig Almásy 
László elnök helyezett koszorút az emlékműre. 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter a kor-
mány koszorúját helyezte el e jelmondattal: 

— Akik a hazáért haltak meg, örökké élnek. 
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A főváros koszorúját Ripka Ferenc főpolgár-
mester tette le, míg a honvédség nevében 
Nánássy-Megay Ernő altábornagy helyezte el 
a koszorút. Ezután tették le koszorúikat a ki-
vonult testületek és intézmények kiküldöttei. 
Tizenegy órakor megkezdődött az elvonulás. 
A katonai osztagok tisztelgő díszmenetben lép-
tek el a hősök síremléke előtt. 
Tornaünnepély Kenderesen. A kenderesi ref. és 
a szabolcsszállási és hosszúháti tanyai áll. elemi 
iskolákkal folyó hó 7-én tartották meg együttes 
évzáró ünnepélyüket, melyen Ö Főméltósága, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr 
is megjelent. A tanulók szebbnél-szebb torna-
gyakorlatokkal. és mutatványokkal gyönyörköd-
tették a jelenlévők sokaságát; különösen nagy 
tetszést váltott ki a fiúcsoport mutatós zászló-
gyakorlata és a magyarruhás leányok csoport-
jának szép tánca. A fiúcsoport vezetője Huszár 
Benedek, a leánycsoporté Sas Iván ref. tanítók 
voltak. Az atlétikai számokban győztes tanulók-
nak a Főméltóságú Asszony adta át a kitűzött 
díjakat. Az ünnepély végeztével Ö Főméltósága 
elismerését fejezte ki a tantestületnek sikeres 
munkájáért. 

Az előfizetőkhöz. 
Tekintettel a r ra . hogy a Néptanítók Lap j a előfizeté-

sével még sok iskola hát ra lékban van, — nemcsak a folyó 
évre, hanem az előbbi évekről is — felkérjük az elő-
fizetési díjakkal még hát ra lékban lévő iskolák igazgató-
ságait , hogy a tar tozásokat és az 1931. évre szóló elő-
fizetéseket a N. L. 37.473. sz. csekkszámlájára befizetni 
sziveskedjeaiek. (A N. L. mai számához minden előfizető 
részére csekklapot mellékeltünk.) 

Halálozások. A magyar tanítóság előtt nem lehet 
észrevétlenül elhallgatni a szatmármegyei román megszállt 
területről érkező gyászhírt , mely egy példásan kiváló ta-
nítónak, Oroszlán Istvánnak, Szárazbereken, folyó évi 
május 8-án tö r tén t halálát adja tudtul. Nem tar tozot t 
a taní tóságnak a vezérei közé, kiknek működési helyü-
kön kívül eső tevékenységük révén ismeretes a nevük. A 
tan í tás hőse volt, t iszta, példaadó lélek, ra jongója a ne-
velési munkának, ötvenhárom esztendeig szakadatlanul 
t an í to t t , kora reggeltől estig, fáradhata t lanul . Egész se-
reg derék magyar embert nevelt, igyekezett formálni a 
maga nagyszerű, igaz emberi jellemének mintá jára . Kö-
zöttük, a nép különböző foglalkozású fiai mellett, sok 
taní tó, lelkész és más diplomás ember van, ideát és a 
határokon túl, mindenik részében a régi Magyarország-
nak. A jogi pályát hagyta el annakidején a falusi isko-
láért , s párat lan jósága, önzetlen becsületessége, férfias 
szerénysége tették lebilincselő erővel faluja pótolhatat lan, 
a tya i családtagjává. Ezer és ezer taní tvány, szülő, vagy 
akár érdektelen fél is tanuskodk sírjánál a r i tka állítás 
mellett,, hogy: sem volt tanítványa, sem szülő, vagy is-
merőse nem akadhat egyetlen egy sem, aki, bárhol is él, 
halálában mélységes szeretettel meg ne gyászolná most 
ezt az igaz embert! Hü mél ta tó ja az a félszázadnál több 
idő volna, melyből közel negyven évet egyhuzamban ha-
lála helyén, Szárazbereken küzdöt t végig. De ez az ékes-
szavú sok munkás évtized iszonyú tragédiába fulladt, né-

mává lett a hármashatárnál , hol egyik szélő faluban az 
ő ú j sírhantja áll, másik szélső faluban, másik ország-
ban, legidősebbik fia taní t , s harmadik szélső faluban, 
harmadik országba szakadt több gyermekének könnyei 
hullanak (Boross Sándor.) — Szvorényi Pál Gyón községi 
ág. ev. kántortaní tó 40 éves korában hirtelen elhúnyt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T 

Többeknek. Az Egységes Népiskolai Vezérkönyvek so-
rozatában a I I I . osztály beszéd- és értelcmgvakorlatai-
nak vezérkönyve a nyár folyamán fog megjelenni. Ez t rö-
vid idő múlva követni fogja a IV. osztály beszéd- és ér-
telemgyakorlatainak vezérkönyve. Mind a kettőt Drozdy 
Gyula írja. A helyesírás tanításához és a nyelvi magya-
rázatokhoz is készül olyan könyv, mely a II—VI. osz-
tály teljes anyagát mintaleckékben dolgozza fel. E z t a 
könyvet is Drozdy Gyula ír ja s előreláthatólag szeptem-
ber hónapban megjelenik. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 392—57/1931. saámú rendelete az 1931/32. 
tanévi iskolai kötelező oktatófilmelőadások za-
vartalan lebonyolításának (iskolák előzetes be-
szervezése, részvételi díjak beszedése, befize-
tése stb.) biztosítása céljából teendő intézkedé-

sek tárgyában. 

I. 

Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a polgári is-
kolák budapesti és szegedi főigazgatóságának, valamennyi 
kir. tanfelügyelőnek, a kecskeméti kir. tanfelügyelőségi 
kirendeltség vezetőjének, a felső kereskedelmi iskolák kir. 
főigazgatóságának, az iparoktatási kir. főigazgatónak, 
a tanító- és tanitónőképző-intézetek tanulmányi kir. fő-
igazgatóságának, az Erzsébet-nőiskola igazgatóságának. 

Utalással a közvetlen fennhatóságom a la t t álló isko-
lákban rendszeresített kötelező iskolai oktatófilmelőadá-
sok tárgyában k iadot t 56.305/1927. I I I . számú (1. Hiva-
ta los Közlöny, 1927. évf., 16. számába,n) alaprendele-
temre, valamint az ezt kiegészítő és részben módosító 
26.789/1928. IX. film számú (1. Hivatalos Közlöny, 
1928. évf., 13. számában) és 392—81/1929. számú (1. 
Hivatalos Közlöny, 1929. évf., 11. számában megjelent) 
rendeleteimre, a jövő: 1931132. tanévi kötelező okta tó-
film-előadások biztosítása céljából már most közlöm 
Címmel — az alábbi Kimutatásban — azoknak a váro-
soknak és községeknek a névjegyzékét, amelyekben — elő-
zetes beszervezések alapján — az oktatófilm-előadások 
megtarthatók. 

Felhívom címet: intézkedjék haladéktalanul, hogy a 
Kimutatásban felsorolt helységek elemi népiskoláiban, to-
vábbá közép- és középfokú iskoláiban az oktatófilm-elő-
adásokért járó részvételi díjak már az 1931/32. tanévre 
való beiratkozások alkalmával előre beszedessenek. 

Részvételi díj címén a beiratkozás alkalmával előre, 
egy összegben beszedendő: 

1. Az elemi népiskolai tanulóktól, évente nyolc elő-
adásért, egyenkint 24 fillérrel számítva, fejenként össze-
sen: 1 pengő 92 fillér, 
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2. a közép- és középfokú iskolák tanulóitól, évente 
szintén nyolc előadásért, egyenkint 28 fillérrel számítva, 
fejenkint összesen 2 pengő 24 fillér. 

3. az önálló gazdasági népiskolák, valamint az általá-
nos és gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) nép'sko-
lák tanulói által fizetendő részvételi d í jaka t illetőleg, te-
kintettel őzen iskolák különleges hclyzetéro ós arra , liogy 
ezen iskolákban évcnkint: november, december, január, 
február és március hónapokban 1—1 előadás, összesen 
tehát csak öt oktatófilm-előadás ta r ta t ik , olyképen ren-
delkezom, hogy ezekben az iskolákban a részvételi díj ne 
a beiratkozás alkalmával, előre egy összegben, hanem 
kivételesen november, december, január, február és már-
cius hó 1-én, 24—24 filléres részletekben szedessék be. 

A beszedett díjak, figyelemmel az 56.305/1927. I I I . 
számú rendeletem 4. pon t jának 2. bekezdésében és annak 
5. pont jában foglaltakra, a 42.194. számú postatakarék-
pénztár! csekkszámlára fizetendők be. 

Megjegyzem, hogy úgy, mint a múltban., az elemi nép-
iskolák, az önálló gazdasági népiskolák és az általános 
és gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) népiskolák rá-
szorult tanulói 25%-ának, a közép- és középfokú iskolák 
tanulói 15%-ának továbbra is biztosítom az oktatófilm-
előadások ingyenes látogatását. 

A részvételi díjak beszedésének végső határ idejét a 
folyó tanévvégi beiratkozások során végrehajtandó díj-
beszedésekre nézve: 1931. évi július hó 15-ébe-n, a folyó 
évi szeptember havi beiratkozások során eszközlenddő be-
szedésekre nézvo pedig 1931. évi október hó 1-ében álla-
pítom meg. A díjak beszedésének ós befizetésének meg-
történtéről iskolánkint összesített pontos kimutatásban 
— az iskolaigazgatók — Címnek, mint közvetlen felet-
tes hatóságnak, legkésőbb 1931. évi novomber hó l-ig 
jelentést tartoznak tenni. 

Az önálló gazdasági népiskolákban, valamint az álta-
lános és gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) népisko-
lákban havonkint esedékes és a hó elsején beszedendő dí-
jak legkésőbb a hó 10 ig fizetendők be a 42.194. sz. 
csekkszámlára a fentemlí tet t módon, aminek megtörtén-
téről az iskola igazgatója, iskolánkint összesített kimu-
t a t á s mellett, az illetékes kir. Tanfelügyelőnek legkésőbb 
a hónap 20-ig, jelentést tenni tartozik. 

A részvételi díjak beszedése és befizetése tá rgyában to-
vábbi jelentést Cím csak abban az esetben tegyen hoz-
zám, ha ezt az iskoláktól Címedhez érkezett jelentések 
átvizsgálása után, szociális, vagy pedagógiai okokból, 
feltétlonül szükségesnek t a r t j a . 

A kötelező iskolai oktatófilm-előadások lebonyolításá-
val ál talam megbízott Magyar-Holland Kultúrgazdasági 
R t . a szervezés munkájá t a kir. Főigazgatóságok és kir. 
Tanfelügyelőségek közreműködésével — az 1931—32. tan-
év keretében — tovább is folytatni fogja az ily előadá-
sokban még nem részesült többi községekben. A további 
szervezés folyamán az 1931/32. tanévre esetleg még be-
kapcsolódó községekben a tanulók részvételi dí ja csak a 
már befejezett megszervezéstől kezdve, minden hónap 
elsején, havi részletekben szedendő be. 

Felhívom Címet: u t a s í t sa a közvetlen felügyeletére 
bízot t iskolák — intézetek — igazgatóit, hogy a film-
előadásokkal kapcsolatos szervezési munkálatokban (le-
velezés, nyomtatványok kitöltése, beküldése, gyors vá-
laszadás, a helyi megbízottal való tárgyalás, s tb.) tekin-
tetében a Magyar-Holland Kultúrgazdasági Rt . -nak ké-
sedelem nélkül a rendelkezésére álljanak. 

Ezú t t a l is hangsúlyozom, hogy az oktatófilm-előadá-
sok lá togatása a közvetlen fennhatóságom a l a t t levő is-
kolákban és intézetekben kötelezővé tétetvén, azok alól 

az iskolák — intézetek — önkényesen semmiképen sem 
vonha t j ák ki magukat s legfeljebb csak kivételes esetek-
ben. (pl. megfelelő előadóhelyiség, villanyáram hiányában, 
a mozgóképszínház indokolt távolsága esetében, vagy pl. 
a t anya i iskolák speciális szempontjait figyelembe véve) 
és csakis Címed j avas la tá ra adhatok felmentést az elő-
adások lá togatása alól. 

4. Az iparos- és kereskedőtanonc-iskolákra nézve, te-
kinte t te l az ipartörvény ós ennek alapján kiadott iskolai 
szervezet rendelkezéseire, az oktatófilm-előadások látoga-
t á s á t ezút tal sem teszem kötelezővé, ós úgy, mint a 
múl tban, továbbra is csakis a tanulók önkéntes jelent-
kezésének alapján kívánom részükre, lehetőleg a termé-
szettudomány, vagy ipartechnológia köréből vet t oktató-
film előadásokat biztosítani a népiskolák részére megálla-
p í t o t t előadásonkint és fejenkint 24 filléres díj mellett. 
Az előadások azonban csak az iparoktatási kir. Főigaz-
ga tó előzetes hozzájárulásával és csakis a tanítási időn 
kívül rendezhetők. Az elemi népiskolai tanulókra nézve 
megál lapí to t t kedvezményt (a tanulók 25%-ának ingye-
nes lá toga tás t ) ezen iskoláknak is biztosítom. 

Felhívom az iparokta tás i kir. Főigazgatóságot, hogy 
erről az érdekelt iparos- és kereskedőtanonc-iskolák igaz-
ga tóságá t azzal értesítse, hogy a díjaknak vagy a be-
i ra tkozás alkalmával egy összegben előre való beszedése, 
avagy a havonta esedékes 24 filléres részletekben leendő 
beszedése és befizetése i ránt — a fennforgó körülmények 
és lehetőségek kellő mérlegelésével — intézkedjenek s be-
számoló jelentésüket az elemi népiskolákra nézve előírt 
időbon Címedhez küldjék be. 

Csakis a Magyar-Holland Kultúrgazdasági R-T. rende-
zésében tartandó oktatófilm-előadásokért szedhető rész-
vételi díj, minden másfajta iskolai f.lmelőadáson a ta-
nulók kötelezőleg csakis külön engedélyem alapján vehet-
nek részt. 

Az 1931—32. tanévi oktatófilm-előadásokon bemuta-
tás ra került filmek jegyzékét, a vonatkozó utasításokkal, 
későbben, de még a tanév megkezdése e lőt t , közölni fo-
gom Címmel. 

Egyebekben a Hivatalos Közlöny 1927. évf., 16. szá-
mában megjelent 56.305—1927. III . sz., továbbá a Hi-
vata los Közlöny 1928. évf., 13. számában megjelent 
26.789—1928. IX. és 37.547—1928. IX. film számú, va-
lamint az 1929. évf., 11. számában közölt 392—81/1929. 
sz. rendeleteimben foglal tak továbbra is mérvadók. 

Minden esetleges panasz — Címed ú t j á n — bejelen-
tendő hozzám. 

Végül felhívom Cím figyelmét arra, hogy a fenti ren-
delkezéseim szigorúan csakis az 1931—32. tanévi oktató-
film-előadásokra vonatkoznak; a filmoktatás folyamat-
ban lévő újjászervezése kapcsán ugyanis lehetőleg már 
az 1932—33. tanévtől kezdve újabb rendelkezések lesz-
nek irányadók. 

I I . 
Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 

A közvetlen fennhatóságom alat t lévő iskolákban a 
jövő: 1931—32. tanévben tartandó kötelező iskolai ok-
tatófilm-előadások tá rgyában (szervezés, részvételi díjak, 
stb.) k iadot t fenti rendeletemre azzal a tiszteletteljes ké-
réssel van szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóság szí-
ves figyelmét felhívni, hogy a rendeletem végrehajtása 
i ránt a s a j á t bölcs fenhatósága a la t t lévő iskolákban és 
intézetekben lehetőleg hasonló képen intézkedni méltóz-
tassék. 

Fogad ja kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását . 
Budapest , 1931. évi május hó 30. 
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Kimutatás 
az 1931/32. tanévre kijelölt azokról a városokról 
és községekről, amelyekben kőtelező iskolai 

oktatófilmelőadások tartatnak. 
1. Abaújszántó 64. Dunaharaszt i 
2. Abony 65. D u n a p a t a j 
3. Albertfalva 66. Edelény 
4. Alberti 67. Eger 
5. Algyő 68. Egyek 
6. Alsók 69. Elek 
7. Aszód 70. Ernőd 
8. Acs 71. Endrőd 
9. Ba ja 72. Enying 

10. Balassagyarmat 73. Ercsi 
11. Balatonarács 74. Esztergom 
12. Balatonboglár 75. Érd 
13. Balatonfüred • 76. Fadd 
14. Balkány 77. Fegyvernek 
15. Balmazújváros 78. Fehérgyarmat 
16. Barcs 79. Felsőgalla 
17. Ba t tonya 80. Földeák 
18. Bácsalmás 81. Fülöpszállás 
19. Bácsbokod 82. Füzesabony 
20. Bátaszék 83. Füzesgyarmat 
21. Berettyóújfalu 84. Gara 
22. Békásmegyer 85. Gödöllő 
23. Békés 86. Gönc 
24. Békéscsaba 87. Gyoma 
25. Bicske 88. Gyömrő 
26. Bodrogkeresztúr 89. Gyöngyös 
27. Bonyhád 90. Gyönk 
28. Böhönye 91. Győr 
29. Bölcske 92. Gyula 
30. Budafok 93. Gyulavári 
31. Budafok-Kelenvölgy 94. Hajdúböszörmény 
32. Budakeszi 95. Hajdúdorog 
33. Budaörs 96. Hajdúhadház 
34. Budapest 97. Hajdúnánás 
35. Büdszentmihály 98. Hajdúszoboszló 
36. Cegléd 99. Hatvan 
37. Celldömölk 100. Hegyeshalom 
38. Cibakháza 101. Hejőcsaba 
39. Cinkota 102. Hercegfalva 
40. Csanádapáca 103. Heves 
41. Csanádpalota 104. Homokterenye 
42. Csenger 105. Hódmezővásárhely 
43. Csepel 106. Hőgyész 
44. Csepreg 107. Ibrány 
45. Csépa 108. Ikervár 
46. Csongrád 109. Irsa 
47. Csorna 110. Isaszeg 
48. Csorvár 111. Izsák 
49. Csurgó 112. Jánoshalma 
50. Debrecen 113. Jánosháza 
51. Derecske 114. Jászapát i 
52. Demecser 115. Jászárokszállás 
53. Devecser 116. Jászberény 
54. Diósgyőr 117. Jászkarajenő 
55. Diósgyőr-vasgyár 118. Jászladány 
56. Disznóshorvát 119. Kaba 
57. Dombegyháza 120. Kalocsa 
58. Dombóvár 121. Kaposvár 
59. Dombrád 122. Kapuvár 
60. Dorog 123. Karád 
61. Dömsöd 124. Karcag 
62. Drávapálfalva 125. Katymár 
63. Dunaföldvár 126. Kámon 

127. Kecel 194. Nagymaros 
128. Kecskemét 195. Nagyszénás 
129. Kenderes 196. Nagytétény 
130. Keszthely 197. Nádudvar 
131. Kevermes 198. Nyergesújfalu 
132. Kéthely 199. Nyírbátor 
133. Kiskőrös 200. Nyíregyháza 
134. Kiskúndorozsma 201. Ormospuszta 
135. Kiskúnfélegyháza 202. Orosháza 
136. Kiskúnlialas 203. ócsa 
137. Kiskúnlacháza 204. Ózd 
138. Kiskúnmajsa 205. Paks 
139. Kispest 206. Pápa 
140. Kistelek 207. Pász tó 
141. Kisterenye 208. Perecesbányatelep 
142. Kisújszállás 209. Pesterzsébet 
143. Kisvárda 210. Pesthidegkút 
144. Kiszombor 211. Pestszentlőrinc 
145. Komárom 212. Pestújhely 
146. Kondoros 213. Pécel 
147. K ó t a j 214. Pécs 
148. Körmend 215. Pilis 
149. Kőrösladány 216. Piliscsaba 
150. Kőszeg 217. Pilisszentiván 
151. Kúnágota 218. Pilisvörösvár 
152. Kúnhegyes 219. Polgár 
153. Kúnmadaras 220. Polgárdi 
154. Kúnszentmárton 221. Pomáz 
155. Kúnszentmiklós 222. Poroszló 
156. Lajosmizse 223. Putnok 
157. Magyarbánhegyes 224. Püspökladány 
158. Magyaróvár 225. Rakamaz 
159. Makó 226. Ráckeve 
160. Marcali 227. Rákoscsaba 
161. Martintelep 228. Rákoshegy 
162. Martonvásár 229. Rákoskeresztúr 
163. Mágocs 230. Rákosliget 
164. Mándok 231. Rákospalota 
165. Mátészalka 232. Rákosszentmihály 
166. Mátranovák 233. Rákóczifalva 
167. Mecsekszabolcs 234. Sa lgótar ján 
168. Medgyesegyháza 235. Sajókaza 
169. Mezőberény 236. Sajószentpéter 
170. Mczőcsát 237. Sarkad 
171. Mezőhegyes 238. Sashalom 
172. Mezőkeresztes 239. Sárbogárd 
173. Mezőkovácsháza 240. Sárospatak 
174. Mezőkövesd 241. Sárvár 
175. Mezőtúr 242. Sátoral jaújhely 
176. Mélykút 243. Sellye 
177. Mindszent 244. Siklós 
178. Miskolc 245. Simontornya 
179. Mohács 246. Siófok 
180. Monor 247. Solt 
181. Moson 248. Soltvadkert 
182. Mór 249. Solymár 
183. Nagya tád 250. Sopron 
184. Nagybajom 251. Soroksár 
185. Nagydorog 252. Soroksárpéteri 
186. Nagyecsed 253. Sóskút 
187. Nagyhalász 254. Sünwg 
188. Nagykamarás 255. Szabadszállás 
189. Nagykanizsa 256. Szarvas 
190. Nagykálló 257. Szeged 
191. Nagyká ta 258. Szeghalom 
192. Nagykőrös 259. Szekszárd 
193. Nagyléta 260. Szendrő 
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261. Szentendre 
262. Szentes 
263. Szentgotthárd 
264. Szerencs 
265. Szécsény 
£66. Székesfehérvár 
267. Szigetvár 
268. Szikszó 
269. Szolnok 
270. Szombathely 
271. Szőreg 
272. Tab 
273. Taksony 
274. Tamási 
275. Tapolca 
276. T a t a 
277. Tatabánya 
278. Tápiósáp 
279. Té t 
280. Tiszabüd 
281. Tiszaföldvár 
282. Tiszafüred 
283. Tiszalök 
284. Toka j 
285. Tolna 

286. Tompa 
287. Tótkomlós 
288. Tóváros 
289. Tököl 
290. Törökbál int 
291. Törökszentmiklós 
292. Túrkeve 
293. Űjdombóvár 
294. Űjkécske 
295. Újpest 
296. Űjszász 
297. Üllő 
298. Vasas 
299. Vasvár 
300. Vác 
301. Várpa lo ta 
302. Vásárosnamény 
303. Vecsés 
304. Veszprém 
305. Vértes 
306. Vésztő 
307. Villány 
308. Zagyvapálfalva 
309. Zalaegerszeg 
310. Zalaszentgrót 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek az 193«. évi XLVII . t.-c. alapján kiadott 1931. 
évi 865—1—70. számú s a nem állami elemi is-
koláknál a segédtanítói sxolgálat rendszeresíté-

sére vonatkozó végrehajtási utasítása. 
1. A nem állami elemi népiskoláknál megüresedett, vagy 

újonnan szervezett t an í tó i állások — 1931. évi január 
hó 1-től kezdődőleg — rendszerint nem rendes, hanem se-
gédtanítókkal töltendők be. 

2. A segédtanító alkalmazása a rendes taní tókra elő-
í r t módon, tehát szabályszerű választás ú t j án történik. 
A segédtanítói a lkalmazás háromévi időtar tamú, ideiglenes 
jellegű, és fizetéskiegészítő államsegéllyel egybekötött ál-
lásoknál. a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez — tu-
domásvétel végett bejelentendő. 

A segédtanító működésének megkezdése e lő t t — az 1907. 
évi XXVII . t.-c. 32. §-ában előírt módozatok mellett — 
fogadalmat tartozik tenni. 

3. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek jogában 
van a segédtanítói alkalmazás t a r t a m á t — szükség ese-
tén — az állami elemi népiskolai t an í tók hasonló alkal-
mazásánál követett gyakorlathoz mérten — újabb rende-
let tel megváltoztatni. 

4. A nem állami elemi népiskolai t an í tó i állásokat csak 
abban az esetten lehet közvetlenül rendes tanítóval betöl-
teni, ha az állásra más tanítói álláson már működő ren-
des taní tó választatik meg. 

A szerzetesrendi t an í t ók részére szolgálatuk egész tar-
t ama a la t t csupán kezdő tanítói illetmények biztosí t ta t-
nak, ennélfogva ezek a segédtanítói minőségben való szol-
gá la t r a nem kötelezhetők, hanem közvetlenül rendes taní-
tókul alkalmaztatnak. 

5. Az államsegéllyel egybekötött községi és izraelita 
elemi népiskolai t an í t ó i állásoknál az iskolaszék — fél 
évvel a kötelező segédtanítói szolgálati idő letelte előtt 
— a véglegesítés i ránt i nyilatkozatát , a segédtanító ok-
mányaival együtt — a közigazgatási b izot tság ú t ján — 
beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, aki-
nek jóváhagyása u t án a közigazgatási bizot tság a rendes 
taní tó i véglegesítési okmányt kiszolgál ta t ja s egyben a 

rendes tan í tó t az 1907. évi XXVII. t.-c. 32. § ában elő-
í r t eskü letételére felhívja. 

Az államsegéllyel kapcsolatos felekezeti elemi népisko-
lai tanítói állásoknál — ugyancsak fél évvel a kötelező 
segédtanítói szolgálat le jár ta előtt — az iskolaszék a 
segédtanító véglegesítésére vonatkozó és az egyházi főható-
ság részéről megerősített nyi la tkozatát — a közigazgatási 
bizottság út ján — bemuta t j a a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek, akinek jóváhagyó tudomásulvétele után 
az egyházi főhatóság a rendes taní tói véglegesítési ok-
mányt kiadja s egyút ta l a rendes t a n í t ó t az 1907. évi 
XXVII . t.-c. 32. § ában meghatározot t eskü letételére 
u tas í t j a . 

Az államsegélyt igénybe nem vevő iskolafenntartó sa-
j á t maga adja ki a segédtanító véglegesítését tartalmazó 
szabályszerű okiratot, ezt bemutat ja a kir. tanfelügyelő-
nek, aki a hivatali eskü letétele i ránt intézkedik. 

6. Ha a felekezeti iskolánál működő segédtanító a meg-
felelő egyházi fegyelmi szabályzatba ütköző magatar tás t 
tanúsí t , ellene egyházi főhatósága — közigazgatása út-
ján — vizsgálatot indít s ennek eredményéhez képest a 
büntetés mérvét megállapít ja. 

A segédtanító alkalmazásából — minden jogigény nél-
kül — azonban csak abban az esetben bocsátható el, 
ha tanítási eredménye vagy hivatali kötelességteljesítése 
meg nem felelő, valláserkölcsi vagy társadalmi magatar tása 
oly alapos kifogás a lá esik, mely, ha rendes tanító volna, 
súlyos fegyelmi vétségnek volna tekintendő. Ezekben az 
esetekben az iskolaszéknek az egyházi főhatóság ál tal 
jóváhagyott ha t á roza t a — a le fo ly ta to t t vizsgálat tárgy-
iratainak csatolása mellett — bemutatandó a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek. Ha a miniszter a felterjesz-
tés vételétől számí to t t egy hónapon belül nem nyilatko-
zik, a segédtanítót egyházi főhatósága — községi, izra-
elita elemi népiskoláknál pedig a közigazgatási bizot tság 
— szolgálatából elbocsátja. 

7. A segédtanító illetménye — közigazgatásilag bizto-
s í to t tan — a középiskolai végzettségű gyakornokénak 
megfelelőleg — évi 1380 pengő, amely összeg a segédtaní-
tónak — előzetes 12 havi részletben — rendszeresen ki-
szolgáltatandó. Amennyiben a segédtanító családi pót-

lékra jogosult, úgy — az 1912. évi XXXV. t.-c., illetőleg 
az 1925. évi 7000. M. E. számú kormányrendelet alapján 
családtagonként havi 13 pengő 60 fillér összegű családi 
pótlékra is igénye van. 

Amennyiben a helyi javadalom a fizetéskiegészítő állam-
segély szempontjából a mindenkori kezdőfizetés bizonyos 
százalékában van megállapítva, az iskolafenntartó az 
1930. évi 865—1—50. V. K. M. számú körrendeletben a 
tan í tókra nézve meghatározot t havi 1 pengő 40 fillérrel 
szemben — csupán havi 1 pengő 15 fillért köteles illet-
ményül a segédtanítónak minden egyes százalék után 
kifizetni. 

Ha az államsegélyes állás helyi javadalma természet-
beni járandóságokból áll, ez utóbbiakat a segédtanítónak 
csak az őt megillető, szabályszerű járandóságok erejéig 
kell kiadni. 

8. Ha a megüresedett, vagy újonnan szervezett taní tói 
állás természetbeni lakással van egybekötve, úgy az iskola-
fenntartó tartozik a lakást a segédtanító használatába 
bocsátani. 

Amennyiben pedig a megüresedett tanítói állás nincs 
természetbeni lakással egybekötve, úgy az iskolafenntartó 
az alkalmazott segédtanítónak, a vonatkozó kormányren-
deletek szerint a közigazgatási ágazatokban középiskolai 
végzettségű gyakornokoknak biz tos í to t t lakáspénzt köte-
les fizetni. 
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9. Ha a betegség miatt, vagy egyéb okból szabadságolt 
tanerőket helyettesítő okleveles taní tó szolgála tá t köz-
vetlenül segédtanítói alkalmazás követi, akkor ez a he-
lyettesítő alkalmazás a segédtanítói szolgálat idejébe be-
számíttatok és ezen esetben a helyettesítő szolgálat a 
nyugdíjigény szempontjából is figyelembe veendő. A két 
szolgálat közé eső, de tényleges szolgálatban nem tö l tö t t 
idő, ha az 30 napot meg nem halad, valamint a nyári 
taní tási szünetre eső idő, a jelen pont alapján beszámít-
ható szolgálati idő megállapításánál nem tekinthető meg-
szakításnak. 

10. Ezen Végrehajtási Utas í t á s intézkedései nem terjed-
nek ki azokra a tanítókra, akik az időközben megürese-
det t taní tói állásokra még az 1930. évi XLVII . t.-c. ha-
tályba lépése előt t választa t tak meg. 

A 9, pontban foglalt intézkedés nem alkalmazható 
azokra, akik az Utasí tás életbelépésekor tényleges szol-
gála tban már nem állottak. 

I I . 
Ugyanezen rendelkezések megfelelően alkalmazandók a 

nem állami óvodáknál megüresedő, vagy újonnan szerve-
zet t óvónői ál lásokra is. 

A segédóvónőket a kezelői kezdőfizetés, vagyis havi 
100 pengő dí jazás és a megfelelő lakáspénz illeti meg. 

Amennyiben a helyi javadalom a fizetéekiegészítő állam-
segély szempontjából a mindenkori kezdőfizetés bizonyos 
százalékában van megállapítva, az óvodafenntartó az 
1930. évi 865—1—50. V. K. M. számú körrendeletben 
az óvónőkre nézve meghatározott havi 1 P 40 f-rel szem-
ben csupán havi 1 P - t köteles illetményül a segédóvó-
nőnek minden egyes százalék u t án kifizetni. 

Budapest, 1931. évi június hó 3. 

882—4—2815/1931. VIII. f. 
Népkönyvtárak nyilvántartásának újból való 

szabályozása. 
Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak. 
Az 1928. évi január hó 13-án 3058/1928. VI I I . a. 

szám alatt kelt rendeletem kapcsán a nép-
könyvtárak nyilvántartásában beállott válto-
zásoknak ide való bejelentését az alábbiakban 
ú j r a szabályozom: 

Jelenteni kell félévenkint (tehát minden ja-
nuár és júl ius elején) azt, ha valamelyik 
könyvtár más községbe, vagy ugyanazon köz-
ség területén más helyiségbe (épületbe) helyez-
tetett át. A félévi jelentésekben foglaltassanak 
az időközben újonnan adományozott népkönyv-
tárak elhelyezésére vonatkozó adatok is. 

A könyvtár kezelőjének személyében, vagy a 
postai címben beállott változás nem jelentendő 
ide. Ezeket az adatokat azonban a Bizottság 
tartozik s a j á t nyilvántartásában továbbra is 
vezetni. 

Nemleges jelentést nem kell ezentúl tenni. 
Budapest, 1931. évi május hó 26-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

882—4—2816/1931. VIII . f. 
A népművelési tevékenységben cégek, 

érdekképviseletek propagandájának tilalma. 
Valamennyi Törvényhatósági Iskolánkivüli Népművelési 

B'zottságnak. 

A mult évi december hó 29-én 882—4—1556/1930. 

VIII . f. szám alatt kelt rendelettel — a m . kir. 
kereskedelemügyi miniszter úr véleményének 
meghallgatása után és iparpolitikai szempont-
jainak érvényesítésével — megtiltottam, hogy 
magán érdekképviseletek (üzleti vállalkozások, 
gyárak, kereskedelmi cégek stb.) az iskolán-
kívüli népművelés szervezeteit üzleti propa-
ganda céljaira fölhasználhassák. Ennek elle-
nére mégis megtörtént, hogy egyes magán 
érdekképviseletek — kétségkívül üzleti propa-
ganda céljából — népművelési tanfolyami ke-
reteket használtak ki, tanfolyamokat rendeztek 
az iskolánkívüli népművelés hivatalos keretei 
között az iskolánkívüli népművelési bizottság 
tudtával, vagy engedélyével, sőt annak neve 
alatt. 

Nyomatékosan utasítom a Bizottságot arra, 
hogy a fenti rendeletemben foglaltakhoz fe-
gyelmi felelősség terhe mellett a legszigorúb-
ban alkalmazkodjék. 

Felhívom ar ra is, hogy minden olyan eset-
ről, amely e rendeletem hatálya körébe sorol-
ható, tegyen hozzám haladéktalanul jelentést. 

Budapest, 1931. évi május hó 26-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a sümegi 

állami elemi iskola szegénysorsú tanulóinak j u t t a t o t t ado-
mányokért, még pedig: egy névtelen adakozónak 300, Sü-
meg községi elöljáróságának 400 és a sümegi MANSz 
elnökségének 1000 pengő értékű adományáért köszönetét 
nyilvánítot ta . 

óvónői kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Krafcsik 

Edith, helyettes állami kisdedóvónőt a kőröstarcsai, Geleta 
Borbála helyettes állami kisdedóvónőt a piliscsabai, Kesz-
lerné Molnár Olga helyettes állami kisdedóvónőt a nagy-
vázsonyi, Tóthné Vágó Erzsébet helyettes állami kisded-
óvónőt a nyírbátori, Czoborné Török Róza helyettes ál-
lami kisdedóvónőt a pilisborosjenői, Kaufmann Julia he-
lyettes állami kisdedóvónőt a nyírbátori és Hamann Mar-
git helyettes állami kisdedóvónőt az abaújszántói állami 
kisdedóvodához állami kisdedóvónővé; — özv. Jordánné 
Szuchányi Mária, Kiss Anna és Szvidrány Teréz helyet-
tes állami kisdedóvónőt a gvömrői, a várdombi, illetve 
a torbágyi állami kisdedóvodához állami kisdedóvónővé 
kinevezte. 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

dr. Piaesek Rezső borsod- és gömör-kishontvár-
megyei és dr. Imre József szatmár-, ugocsa- és 
beregvármegyei királyi segédtanfelügyelőket 
kölcsönösen áthelyezte. 

Tanszerengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Nagy 

Imre tokodaltárói társulat i igazgató-tanító számolásta-
nítási taneszközének haszná la tá t a hazai elemi iskolák 
részére engedélyezte. 
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Vegyeskarra. 
H I S Z E K E G Y . . . 

Papp-Váry Elemérné. Szabados Béla. 

Igen lassan , áhítattal . 
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Férfikarra. 

H I S Z E K E G Y . . . 
Papp-Váry Elemérné. Szabados Béla. 
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H I S Z E K E G 1 . . . 
Papp-Váry Elemérné. Kétszólamú gyermekkar. 

Igen lassan, áhítattal. 
ÉNEK. 

Szabados Béla. 

JT 
Hi-szek 

ZONGORA. 

vagy 

ORGONA. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
József királyi herceg: A magyar kultúráért . — Dr. Fitos 
Vilmos: Életpályák. — Mosdóssy Imre: A nevelés művé-
szete. — Dr. Boreczky Elemér: Hitfelekezeti iskolafenn-
ta r tás az elcsatolt felvidéken. — N. Gy.: Bombardó 
Szatymazon. — A tanterv végrehajtása: Drozdy Gyula: 
Az anyakönyvek. — A hazai és a külföldi tanügyi tápok-
ból: Az utca mint játszótér. — A szabászati tanóra 
pedogógiai értéke. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi Szemle. — Pedagógiai 
Szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek: Gróf Apponyi 
Albert ünneplése. — Serédi Juszt inián biboros herceg-
prímás meglá togat ta a párisi magyar iskolát. — A Ma-
gyar If júsági Vöröskereszt Egyesület jubileuma. — Dr. 
Hajnóczy B. József meghalt. — Szerkesztői üzenetek. 

— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
Szerkesz tők: B E R W A L D S Z K Y K A L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A NEMTI községi óvodánál lemondás folytán meg-

üresedett óvónői állásra pá lyáza to t hirdetek. Az állásra 
csak r. kath. vallású óvónők pályázhatnak. A szabály-
szerűen felszerelt kérvények „A nemti községi óvoda fel-
iigyelőbizottsága" címre 1931. június 23-án d. u. 4 
óráig adandók be. A napközi o t thon vezetése kötelező. 
Az állás a választás megerősítése után azonnal elfog-
lalandó. Fizetés: 2 szobás lakás és mellékhelyiségek és 
a törvényben megállapítot t készpénzilletmény. Nemti, 
1931. június 10-én Elnök. (228.) 

Héviz szomszédságában, NEMESBÜKÖN, július 1-én 
kántortanítói választás lesz. Helyi javadalom 32 egység, 
többi államsegély. Személyes megjelenés szükséges díja-
zás nélkül. Iskolaszék, Nemesbük, up. Hévizszentandrás. 

(229.) 

A T É S E N F A I református egyház pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántor taní tói ál lásra. 
Javadalma: 5 katasztrális hold föld, államsegély. Köte-
lessége: osztatlan hatosztályú iskola vezetése, belmisszió-
ban segédkezés. Orgonálni tudás szükséges. Nők is pályáz-
hatnak. Kezdő csak segédtanítónak választatik. Az ál-
lást egy év óta lelkész neje mint helyettes tölti be. Pályá-
zat ihatáridő e lap megjelenésétől 8 nap. Kérvények Hor-
váth Rezső, ref. lelkész címére küldendők, Tésenfa, utolsó 
posta Kémes, (208.) 

A VENCSELLÖI gk. iskolaszék pályázatot hirdet kán-
tortaní tói állásra. Jövedelem: lakás föld, párbér, s tóla 
21 értékegységben és a községtől ismétlőiskolásokért 54 P. 
Kötelessége I—VI. osztály vezetése és a kántori teendők 
teljesítése. Pá lvázat i határidő június 30. Választás jú-
lius 7-én. (205.) 

A H E G Y F A L U I evang. taní tói állásra pályázat hir-
dettetik. Akár segéd-, akár rendes tanító választat ik, 
fizetése törvényes. Államsegély megvonatot t . A miniszteri 
rendelet szerint előnyben részesítendők előnyben részesít-
tetnek. Kötelessége díjlevél szerint. Felszerelt kérvények 
június 21-ig lelkészi hivatalhoz, Uraiújfalu (Vas) kül-
dendők. (215.) 

A KAPOSSZEKCSÖI ág. hitv. evang. egyházközség 
pá lyáza to t hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett 
kántor tan í tó i állásra, amennyiben azonban erre a helybeli 
II . sorsz. taní tó választatna meg, egyút ta l a I I . sorsz. 
tanítói állásra is. A kántor tan í tó i állás javadalma áll: 
3 szobás, 2 konyhás és mellékhelyiségekből álló lakásból, 
81 értékegységre értékelt helyi javadalomból és esetleges 
államsegélyből. A II. sorsz. taní tó javadalma a kezdő-
fizetés 40%-a az iskolafenntartótól, államsegély, lakbér 
és kertilletmény. Kötelességek díjlevél szerint. Pá lyázat i 
határidő a megjelenéstől számítot t 10 nap. Mindkét állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Lelkészi hivatal, Kapos-
szekcső, Baranya m. (216.) 

Az ÜSZÖGPUSZTAI (Baranya vm.) magán elemi is-
kolánál megüresedett tanítónői állásra pá lyáza to t hirde-
tek. A fizetés törvényes, lakás adva és kert természetben. 
A tan í tónő kötelessége az elemi iskola mindennapi és 
továbbképző tanfolyamok szabályszerű vezetése, az isko-
lánkívüli népművelés vezetése és e célból előadások tar-
tása. Kellően felszerelt pályázatok ezen hirdetmény meg-
jelenésétől számítot t 14 napon belül üszögi Grósz Miklós 
nagybirtokos címére, Uszögpusztára küldendők. (217.) 

A V I S N Y E I ref. előkönyörgő kántor tan í tó i állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. Lakás természetben, 
gazdasági épülettel, kerttel, belsőséggel, 400 D-ö l sző-
lővel, 20 métermázsa búza, 16 métermásza csövestengeri, 
200 l bor úrvacsorázó lelkektől összeszedve, 3, 4 erdei öl 
kemény tűzifa, melyből 2 öl hasáb, 2 öl henger, 4. 11 
kat. hold szántóföld és rét haszonélvezete, melynek adó-
já t az egyház fizeti, 5. különféle váltságok címén évi 
520 P, neg.vedévenkint fizetve, 6. megfelelő államsegély. 
Értékegység 78, melynek leszállítása érdekében miniszté-
liumban indokolt kérvényezés tör tént . Megváltandó be-
fektetés 60 P. Kötelessége: mindennapos és ismétlő tan-
kötelesek okta tása , istentiszteletek végzése, kántori , bei-
missziói s praeoránsi állással együt t járó egyéb teendők 
végzése. A megválasztott kötelezett t ag j a az egyházm. 
tanítóegyesületnek. Egyenlő minősítés esetén B-listások 
előnyben. Pályázat i terminus a hirdetés megjelenésétől 
számított. 21 nap, mely időszak utolsó vasárnapján kán-
tori próba önköltségen, a választógyülekezetben. Pá lyáza t i 
kérvények a szokásos teljes felszereléssel, visszaküldési bé-
lyeggel ellátva, Nagytiszteletű Szabó Bálint tanügyi bi-
zottsági elnök úrhoz, Hetes (Somogy megye) küldendők. 
Visnye (u. p. Hedrehely), 1931. évi június hó. Iskolaszék. 
(214.) 

T É G L Á S I ref. egyház pá lyázato t hirdet férfi tanítói ál-
lásra. Fizetése törvényszerű, államsegély, lakbér. Kántor i 
helyettesítés, egyháztársadaími munkában segédkezés kö-
telező. Határ idő: hirdetés megjelenésétől két hét. — Egy-
háztanács. (223.) 

A G A D Á C S I ág. hitv. ev. leányegyházközség lemon-
dás folytán megüresedett levita-kántortanítói ál lásra a 
pályázatot megújí t ja . Fizetése: 28 mm rozs, 7 mm búza, 
14 mm kukorica, 6 hl bor, 138 P készpénz. 80 kg bab, 
16 m2 fa, 8 m. hold föld, 4 holdnak foga tmunká já t a 
gyülekezet végzi. Értékegység: 67. Csak jól németül tu-
dók pályázzanak. Pályázat i ha tár idő: 20 nap. Kellően 
felszerelt kérvények ev. lelkészi hivatalhoz, Somogydöröcs-
kére intézendők. (222.) 

A P I L I S S Z Á N T Ó I rk. iskolaszék lemondás folytán 
megüresedett kántor taní tói állásra pá lyáza to t hirdet. Ja-
vadalom kétszobás lakás, konyha, előszoba, kamra, istálló, 
pince. 277 négyszögöl kert, 3 katasztrál is hold, 1178 négy-
szögöl szántóföld, 318 négyszögöl rét. Hívektől 12 po-
zsonyi mérő rozs párbér, volt úrbéresektől 2 m3 f a, 
2 fuvar természetben, évi 60 pengő földmunkaváltság. 
Kezdőtanítói fizetés 80%-a polgári községtől. 9 érték-
egvség levonásával törvényes államsegély. Stóla. Tótu l 
beszélők előnyben. Választás június 27-én. (207.) 
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KöTEGYÁNI (Bihar megye) református egyház pályá-
za to t hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra. Javadalom: készpénz 64 pengő, 19 kataszteri 
hold szántóföld, 1560 liter gyűlt búza, 650 liter zab, árpa, 
2880 liter gyűlt búza tűzifaváltság. Temetési stóla. Ál-
lamsegély. Értékegység 56. Kötelesség: a rábízott osztá-
lyok (most V., VI. vegyes) vezetése. Kántori szolgálat. 
Szükség esetén lelkész helyettesítése. Egyházi jegyzőség-
é r t 30 pengő. Vasárnapi iskola. Belmisszióban segédkezés. 
Légátusok ellátása. Községi gazdasági ismétlő iskolában 
taní tásért 204 pengő. Határidő: július 1. Ref. iskola-
szék. (179.) 

A FELSÖNÁNAI evangélikus egyházközség pályázatot 
hirdet a kebelében megüresedett I. sorsz. kántortanítói 
állásra. Javadalom: 3 szoba, 2 konyha, mellékhelyiségek, 
kert, kb. 9 kat. hold föld és rét haszonélvezete. Az ingat-
lanok tekintélyes részét a gyülekezet munkáltatja. Kész-
pénz 80 P, 13 q búza, 43 q rozs, 870 liter bor, 5 méteröl 
kemény hasábfa. Malomfuvarok. Stélák. Ismétlősök okta-
tásáért külön díjazás. Értékegység 78. Német nyelv teljes 
bírása szükséges. Kérvények a felsőnánai evang. lelkészi 
hivatalhoz nyújtandók be. Tolna megye, Kéty mellett. 
Határidő: hirdetés u tán 15 nap. (184.) 

A DEBRECENI ág. hitv. ev. egyház pályázatot hirdet 
1931 szeptember 1-én elfoglalandó nem államsegélyes ta-
nítói állásra. Az állás helyettessel vagy fiatalabb rendee 
férfi tanítóval töltetik be. Az államival egyenlő fizetését 
kizárólag az egyháztól kapja. Kötelessége: egy vegyes osz-
tály tanítása, indokolt esetben a kántor helyettesítése, 
szükség esetén a más elemi iskolába járó ev. gyermekek 
vallástanításában s a belmissziói munkában való részvétel. 
Német nyelvtudás és kántori képesítés előny. A kellően 
felszerelt kérvények f. é. június hó 25-ig a fenti egyház 
elnökségéhez, Rapos Viktor lelkész kezéhez nyújtandó be 
(Debrecen, Miklós-u. 3.). Egyház elnökség. (195.) 

Nyugdíjazás folytán megüresedett KENÉZLÖI gör. 
kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 
19 kat. hold föld, 12 drb legeltetési jog, 3 szobás ú j mo-
dern lakás megfelelő melléképületekkel. Párbér, stóla. 26 
értékegység. Énekpróba július 5-én d. e. 10 órakor a tem-
plomban. Választás d. u. 3 órakor. Vasút, posta helyben. 
Pályázatok legkésőbb július 4-ig bezárólag beküldendők. 
Kohut István gör. kath. lelkész. (220.) 

A HAJDÚSZOBOSZLÓI ref. egyház pályázatot hirdet 
a XVIII. számú tanítónői állásra. Lakbér és készpénzfize-
tés törvényszerű, részben államsegélyből. Kötelessége pres-
bitérium által kijelölt osztályok taní tása , kézimunkaokta-
tás. Egészségi állapot orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. 
Kezdőtanító egyelőre segédtanítónak alkalmaztatik végre-
hajtási utasítás értelmében. Kérvények a hirdetés meg-
jelenésétől számítot t tizenöt napon belül presbitériumhoz 
küldendők. Visszaküldésre válaszbélyeg csatolandó. (219.) 

A HAJDÚSZOBOSZLÓI ref. egyház pályázatot hirdet 
a XXIII . számú férfitanítói állásra. Készpénzjavadalom 
és lakbér részben államsegélyből törvényszerű. Kötelessége 
presbitérium által kijelölt osztályok tanítása, belmisszió-
ban segédkezés. Egészségi ál lapotát orvosi bzonyítvány 
csatolásával igazolja. Kezdőtanító egyelőre segédtanító-
nak alkalmaztatik megjelenő végrehajtási utasítás értel-
mében. Kérvények a hirdetés megjelenésétől számított ti-
zenöt napon belül presbitériumhoz küldendők. Visszakül-
désre válaszbélyeg csatolandó. (218.) 

A SZAKOLY I ref. egyháztanács pályázatot hirdet 2. 
számú tanítói állására. Fizetése törvényszerű. Kötelessége 
azon osztály vagy osztályok tanítása, mellyel megbízatik, 
lelkésznek egyházi munkájában segíteni. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvény az 
egyháztanácshoz címzendő és a pályázat megjelenésétől 
számítva beküldendő. Egyháztanács. (212.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

FELKÉREM Baján, 1921-ben képesítőzött osztály-
társaimat a találkozón való megjelenésükről értesítsék 
július l-ig Szabó D. Bélát. (Bácsalmás) Elnök. (226.) 

CSERÉLNÉK Zala megyében orvossal, vasúttal bíró 
községbe. Unger Jánosné, Örkény. (227.) 

Fiatal, gyakorlott, megbízható NEVELÖNÖT keresek 
két kis fiam mellé. Pedagógiai előképzettség, testi gondo-
zásban jártasság, német nyelvtudás megkívántatik. 
Francia nyelvtudás előnyben. Huppert Józsefné, Reiter, 
Wekerle Sándor-utca 21. (225.) 

Az Irgalmas Nővérek vezetése a la t t álló jászberényi 
Érseki Leánynevelő Intézet internátusába elemi és pol-
gári osztályt végezni óhajtók jelentkezhetnek. Bővebb fel-
világosítással szolgál az Intézet Igazgatósága. 

SZEGEDTŐL félórára 8 tanerős állami iskolától, vasút-
állomással, cserélnék Budapest közelébe vasúttal vagy vil-
lamossal bíró helyre. Cím a kiadóban. (224.) 

CSERÉLNÉNK bárhol működő állami tanítópárral, kik 
Pest környékére, fővonal mellé, nagyközségbe, felekezeti 
iskolához jönnének. Középiskola van. Cím a kiadóhiva-
talban. (211.) 

CSERÉLNE r. kath. állami tanítónő, Budapesttől egy-
órányira lévő helyről, tizenegy taní tós iskolától, hasonló 
távolságú helyre. Budapesthez közelebbi helyre anyagi ál-
dozatra is hajlandó. „Béke" jeligére. (203.) 

CSERÉLEK négy tanerős állami iskolától középiskolás 
helyre. Vasútállomás, dunai hajóállomás. Mellékes van. 
Cím a kiadóban. (206.) 

HEGYES VIDÉKEN, víz mentén, kedélyes, szolid csa-
ládnál szeretne nyaralni rk. tanítónő. Cím a kiadóban. 
(202.) 

KÖZÉPISKOLAI TANÁRNŐ a szünidőre taní tani 
menne vidékre. Cím: Szatmári Rózsi, Szeged, Pacsirta-
utca 16. (213.) 

T U Z A ISTVÁN 
VIII, BarossíU. 70., a Pedagógiai Szemináriummal szemben. 
Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Ju t ányos á ron készít ö l tönyöke t , raktáron levő és hos 
zott anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Igen tisztelt tanitó.vevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

L Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké . 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár . mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor, 

gyáros, Budapest, V . , Kádár-atca 3. szám. — Telefon 277—78. 
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Egy 43 vál tozatú, pedálos, Pajksi-készítményű, orgona-
síp-díszítménnyel felszerelt, amerikai rendszerű ORGONA-
HARMÓNIUM 600 pengőért M. Fülöp Gusztáv ny. közs. 
főjegyzőnél, Nagyrábén (Bihar megye) eladó. (204.) 

C S E R É L E K Moson, Győr, Komárom, Esztergom, Hont 
megyékbe, vasút ta l bíró helyre. II . lakbérosztály, lakás, 
600 d - ö l szőlő és termő gyümölcsös. Gyermekek taní t -
ta tása középiskolákban, szakskolákban, egyetemen lehet-
séges. (209.) 

C S E R É L E K fővonalról városba vagy Budapest mellé. 
Modern, sa já t , háromszobás, villanyvilágításon lakóházam 
van melléképületekkel. Hegyvidéki levegő. Kovács József 
római katholikus tanító, Szurdokpüspöki, Heves megye. 
(210.) 

AZ ESZTERGOMI Tanítóképző Szemináriumi Inter-
ná tusa ötéves találkozóját június 25-én, d. e. 10 órakor 
a Tanítóképzőben ta r t ja . U t á n n a közös ebéd. Résztvevők 
í r janak Szabady Bélának, Visegrádra. Mindenki o t t le-
gyen! Hulya István. (196) 

B U D A P E S T körzetébe cserélnék esetleg nyugdí jba ké-
szülővel. „Nagyvárosi állami tanítónőnek" a kiadóhiva-
talba. (191/a.) 

C S E R É L N É K egyik legnagyobb városunkból a főváros 
mellé, vagy nagyvárosba. „Belterületi állami taní tónőnek" 
a kiadóhivatalba. (191.) 

SZEGEDTŐL félórára 8 tanerős állami iskolától vasút-
állomása van, cserélnék Budapest közelébe vasút vagy 
villamossal bíró helyre. Cím a kiadóban. (197) 

ÜJ „ZAMBÓ ORGONAKÖNYV" 50 dallamos orgona-
darabok tematikus feldolgozásban. Ára 2 pengő 50 fillér. 
Zámbó Károly főkántor, Szeged, Hétvezér-u. 25. (137.) 

Állami taní tónő CSERÉL gyönyörű fekvésű helyről, 
Budapesttől % óra vonattávolság. Családi okok miat t , 
olyan Budapest környéki helyre, amely villamossal meg-
közelítheti a fővárost. Ref. áll. taní tónők előnyben. Vasút-
állomás bent a nagyközségben. 10 tanerős egyemeletes is-
kola van. Érdeklődni lehet: Raksay Rakssányi Margit 
áll. tan.-nél. Martonvásár, Tóth-u. 1. (198) 

VASÚTÁLLOMÁSSAL, Nyíregyházához félóra, tizen-
két tanerős közégi iskolától, cserélne bárhová t anyá ra is 
községi taní tónő. Hatóságok cserét elősegítik. Cím a 
kiadóban. (172.) 

1931—32. T A N É V R E kenesei Kenessey Josephine elő-
kelő budapesti leányinternátusába és továbbképző iskolá-
jába bentlakók és félbentlakók jelentkezhetnek. Szomszéd-
ságban elismert, jó iskolák! Egyéni nevelés. Idegen nyel-
vek. Sport . Augusztus l - ig : I, Tóth Lőrinc-utca 15. 
(Tel. Au t . 524—54.) Augusztus l-e u t á n az új helyiség-
ben: IV, Egyetem-tér 5. sz. Volt. gróf Andrássy-palota. 
(Tel. 83—1—99.) Prospektus! Szünidőben nyara l t a tás ! 
(177.) 

TANÍTÓK, kántorok, egyházközségek, dalárdák, iskolák 
négy évtizede legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmo-
niumjaimról, zongoráimról, pianinókról, valamint minden 
más hangszerről, amelyeket nálam vásárol tak. Hatalmas 
raktáramról legkényesebb igényeket, legolcsóbb árakon, 
kényelmes részletfizetési feltételek mellet t pontosan ki-
elégítek. Érdeke tehá t mindenkinek, bármilyen hangszert 
vásárol, kimerítő a j án l a to t kérni Őfensége József Ferenc 
főherceg úr kamarai és á m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI MIHÁLY hangszer-
készítőmester hangszertelepéről Budapest, Király-utca 58. 
Hivatkozzon e lapra. 

T A N Í T Ó C S A L Á D N Á L szeretném harmadik elemibe, 
esetleg harmadik polgáriba menő leánykámat is jövő tan-
évre, esetleg nyaralásra is elhelyezni fővároshoz közel. 
A ján l a to t „Köztisztviselő" jeligére kiadóhivatalba. (221.) 

Készítek pneumat ikus és elektromos rendszerű orgonákat 
bármilyen nagyságban és kivitelben. Úgyszintén modern 
gépezetes o rgonáka t , mindennemű orgonasípokat . — 
Vállalok javí tásokat , átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantar tásá t Tervekkel és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. — KIS O R G O N Á K R A K T Á R A . 

ALAPÍTTATOTT 1920.BAN. • • 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

A Z O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélvebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIÁNINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

L E N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A tan í tóság régi k e d v e l t bú to rá ruháza . — Kényei« 

mes fizetési fe l té te lek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohányentca 30. Te le fon: j . 4 1 9 - 0 4 . 

B ^ Á N O S géperőre berendezett ITlÜOrQ01136 PítO 
Rákospalota Pázmány-utca 72/a. Nyugali pályaudvartól C villamossal 

REFORM RUHÁZATI RÉSiZTÉ^YTÁRiAIIÁ« 

BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁB-ÍT 5. TELEFON: AUT. 1 3 0 - 9 6 ÉS 133—»6. 

Á L L A N D Ó I > Í I S V Á L A S Z T É K : 

kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET! 
KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! 
V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk ! 3 
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Magyaro r szágon v e z e t ő h a r m ó n i u m s p e c i á l i s cég és l e g n a g y o b b 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. szám 
Sürgönye im ; „ I I A R M O N 1 I Ö R L " 

É V T I Z E D E K Ó T A K Ö Z I S M E R T L E G J O B B 

H i R l Ó M I U M O K 
P O M P Á S O R G O N A H A N G G A L - H Á Z , I S K O L Á K , D A L Á R D Á K , 
K Á P O L N Á K és k ü l ö n ö s e n T E M P L O M O K N A K f i ze t é skedvezménnye l ! 

Szo l id árak 1 M e g b í z h a t ó jótál lás ! 

H a z á n k l eg rég ibb o rgona -
ép í tő v á l l a l a t a a j á n l j a 
k i t ű n ő c s ő r e n d s z e r e s , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o r g o n a -
j a v í t á s o k a t , b ő r ö z é s t , h a n -
go lás t az o r s z á g b á r m e l y 
részében . K e d v e z ő f izetési 
f e l t é t e l ek , m u n k a m e g t e 
k i n t é s d í j t a l a n . Első d í j a k -
ka l és min i sz t e r i ok levé l le l 

k i t ü n t e t v e . 

KEMENESI S Á N D O R 
orgona? és harmóniumkészí tő 

S Z O M B A T H E L Y ( V a s m.) 
Postaf iók: 114. 

J s g g S P BUDAPEST VI, f j j B g l 

A n d r á s s y - ú t 1 5 . j j B f c J I i P 

» M > r I, emele t 1. 

Magyarország legnagyobb 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 

és legválasztékosabb 
Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. Kényelmes részletfizetés 

Az e redményes 
t an í t á s legfőbb záloga 
a k i tűnő t a n k ö n y v 

Öntudatos tanító kizárólag a kÖnyV 
jÓSágát mérlegeli. Ezért hívjuk fel a 
tanítói kar figyelmét elemi iskolai 
t a n k ö n y v e i n k r e . Ha beakarja 
vezetni és még nem ismeri, kérjen mutat= 

vány példány t. 
Könyvjegyzék az utolsó oldalon! 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda VIII, Múzeum-körút 6. 
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AZ ÖSSZES ELEMI ISKOLÁK IGAZGATÓI ÉS OSZTÁLYTANÍTÓI 

SZÍVES FIGYELMÉBE! 
A gondnokságok és iskolaszékek számára kiadott 
Gondnoksági utasítás, valamint »Iskolaszéki uta-
sítás« elrendeli a részletes tananyagbeosztásoknak 
elkészítését és beterjesztését. • A vallás* és köz« 
oktatásügyi m. kir. minisztérium rendelkezése ér» 
telmében a Kir. M. Egyetemi Nyomda elkészít 
tette a szükséges nyomtatványokat: 

6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, külív 7 fillér. 
6 6 0 r. sz. Népiskolai helyi tanmenet, belív 7 fillér. 
643 r. sz. Koncentrációs részletes helyi tanmenet, külív ( I - IV. o. sz.) . 18 fillér. 
643 r. sz. » » » » belív ( l - IV. o. sz.) . 18 fillér. 
644 r. sz. » » » » külív (V--VI . o. sz.) . 18 fillér. 
644 r. sz. » » » » belív (V--VI. o. sz.) . 18 fillér. 

A 660 sz. nyomtatványból tantárgyanként 1 kül* 
és 2 belív szükséges, míg a 643., illetőleg a 644. 
sz. nyomtatványból osztályonként 1 kül* és 5 belív. 

A rendelt nyomtatványokat a megrendelések beérkezésének s o r r e n d j é b e n s z á l l í t j a a 

KIR. M A G Y A R EGYETEMI NYOMDA B U D A P E S T VIII» MÚZEUM^KÖRÚT 6 . 

KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D A 
TANSZEROSZTÁLYA 
BUDAPEST VIII, M Ü Z E U M . K Ö R Ü T 6. SZ. 
GÓLYAVÁR 

A legelőnyösebb fizetési feltételek mellett szállít a l e g j o b b minőségben 

tan- és szemléltetőeszközt, 
fali szemléltetőképet, térképet, 
földgömböt, írószert 

és bármilyen iskolai felszerelést. — Kívánatra árajánlattal készséggel szolgál a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A 
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Az osztatlan népiskolák is ki= 
tünő eredménnyel használják a 

BETŰ-
ORSZÁG 
ÖT VIRÁGOS KERTJÉT! 
Ha beakarja vezetni és még nem 
ismeri, kérjen mutatványpéldányt 

bevezetés végett! 
K I R Á L Y I M A G Y A R 
EGYETEMI NYOMDA 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

80.~ 130.- 160-, 240- pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi löplébánia.templora részére készített 2400 kg 
„Polgármes te r .harang" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr. Serédi ]usztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 192$. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, széke» 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
.gyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési fel tételek! 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Ürhegyi Alajos , Vo inov ich Géza, Móra Ferenc é s Szent iványi Gábor : Eng. sz. Á r a : 

A Belüország 1. Virágoskert je, ABC-s könyv 27.111/926 1 Í 0 
II. ,, Olvasókönyv 35.184/926 2 2 4 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 

,; ,. V—VI. 1 leszállított ár! 30.496/927 
44.105/927 

4-20 
5'80 

Úrhegyi A la jos : 
A magyar nyelv könyve, Eredmény- és pé lda t á r III. o. sz. 27.106/926 —"80 

IV 27.106/926 - 9 6 
V - V I 27.106/926 1-28 

Stelly Géza é s Tanf i Iván : 
Számország . Számtani és mér tan i és példatár III. o. sz. 38.745/926 1 2 0 

.. ,. 1» .. >> , IV. „ „ 37.958/926 1-20 
. V - V I 37.958/926 1 6 0 

A s z t a l o s Gyula : 
Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 1 7 6 

V - V I 41.408/926 2 4 0 
Novy F e r e n c : 

A magyar nemzet története. Állampolgári 
ismeretek V—VI. o. sz. 36.095/926 2 5 6 

Állampolgár i ismeretek V 64.613/927 1-50 
Éber R e z s ő : 

Természe t tan és vegytan V—VI. o. sz. 884—05—126/930 1-20 
Stelly G é z a : 

Természet ra jz i , gazdasági és háztartási 
ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 2 8 0 

Bexhef t Ármin : 
38.618/927 

Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 1-60 
S z a b a d o s Bé la : 

Nótaország. Daloskönyv, 1. rész III—IV. o. sz. 43.732/928 4-50 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos : 

Énekiskola 11. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 — 96 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Vo inov ich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor : 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 
Úrhegy i A la jos : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
,. V - V I 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári i smeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 T60 

42.446/926 
42.446/926 

- 9 6 
1-12 

33.550/926 2"24 

33.550/926 
39.696/929 

1-60 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! ^ K e d v e z ő f izetés i feltételek ! ^ Mutatványpé ldányokat k é s z s é g g e l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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A BETŰORSZÁG VIRÁGOS KERTJE 
A LEGJOBBAN T E R J E D T EL A Z 
EGÉSZ O R S Z Á G B A N , M E R T 

1. belső értékét méltányolta 
a tanítói kar, 

2. megszerette tanító, gyermek, 
szülő egyaránt, 

3. legszebb a kiállítása, 
4. olcsó az ára. 

A TANÍTÓI KAR ÖN* 
ZETLEN SZERETETE 
vitte be ezt a tankönyvsorozatot 

AZ ORSZÁG 
ISKOLÁINAK TÚL* 
NYOMÓ TÖBBSÉGÉBE 
ÉS EZ TESZI MOST LEHETŐVÉ, HOGY E SOROZATOT MÉG OLCSÓBBÁ TEGYÜK. 

OLCSÓBB LETT A 
B E T Ű O R S Z Á G ! 
Ezzel az árleszállítással 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 

KLEBELSBERG K U N O GRÓF MINISZTER ÚR 
kultúrpolitikájának leghivatottabb megvalósítójaként csak az első lépést teszi meg 
a tankönyvek olcsóbbodása felé. Biztosan reméljük, hogy könyveinknek évrőbévre 
fokozódó közkedveltsége lehetővé fogja tenni, hogy a 

B E T Ű O R S Z Á G V I R Á G O S K E R T J E I M É G O L C S Ó B B A K L E G Y E N E K ! 
Ha ezt elérjük, az érdem ismét a magyar tanítói karé lesz! 

ÚJ ÁRAINK: 
Betűország ABC*s könyve ára 1'60 

» 
» 
» 
» 

II. o. olvasókönyv 
III. o. 
IV. o. 

V - V T . o. 
(eddig 4-80 P volt 1) . . . . 
(eddig 6-40 P volt!) . . . . 

2-24 
2-40 
4' — 
5-60 

M u t a t v á n y p é 1 d á n y t — b e v e z e t é s c é 1 j á b ó 1 — k é s z s é g e s e n k ü 1 d a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T V I I I , M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6 . S Z Á M . ( G Ó L Y A V Á R . ) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á l 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d -

yi va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i I A D Ó H I V A T A L : K i r á l y i 
u. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 X V p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
ú t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—«5. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X V . adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva-
talnak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztöségnek küldendő. 

T ^ L Ö F I Z K T É S : egész évre 9 60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
X- / szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami., községi., társulati . , magán, és érde. 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
i n fill., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/2 old. 85 P, >/< old. 50 P, '/• old. 
30 P. A hirdetési dí jak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

T A H I J L Ó É S T A N Í T Ó 
A Z I S K O L A I S Z Ü N I D Ő B E N . 

Az iskola kapui bezárultak és a gyerme-
kek búcsút mondva osztályaiknak, kezde-
nek barátkozni a természettel, a szabadság-
gal. Isten szabad ege alatt, napfénytől bar-
nulva és pirosodva, lombos fák árnyékában 
megpihenve, megfiirödve az életben, érik ki 
lelkükben az erő, amely állandó, komoly 
munkára, elmélyedésre és felemelkedésre 
képesíti őket. 

Amit a gyermek az iskolaév hónapjaiban 
elsajátított, az most a játékos élet vidám 
perceiben öntudatlanul feldolgozódik benne. 
A gyermek emberré formálódik, egyre em-
berebbé az iskolai tíz hónap tapasztalataival 
és ismereteivel gazdagabban és megnőt-
tebben! 

A tanító ott az iskolában teljesítette ne-
héz és fárasztó feladatát. Most a természet 
folytatja azt a munkát, amit a tanító el-
kezdett. 

A városok parkjaiban, ligeteiben, künn a 
falvak virágos téréin gondtalanul játszado-
zik az a gyenneksereg, amelynek gyönge 
vállaira egy ország jövendője nehezedik. 

Nem szabad őt megzavarni. Csak ringjon 
az idő ölében önfeledten, csak kergesse a 
játékos perceket, melyek múlnak, elmúlnak 
hamarosan és a napok kergetése közben 
nőjjenek meg szép álmai. 

A tanító most a háttérben húzódik meg. 
Leeresztette a függönyt maga és a gyerme-
kek közé, hogy árnyéka se lássék, csak lelke 
és szelleme lebegjen fölötte, gonddal és sze-
retettel őrizvén utait. 

A tanító személye eltűnt a valóságban, 

de lénye ott van a gyermeknél, akibe tíz 
hónap fáradalmain át beleolvadt. Eggyé lett 
vele a szeretet, az áldozatos tanítás ereje 
által! 

Az iskolai szünidő két hónapja a gyer-
meké, elsősorban az övé! A gyermek joga, 
akinek szüksége van felfrissülésre és erő-
gyűjtésre, hogy fizikuma megbírja a tu-
dás terhét. Hogy gyüjthesse az ismerete-
ket, amelyek gondtalan és mit sem sejtő 
életét elözönlik, megriasztva lelkét szürke-
ségükkel és komolyságukkal. Az a gondo-
lat, hogy most mindent maga mögött hagy, 
ami gond, fáradtság, küszködés, félelem, 
csak az egészséges lélek tudatalatti törek-
vése a tökéletesedés felé, mert ebben a gon-
dolatban bennerejlik az a vágy, amely to-
vábbi fáradozásra és kitartó küzdelemre 
sarkalja. 

Ám ez a két szünidei hónap nem egyedül 
a gyermeké — a tanítóé is! Nem azért, hogy 
pihenjen, ami esztendei megerőltető, nagy 
munkája után méltán megilletné, mert az 
igazi tanító nem született pihenésre! A ta-
nító mindig munkában van — lelkileg, mert 
önmagában keresgéli az utakat, amelyek az 
embernevelés érdekében elvezetik őt a he-
lyes eredményekben rejlő igazi sikerhez. 

A tanító számára az iskolai vakáció az 
elmélyedés, a magába száll ás, az önvizsgá-
lat két hónapja. 

Hiánytalanul teljesítette-e kötelességét? 
Megtett-e mindent, amit csak tehetett a 
gondjaira bízott gyermekek boldogulása és 
fejlődése érdekében? Hű sáfára volt-e nö-
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vendékeinek, kellő jósággal, odaadással fi-
gyelte-e lelki, szellemi és erkölcsi kibonta-
kozásukat? Elég szeretetet tanusított-e 
irántuk, nem volt-e túlszigorú a bírálatban 
és kellő alapossággal és hivatottsággal köz-
vetítette-e a növendékeinek szánt ismere-
teket? 

Ám a tanító szeme ott kalandozik a jövő 
homályos és misztikus útjain is. Most van 
ideje gondolkodni és érzéseinek szárnyakat 
kölcsönözni! 

A magyar jövő lebeg előtte, mely halo-
vány csillagként fénylik az idők távolában! 

A magyar jövőért, a nemzet újjászületé-
séért, felemelkedéséért harcolni kell! Min-
den lépésnek súlya van a haladás, az előre-
jutás ösvényén. Minden karemelés ezersze-

res súllyal lendíti előre a munkát. Az erőt, 
amit kifejt, a lélek vágya és akarata meg-
sokszorozza hatásában és energiájában. 

A tanító leszáll saját lelkének mélysé-
geibe. Látja a jelen sivár kertjét, melyet 
tövises gondok kerítései szegélyeznek. De 
lát ja valahol messze az ölömbe borult or-
szágot, mosolyok tüzében, zászlók erdejé-
ben . . . És látja, elsősorban neki kell lát-
nia a boldog országhoz vezető utat. Neki 
kell kézenfogni és odavezetni a gyermeket, 
aki most a tarka, virágos réten, zöldlombos 
erdőben gondtalanul játszadozik, kergetvén 
könnyű álmait. 

A magyar tanító vakációban is őrhelyén 
áll és onnan semmiféle hatalom el nem moz-
díthatja! 

B E i Z Á M O L Ó 
A 1 1 É C S I I I I . N E M Z E T K Ö Z I O K T A T Ó F I L M K O N F E R E N C I Á R Ó L . 

Ir ta : D r . N A G Y Á R P Á D h. á l lamti tkár . 

Május 26—31. között folyt le Bécsben a III . 
nemzetközi oktatófilmkonferencia. 21 állam hi-
vatalos képviselőivel és 350 taggal vett részt 
a pedagógusok és filmszakértők e nemzetközi 
találkozóján, kiknek talán mindegyike meg-
győződéses híve annak a gondolatnak, hogy az 
iskolai tanítás régi segédeszközei: a könyv, a 
térképek, a falitáblák, laboratóriumi eszközök 
sorába, mint jól használható szemléltetőeszközt, 
a modern kor nagy vívmányát, a mozgóképet 
is be kell állítani. 

A mostani bécsi konferencia, az oktatófilm-
mel való foglalkozás intézményes megszerve-
zése, a bázeli nemzetközi filmkamara felállí-
tása óta a harmadik volt és a tárgyalás magas 
színvonala, nemkülönben a napirenden volt 
kérdések fontossága tekintetében még a leg-
utóbbi hágai összejövetellel szemben is hatá-
rozott s jelentékeny haladást mutatott. 

A mostani bécsi konferencián már a meg-
nyitó ülés abban a helyzetben volt, hogy rati-
fikálhatta azt az írásos megegyezést, mely a 
három szerv: a régi bázeli nemzetközi oktató-
filmkamara, az ú jabb római nemzetközi film-
intézet és a legújabban létesült párizsi nemzet-
közi oktatófilmbizottság között létrejött s kö-
zölhette azt nyomban távirat i lag Genfbe, a 
Népszövetség oktatófilmügyi referensével, Du-
four Ferouce vezértitkár, meghatalmazott mi-
niszterrel. Bár a megegyezés kiviteli részletei 
még a felek további megbeszélésére várnak, 
mégis az egyes szervek munkakörének lényegi 
körülírása már megtörtént. Megállapította a 
konferencia, hogy a bázeli kamara a filmpeda-
gógusok és filmtechnikusok központi szerve 
lesz, míg az ifjúság és a felnőttek film útján 
való művelésének elvi kérdései a, római intézet 
és a párizsi bizottság között osztandók meg 

akként, hogy az utóbbinak különösen a tan-
személyzetnek az oktatófilm befogadása érde-
kében való nemzetközi megszervezésével kell 
foglalkoznia. 

A konferencia munkáját kilenc bizottságban 
végezte. 

Az egyes bizottságokban felvetett tárgyalási 
anyagot a résztvevők behatóan vitat ták meg s 
a tárgyalás magas szintjén meglátszott, hogy 
az oktatófilm kérdései az összes kultúrállamo-
kat évről-évre komolyabban foglalkoztatják. 
Az úgyszólván reggeltől estig tar tó tárgyalá-
sokon sok jeles külföldi pedagógus és filmszak-
értő vett részt. 

A bizottsági javaslatokból a záróülésen ha-
tározatilag a következőket fogadták el: 

A pedagógiai és pszichológiai bizottság meg-
állapította, hogy a filmtémának jellegzetesnek, 
mozgást ábrázoló tárgynak kell lennie, nem 
állapotot, de eljárást , folyamatot kell tar tal-
maznia. 

A filmtárgynak filmesítésre alkalmasnak és 
stílszerűen felvettnek kell lennie. (Pl.: Egy régi 
kapun egy megfelelő korabeli szekérnek kell 
kijönnie.) Minden előadás jól, gondosan felépí-
tett legyen s így nem elég magát a cselekményt 
fényképre felvenni, de a felvételnek úgy kell 
történnie, ahogy azt a pedagógia előírja, azaz 
a pedagógus tapasztalatainak bele kell dol-
gozva lennie a filmbe. A film készítőjének tud-
nia kell, hogyan fog az hatni a különböző élet-
korú tanulóra, mi hathat a r ra emelőleg s mi 
hátrányosan. Minden oktatófilmnek esztétiku-
san is kell hatnia, a realitás követelménye mel-
lett tehát ügyelni kell arra, hogy az ne csak 
tudását növelje a tanulónak, hanem lelkét is 
finomítsa, ízlését is nevelje. 

Pszichológiai szempontból megállapíttatott, 
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hogy a mozgókép látásával a figyelem nagy 
mértékben növekszik, az érdeklődés kitartóbb 
lesz, az emlékezet hatásosan alátámasztatik, a 
lélek a látottról mélyebb benyomást kap. A 
film a megfigyelőképesség hatását elősegíti, 
tárgyilagosságra nevel, a gyenge tanuló hala-
dását javí t ja . A figyelemben a fáradás később 
mutatkozik, mint más tanítási eszköznél. 

A tudományos film kérdésében megállapítta-
tott, hogy a tudósok helyeslik az oktatófilm-
kamarának a kuta tásra és tudományos taní-
tásra szolgáló filmek fokozott propagálására 
irányuló kezdeményezését. 

A filmmel való taní tásra a keskeny filmalak 
(17V2—16 mm) a legalkalmasabb. A szalag ég-
hetetlen anyaga folytán ennél minden tűzbiz-
tonsági berendezés felesleges s a gép olcsósága 
és könnyű hordozhatósága is a keskeny film-
szalag alkalmazása mellett szólnak. A felvéte-
lek lehetőleg a normál filmalakban történje-
nek, mert akkor a meglévő filmek kicsinyítése 
bármely méretre sikerrel eszközölhető s az ok-
tatófilm anyagbeszerzése így olcsóbb, mint köz-
vetlenül ú j keskeny filmek előállítása esetén. 

Mindez okokból a konferencia utasí tot ta a 
filmkamara vezetőségét, hogy, miután a kes-
keny filmforma kérdése eddig nem volt meg-
oldható, már pedig egy egységes forma meg-
állapítása tovább nem halasztható, a jövő 1932. 
év húsvétjáig a kérdést a filmkészítő cégekkel 
rendezze. E tárgyalásokba azonban megfelelő 
számú pedagógust is vonjon be. A formakérdés 
rendezése után minden országban kerületi 
filmállomások lesznek létesítendők, mert enél-
kül rendszeres filmoktatás nem lehetséges. A 
íilmfelvételekre nézve pedig elvként hangsú-
lyozták, hogy a felvételek a tanítóság bevoná-
sával, annak útmutatásai szerint történjenek. 

A filmkészítés kellékeiről kimondta a konfe-
rencia, hogy: Az oktatófilmnek tárgy szerint 
helyesnek, pedagógiailag kifogástalannak és 
kinotechnikailag teljes értékűnek kell lennie. 
Ilyen film csak szakember, tanár és kinotech-
nikus harmonikus együttműködésével jöhet 
létre. 

A filmszakember gondoskodik a film tárgyá-
nak helyességéről, a tanár a filmnek az iskolai 
célra való (iskolanem és osztály fokához mért) 
megfelelő módszeres felépítéséről, a kinotecli-
uikus pedig a tárgyi lag helyeset és pedagógiai-
lag szükségeset filmszerű és kifogástalan képpé 
formálja. 

A konferencia a film fogalmi meghatározása 
tekintetében a hágai konferencia hármas (ku-
tatófilm, oktatófilm és játékfilm) osztályozásá-
val szemben most egy általános fogalmat, a 
művelő (Bildungs) film fogalmát állította fel. 
Ezen kereten belül megkülönböztet: kutató-
filmet, tanító-(Lehr) filmet és művészeti filmet 
A tanító-(Lehr) film körében a szigorúan vett 
oktató (Unterrichts) és kutató (Forschungs) 
fogalmát állapítja meg. 

A filmoktatás módját illetőleg elvül ki-
mondta a konferencia, hogy általában az egyes 
iskolai osztályokon belül való filmoktatás meg-
valósítására kell törekedni. Ebből folyik, hogy 
az oktatásban résztvevő tanerők külön képzen-

dők a füm- és állókép készítésében, kezelésé-
ben, szövegírásban. 

Elismerte a konferencia, hogy a film a fel-
nőttek oktatásában kitűnő eszköz. E kérdésben 
a konferencia a következő teendőket mondotta 
kívánatosaknak: a) Egy nemzetközi filmkata-
lógust kell készíteni az országonkint létező ki-
mutatás figyelembevételével (ez a római film-
intézet kezdeményezése), b) Országonkint film-
tudósítókat kell választani s ezzel lehetővé 
tenni, hogy a népművelő filmek előállításáról 
szerzett tapasztalataikról az egyes nemzetek 
kölcsönösen tudomást szerezzenek, c) Kívána-
tosnak ta r t ja fokozott állami előmozdítását a 
népművelő filmek készítésének, adó- ós vám-
mentesség engedélyezése és szubvenciós pré-
miumok adása által. 

Az állóképet a konferencia szükségesnek 
ta r t j a , mert a nem mozgó kép a szemléltetés 
ú t ján való ismeretterjesztésre kiválóan alkal-
mas. Kívánatos, hogy az állóképnek az iskolai 
nevelés és népművelés terén való használható-
ságára nézve szerzett tapasztalataikat a nem-
zetek egymással közöljék s hogy az egyes or-
szágokban működő képállomások anyagára 
nézve közöttük csereviszony létesíttessék és a 
csere megkönnyítését elősegítő hatósági ren-
delkezések (pl. vámmentesség) mielőbb meg-
tétessenek. 

Végül szükségesnek tar t ja , hogy az egyes 
államok kölcsönösen támogassák egymás ki-
küldötteit a fényképfelvételek céljából tett uta-
zásaiknál és ily gyűjtemények tanulmányozá-
sánál. 

Kívánatos, hogy tanítóknak és tanulóknak 
egyaránt alkalom adassék arra, hogy magukat 
a fényképezésben kiképezzék. 

A konferencia a némafilmet a jövőben is a 
fi lm út ján való oktatás legalkalmasabb eszkö-
zének tekinti. Elismeri és helyesli azonban 
megfelelő esetekben a hangosfilmek nevelési 
erejét is. 

A most közölt — talán túlnyomóan elméleti •— 
határozatokkal közelebbről óhajtottam megvilá-
gí tani a filmoktatás főkérdéseire nézve ma 
világszerte uralkodó nézeteket. Ezekbe kapcso-
lódva szeretném megjelölni azt az irányt, ame-
lyet a filmnek hazai oktatásunkban való meg-
felelő eredményes felhasználása érdekében kö-
vetni kívánatosnak látok. 

Nem szenved immár kétséget, hogy a film-
mel való iskolai oktatás, valamint iskolánkívüli 
népművelés és tudományos kutatás — jól meg-
szervezve és berendezve — feltétlenül üdvös és 
eredményes hatású. 

Elfogadhatónak tartom a konferencia ama 
megállapítását, hogy a filmoktatásnak nem, a 
nyilvános mozgószínházakban együttesen, ha-
nem az iskolában osztályonkint kell történnie 
— tekintettel az utóbbi mód nagy pedagógiai 
előnyeire s az előbbinek jelentékeny hátrá-
nyaira. S az is kétségtelenül helyes megállapí-
tás, hogy iskolai célra — számtalan előny'énél 
fogva — a keskeny filmalak lesz a legalkalma-
sabb. 

Egyetértek továbbá a nemzetközi konferen-
ciának az oktatófilm előállítására nézve felállí-
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tott pedagógiai, pszichológiai és technikai kí-
vánalmaival is s hangsúlyozandónak tartom, 
hogy — miként az iskola tantervének s más 
taneszközeinek megállapítását a tanítás sike-
rének veszélyeztetése nélkül nem bízhatjuk 
laikusokra, hanem csak szakképzett pedagógu-
sokra — úgy az iskolai filmszükséglet tárgy-
szerint való megállapítását és módszeres fel-
dolgozását is — miként a nyugat i államokban 
—v csakis a tanárok és tanítók kezébe tehetjük 
le. S csakis az e célra felállítandó állandó 
szakértő oktatófilmügyi bizottság által véle-
ményezett filmek s állóképek iskolai haszná-
latát szabad megengedni. 

Fi lm oktatásunk mai közismert hiányait sür-
gősen ki kell küszöbölnünk s az ügy kezdeti 
stádiumában átmenetileg igénybevett magán-
vállalkozás rendszerének elejtésével tanárok és 
tanítók munkájának erős bevonásával mielőbb 
ú j megoldást kell keresnünk. Hogy az ú j rend 
sikerrel legyen megvalósítható, ahhoz elsősor-
ban megfelelő mennyiségű f i lmanyagra s kellő 
számú leadó- és felvevőkészülékre lesz szük-
ség. Ezeket — amennyiben a külföldi filrn-
archiumokban lévő anyag kölcsönzésével nem 
tudnók ideiglenesen eléggé fedezni szükségle-
tünket — a tanulók által a kötelező filmelőadá-
sokért ma fizetett évi díjak felhasználásával 
kellene szukcesszíve megszerezni s a kezelésük-
höz szükséges tanszemélyzetet külön tanfolya-
mokon kiképezni s az e téren különösen buz-
góan és sikerrel működő tanerőket — miként 
külföldön — nálunk is megfelelően kellene 
jutalmazni. 

Külföldön sokhelyütt, de különösen Auszt-
r iában szerenesés helyzetet biztosítanak a film-
oktatásnak sok iskolában, de nagyobb lakó-
háztelepeken is létező iskolai mozgóképtermek 
(ú. n. Schulkinók). Ezek körülbelül 300 sze-
mély (az egy fokozatba tartozó osztályok ta-

nulóinak) befogadására szánt filmelőadóhelyi-
ségek, melyek hatósági, vagy társadalmi úton 
(pl. szülői egyletek által) létesíttetnek és tar-
ta tnak fenn és felnőttek filmelőadásaira is 
bórbeadatván, lehetővé teszik, hogy a tanulók 
évente 10—11 oktatófilmelőadást teljesen díj-
talanul, ezenkívül hetenkint egy délután cse-
kély díjért külön szórakoztató filmelőadást 
lássanak. Kívánatos volna, hogy a főváros a 
filmelőadásokra már szép számmal felszerelt 
tornatermeken kívül a maga nagy iskoláiban 
és bérházaiban szintén mentől több ilyen — ki-
zárólag oktatási célra szolgáló — új iskolai 
mozgóképtermet létesítsen s példáját a na-
gyobb vidéki városok is kövessék, hogy így a 
mozgószínházaknak iskolai fllmbemutatásokra 
való kényszerű igénybevétele a jövőben telje-
sen megszűnjék. Azt is kívánatosnak vélném, 
nem kellene-e külföldi, de főleg osztrák min-
tára , az iskolai oktatásban az állóképet (az ú. n. 
Lichtbildet) is a mainál nagyobb mérvben s 
rendszeresen bevonni. Az állókép ugyanis, né-
zetem szerint, zsengekorú elemi iskolai tanu-
lók szervezetét jobban kíméli, mint a film. 
E célra az iskolánkívüli népművelés céljaira 
már beszerzett diapozitív-készletünk iskolai 
célra. szánt állóképsorozatokkal is tervszerűen 
kiegészíthető lenne. Ez az akció Ausztriában 
egy központi és több körzeti képállomás ú t ján 
szinte tökéletesen van megszervezve. 

A hazai fi lmoktatásunk érdekében leszűrt ez 
a néhány tanulság is igazolja, hogy a Bécsben 
tar tot t harmadik nemzetközi oktatófilmkonfe-
rencia nagyon üdvös, közhasznú munkát vég-
zett. A filmnek az iskolába és a népművelésbe 
való intézményes beállítása minden nemzetre 
nézve számottevő kulturális haladást ígér s 
ezért nagyon érdemes és kívánatos, hogy peda-
gógusaink s filmszakértőink az oktatófilmmel 
komolyan és behatóan foglalkozzanak. 
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A PEDAGÓGIAI ÜZEHIIÁRIIMOK. 
í r t a : T A K Á C S B É L A . 

A tanügyi kormányzat egyik legnehezebb 
problémája állandóan a tanítók továbbképzése 
volt. Á tanítók túlnyomó része a kultúra for-
rásaitól távol, falvakon és tanyákon él. Ha 
nem nyuj tunk nekik alkalmat ismereteiknek 
megőrzésére és fejlesztésére, azok a legjobb aka-
ra t mellett is lépésről-lépésre feledésbe merül-
nek. Ezzel a ténnyel már az 1868. évi X X X V I I I . 
t.-c. számolt is, amikor kötelezővé tette a tanító-
egyesületek megalakítását. 

A tanítóegyesületekben minden időben értékes 
munka folyt, az ott elhangzott értekezések és 
gyakorlati tanítások azonban a tanítók tovább-
képzésének biztosítására nem bizonyultak elég-
ségeseknek. Ezen nem is lehet csodálkoznunk. A 
tanítóságot a tanítóegyesületekben annyira le-
foglalta és lefoglalja ma is az egyesületi élet-
től elválaszthatatlan munka, hogy e mellett a 
neveléstani, methodikai és didaktikai kérdések 
tárgyalására nem jut elegendő idő. Mikor a 
tanítóság a folyó ügyekkel, költségvetési és 
számadási kérdésekkel, a tisztikar megalakítá-
sával, az alapszabályok módosításával, a sűrűn 
jelentkező sérelmek tárgyalásával stb.-vel vég-
zett, a pedagógiai kérdések tárgyalására már 
nem alkalmas a légkör s nincs is annyi idő, 
hogy ezek a nagyfontosságú kérdések kellő ala-
possággal ós a cél szemelőtt tartásával letár-
gyaltassanak. 

Ennek a ténynek a megállapítása a r ra indí-
totta a kormányzatot, hogy a tanítók tovább-
képzését más módon igyekezzék biztosítani, 
így születtek meg a tanítói továbbképző tan-
folyamok. Ezeken a tanfolyamokon magasní-
vójú tartalmas elméleti előadások hangzottak 
el, de a tanítóság lelkét megtermékenyíteni s a 
továbbképzést teljes sikerrel szolgálni nem vol-
tak képesek. Ennek oka mindenek felett az volt, 
hogy az elméleti ismeret-közlés nem támasz-
kodott a gyakorlatra s nem vette figyelembe a 
tanító különleges életkörülményeit és azt, hogy 
a tanítónak ismereteit az iskolában kell értéke-
sítenie. A tanítóságot nem a pedagógia elvont 
kérdései, de a tanítással kapcsolatban felme-
rült kérdések ós nehézségek érdeklik. Ha a 
közölt ismeret az iskolai munka sikerének foko-
zására alkalmas, a tanítóság a legnagyobb fokú 
lelkesedéssel igyekszik elsajátítani és felhasz-
nálni azt. Ha pedig ezt a célt szolgálni nem 
tudja, a pusztában elhangzó szó marad csupán. 

Az 1925-ben kiadott íij elemi népiskolai tan-
terv nehéz problémák elé állította a tanítóságot. 
Érezte azt, hogy nagyjelentőségű újítások van-
nak ebben a tantervben, de a részletes utasí-
tás hiánya miat t nem tudott ezekkel az újí tá-
sokkal teljes mértékben tisztába jönni Tartani 
lehetett attól, hogy a tanítóság közelebbi tájé-
kozódás hiányában az ú j tantervből csupán az 
általános óratervet és az átcsoportosított tan-
anyagot használja fel, egyebekben pedig min-
den marad úgy, mint régen volt. 

Ennek a várható bajnak dacára a részletes 
utasítás nem adatott ki. Nem adatott ki azért, 
mert alapos megfontolással és bölcs előrelátás-
sal dolgozó miniszterünk szükségesnek lát ta, 
hogy a részletes utasításban a gyakorlati élet 
tapasztalatai is számbavétessenek. A hiány 
pótlásáról olykép történt gondoskodás, hogy 
központi előadók küldettek ki a tanítóegyesü-
leti gyűlésekre, az ú j tanterv végrehajtásának 
kérdése a tanítótestíileti ülések tárgysorozatába 
állandó pontként beillesztetett s az ország kü-
lönböző helyein több éven á t olyan tanítói 
továbbképző tanfolyamok rendeztettek, ame-
lyek kizárólag az ú j tantervvel és annak ren-
delkezéseivel foglalkoztak. Hogy az irányí tás 
megfelelőbb legyen, a kir. tanfelügyelők két 
ízben is, több napon át tar tó értekezletre hivat-
tak egybe, ahol a teendőket megbeszélték s 
elrendeltetett, hogy a Néptanítók Lapja is kü-
lön rovatot nyisson az ú j tantervnek. 

Ezeknek az intézkedéseknek végrehajtása 
során a tanítóság olyan tiszteletreméltó és nagy-
fokú érdeklődést tanúsított, aminőre eddig 
példa nem volt. Ezt a nagyfokú érdeklődést 
kívánta honorálni és az iskola javára kamatoz-
tatni a miniszter úr, amikor megszervezte a pe-
dagógiai szemináriumokat. Szükség volt erre az 
intézményre nem csupán azért, mert a tanító-
ság nagyfokú érdeklődése dacára, az ú j tanterv 
csak igen lassú ütemben talált otthont a nép-
iskolákban, de azért is, mert a pedagógiai sze-
mináriumok kiválóan alkalmasaknak látszottak 
a tanítói továbbképzés nehéz problémájának 
legszerencsésebb megoldására. 

A pedagógiai szemináriumok munkájának si-
kerét biztosítandó, a miniszter úr a tanítóság 
részére több előadóképző tanfolyamot szervezett. 
Az így kiképzett előadók és az egyes tankerü-
letek legkiválóbb tanítóinak munkája megbe-
csülhetetlen értékű eredményeket teremtett. 
Megszűnt az a merev mozdulatlanság, amely a 
népiskolákat jellemezte s helyét eleven, lüktető 
élet váltotta fel, amely megtalálva és felhasz-
nálva az élettel való kapcsolatokat, az ú j ma-
gyar munkaiskola alapjait vetette meg. Azét az 
iskoláét, amely nemcsak tanít, de a szó legne-
mesebb értelmében nevel is s a közölt ismere 
tekét előre meghatározott nevelő célok szolgá-
latába tudja állítani. A tanítóság nem a r ra tö-
rekszik, hogy sajá t felfogását, gondolkodását 
kényszerítse reá a tanulókra, nem a maga ké-
pére és hasonlatosságára k íván ja a gyermeket 
átformálni, de a tömegnevelés hibáinak kiküszö-
bölésével, magukból a gyermekekből, egyéni 
foglalkoztatással igyekszik) az ú j ismeretet ki-
termelni. A gyermek szabadon kérdez, elmondja 
a tárgyalási anyaggal kapcsolatban álló élmé-
nyeit, gondolatait s a tanító ezeknek a kérdé-
seknek, gondolatoknak, élményeknek felhaszná-
lásával, egybefoglalásával és kiegészítésével, 
nevelő célzattal közli az ú j ismereteket. 
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Az az éltető friss levegő, amely a pedagógiai 
szemináriumok munkája révén beáradt az isko-
lákba, fölfrissítette, fokozott és eredményesebb 
munkára ösztönözte a tanítóságot, de 'fölvilla-
nyozta, öntevékenységre, alkotó munkára ser-
kentette a gyermeksereget is. Ü j népiskola ki-
alakulásának időszakát éljük s az átalakulási 
folyamat már igen jelentős mértékben előre 
haladt. 

Mikor erről a nagyjelentőségű és rendkívüli 
eredményeket igérő munkáról megemlékezem, 
az elismerés, tisztelet és nagyrabecsülés hang-
ján kell a tanítóság lelkes, áldozatkész munká-
jára is rámutatnom. A pedagógiai szemináriu-
mokon való részvétel nem volt kötelező, a taní-
tóság mégis teljes számban vett részt a megtar-
tott üléseken. Nem kapott sem napidíjat, sem 
útiköltséget s panaszszó nélkül fedezte a szemi-
náriumi gyűlésekkel kapcsolatban felmerült ki-
adásokat. Elvitte magával ezekre a gyűlésekre 
gyakorlati tapasztalatait, önképzési vágyát, a 
gyermekek iránt érzett szeretetét, a jobb jövőbe 
vetett hitét s legnemesebb ambícióit. Mindezek 
a szemináriumi üléseken a tanítóság közkin-
cseivé váltak, megteremtették a szükséges kap-
csolatot az iskola és a szülői ház között s elő-
segítették azoknak a gyakorlati és elméleti is-
mereteknek megszerzését, amelyek a nemzeti 
munkaiskola kiépítésénél nélkülözhetetlenek. 

Hogy a hatóságok és a társadalom mennyire 
értékelik ezt a munkát, azt kétségtelenül igazolja 
az a tény, hogy a szemináriumi előadások a köz-
igazgatási tisztviselők, birtokosok, papok, or-
szággyűlési képviselők stb. jelenlétében és ér-
deklődése mellett folynak le. 

De értékeli és nagyrabecsüli ezt a munkát a 
magyar közoktatásügy hivatott irányítója, Kle-
belsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is. 

Ennek! igazolására elég reámutatnom arra, 
hogy az 1929/30. tanévi szemináriumi munkáért 
a miniszter úr 90 tanítónak külön rendeletben 
fejezte ki elismerését. De igazolja ezt a peda-
gógiai szemináriumok munkájának irányítása 
tárgyában kiadott 820—05—352/1931. sz. rendelet 
is, amelyben a miniszter úr örömének adott ki-
fejezést, azért, hogy a tanítók a módszerjavító 
törekvésekkel kapcsolatban keletkezett irodal-
mat szorgalmasan tanulmányozzák és szerzett 
tapasztalataikat munkájukban érvényesíteni tö-
rekszenek. Kimondja e rendeletben a miniszter 
rír azt is, hogy a pedagógiai szemináriumok va-
lóra váltották azokat a reményeket, amelyek 
életrehívásukhoz fűződtek s a tanítói tovább-
képzés terén már eddig is valóban örvendetes 
sikereket értek el. 

E rendelet bőséges utasításokat tartalmaz a 
pedagógiai szemináriumok további munkájának 
irányítását illetően is és ezzel is kifejezésre jut-
tat ja azt a nagy jelentőséget, amelyet a szemi-
náriumoknak tulajdonít. 

Azok az eredmények, amelyekről a pedagógiai 
szemináriumok méltánylásaként beszámolha-
tunk, röviden egybefoglalva a következők: 

1. Az iskola valóban az életnek nevel. 

2. A tanítók különös gonddal használják fel 
tanításaikban a helyi vonatkozásokat. 

3. A nevelőcélok előtérbehelyezésével és nyo-
matékos kidomborításával könnyebbé vált az 
erkölcsi jellem nevelése. 

4. A taní tás a gyermekhez igazodik, azért köz-
vetlenebbé és eredményesebbé vált. 

5. Az ismeretközlés nem cél, hanem csak esz-
köz a magasabb nevelési célok szolgálatában. 

6. Az érzelmi és akarati nevelés felkarolásá-
val ós az értelmi neveléssel való kapcsolatával 
az iskola egész embert nevel. 

7. Az iskola tért nyit a gyermekek egyéni te-
hetségének kifejlődésére. 

8. Bensőségesebb kapcsolat keletkezett a tanító 
és tanítványai között. 

9. Az iskola különös gondot fordít arra, hogy 
a gyermek szerzett ismereteit a gyakorlati élet-
ben hasznosítani tudja. 

10. Teljesebb és eredményesebb a hazafias és 
erkölcsi nevelés. 

11. A szellemi fejlődés nem történik a testi 
fejlődés rovására. 

12. A gyermek szabadabb, elevenebb, frissebb, 
fogékonyabb. 

13. A tanító munkája változatosabb, érdeke-
sebb, lebilincselő. 

14. Az egyes tanítók által szerzett kiváló ér-
tékű gyakorlati tapasztalatokat más tanítók is 
megismerhetik és felhasználhatják. 

Sok más nevelőértékű eredményről is beszá-
molhatnánk még, de azt hisszük, hogy az eddig 
elmondottakkal is képet festettünk az ú j nem-
zeti munkaiskola nevelő irányzatáról. 

Tulajdonképen ezek nem is ismeretlen ú j el-
vek, de olyanok, amelyek a régi iskola mun-
kájában a mostani tervszerűséggel nem dom-
borodtak ki. 

A felsorolt eredményeken kívül reá kell még 
mutatnunk arra a közvetlenebb, bensőségteljes 
kapcsolatra, amely a kir. tanfelügyelők és taní-
tók között a pedagógiai szemináriumok révén 
kifejlődött és megerősödött. A közös munka kö-
zelebb hozta egymáshoz a kir. tanfelügyelőket 
és a tanítókat, viszonyuk! elmélyült, jobban meg-
értik és megbecsülik egymást. Ennek a meleg 
kapcsolatnak áldásos következményei már is 
érezhetők úgy az iskolai munkában, mint a tan-
ügyi adminisztrációban. 

A tanítói állás súlya és tekintélye is jelentő-
sen megnövekedett a szemináriumok munkájá-
nak hatása alatt. A szülők, a nagyközönség, de 
a helyi hatóságok is átérzik a nevelői munka 
nagy jelentőségét, tisztelettel adóznak azoknak, 
akik ezt a nemzetépítő munkát annyi önfeláldo-
zással, lelkesedéssel és hivatásszeretettel végzik. 

Az a közvetlenség, amely az iskolai munkát 
jellemzi, nagy hatással volt a tanítóságra és 
a gyermekseregre. A tanító felszabadult a régi 
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merev formáktól, lehetővé vált, hogy a taní-
tásba belevigye a maga egész egyéniségét. A 
megmerevedett formák mellőzése üdítőleg ha-
tott a gyermekseregre is. Most már nem kell 
állandóan karbatett, vagy hát ra te t t kézzel ülnie, 
kizárólag csak a feladott kérdésre felelnie, ha-

lyeknek előadásai a pedagógiai szemináriumok-
ban hangzottak el. Ezek a könyvek a magyar 
pedagógiai irodalomnak kiváló értékei s beszé-
des bizonyságai annak a komoly értékű mun-
kának, amely a pedagógiai szemináriumokban 
folyik. 

Népművészeti mintájú ablakvitrage. 
(A budapesti m. kir. áll. Erzsébet Nőiskola kézimunka-termében.) 

nem részt vesz maga is a tanítói munkában s 
ezzel reá nézve az iskolai élet vonzóbbá, kedve-
sebbé vált. 

Mindezeken felül a szemináriumi munka al-
kalmat nyújt a tehetségek és az irányításra ké-
pes elemek kitermelésére. Sok kiváló értékű 
olyan tanító lépett sorompóba a pedagógiai sze-
mináriumokon, akii azelőtt a tanítói közéletben 
szerepet nem játszott s akiről a tanítóság maga 
sem tudta, mily nagy értéket képvisel. 

Mint különös eredményt kell fölemlítenünk a 
pedagógiai irodalom gyarapodását. Egy egész 
sorozat olyan könyv látott napvilágot, ame-

A pedagógiai szemináriumok eddig jobbára 
az ú j népiskolai tanterv rendelkezéseivel fog-
lalkoztak. Ez a munka kétségtelenül egyik leg-
jelentősebb része a tanítói továbbképzésnek, de 
nem maradhat a szemináriumok egyedüli és 
kizárólagos tárgya. Az ősz folyamán remélhe-
tőleg megjelenik az ú j tanterv részletes utasí-
tása. A legközelebbi munka tehát ennek a letár-
gyalása. Meg kell a tanítóságnak állapítani, 
mennyiben egyezett meg eddigi munká ja az uta-
sítás rendelkezéseivel s minő esetleges változá-
sokat kell még végrehajtania, hogy munkája a 
részletes utasítással teljesen összhangban le-
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gyen. Ennek a kérdésnek letárgyalása után 
azonban sorra kerülnek más, a tanítói tovább-
képzésre alkalmas kérdések is. Erre nézve máris 
megtörténtek az előkészítő intézkedések. A Nép-
tanítók Lapja minden számában foglalkozik a 
külföldi pedagógiai irodalommal s erről szóló 
rovatában tájékoztatja a tanítóságot a külföldi 
iskolák munkájáról s azokról az ú j irányzatok-
ról, amelyek a külföldi tanítóságot foglalkoz-
tatják. Ezeknek a cikkeknek megbeszélése, az 
azokból levonható tanulságok összegyűjtése, a 
kétségbevonhatatlan vívmányoknak a magyar-
viszonyokhoz való alkalmazása jelentősen szol-
gálni fogja a tanítói továbbképzést. 

A tanítói továbbképzés biztosítása érdekében 
vette tervbe nagynevű miniszterünk a pedagó-
giai szemináriumoknak könyvtárakkal való fel-
szerelését is. Az elemi iskolai magánvizsgálati 
díjak tanulónként 10 pengővel fölemeltettek! s 
ez az összeg kizárólag ilyen könyvtári célokra 
fog szolgálni. A megküldött könyvek nemcsak 
olvasmányai leszpek a tanítóságnak, de azok 
tartalma a pedagógiai szemináriumokban is 
tárgyalás alá kerül. A kijelölt tanító ismertetni 
fogja a szemináriumokon e könyvek tartalmát 
is miközben méltat ja azokat, reámutat arra is, 
hogy a gyakorlati élet figyelembevételével mi 
volna a könyvben ismertetett elvekből a népis-
kolákban felhasználandó. A kérdéshez hozzászól 
a szemináriumokon egybegyűlt tanítóság s bi-
zonyos megállapodásra jut. E megállapodás 
után az egyik tanító gyakorlati tanításban mu-
ta t ja be, hogyan lehet a leszűrt tanulságokat 
a tanításban felhasználni. Hogy ez a munka 
mily mértékben fogja szélesíteni a tanítóság 
látókörét, arról hosszasabban beszélni fölösle-
gesnek látszik. 

Sorra kell kerülni a pedagógiai szemináriu-
mokban az iskolánkívüli népművelés ós a le-
vente-ügy kérdéseinek is. Ez a tanítói munká-
val összeforrt kettős tevékenység hivatott be-
tetőzni az iskolai munkát. A gyermek olyan 
korban kerül ki az iskolából, amikor minden ne-
velő hatásra a legfogékonyabb s amikor to-
vábbi ismeretek megszerzésére vágyik. Ha 
ebben a korban magára hagyjuk, az iskolai ne-
velő munka jórésze veszendőbe megy s a nép-
műveltség nem haladhat előre. Ha ellenben bele 
tudjuk vonni az iskolánkívüli népművelés mun-
kájába s nevelő hatást tudunk érvényesíteni a 
leventeegyesületekl keretében is, jelentősen 
emelni fogjuk népünk műveltségi színvonalát. 

De sorra kell kerülnie a pedagógiai szeminá-
riumokban a tanítói műveltség és ludás kiter-
jesztésére alkalmas kérdéseknek is. Er re nézve 
ugyan eddig nem történt intézkedés, de kétség-
telennek tart juk, hogy a miniszter úr gondos-
kodni fog arról is, hogy elismert pedagógusok, 
esetleg egyetemi tanárok is előadásokat tartsa-
nak a pedagógiai szemináriumokban s ott főleg 
azokat a kérdéseket világítsák meg, amelyeknek 

magasabb szempontból való bemutatása a sze-
mináriumi munka sikerét elősegítheti. Ilyenek-
nek gondoljuk a pedagógiai szemináriumokban 
megbeszélt, de teljes mértékben nem tisztázott 
kérdéseket. 

Végül foglalkozniok kell a szemináriumoknak 
a gyakorlati életben tapasztalt nehézségek meg-
beszélésével s azokkal a kísérletekkel is, ame-
lyeket egyes tanítók sikerrel végeztek. 

Mikor a pedagógiai szemináriumok eddigi 
munkájáról beszámolunk s a jövő feladataira 
reávilágítunk, kötelességünk legalább pár szó-
ban foglalkozni azokkal a jelentésekkel is, ame-
lyekben a kür. tanfelügyelők a pedagógiai sze-
mináriumok munkájáról beszámolnak. Vala-
mennyien egyöntetűen mondják, hogy a pedagó-
giai szemináriumok már is átformálták az elemi 
iskolát. Az ú j munkaiskolában a tanító több 
kedvvel, több szeretettel foglalkozik s a tanulók 
maradandóbb értékű ismereteket szereznek. Az 
általános tantervi cél, az egyes tantárgyaknak 
és tanítási egységeknek a célja tervszerűvé, 
rendszeressé teszi a munkát, a nevelő-hatások-
nak az egész vonalon való érvényesítése új, erő-
teljesebb, erősakaratú, erkölcsi-jellemű nemzedék 
fölnevelkedését teszi lehetővé. Minden tanfel-
ügyelői jelentés elismeréssel szól a tanítóság 
nagy érdeklődéséről, önképzési vágyáról s arról 
a munkaszeretetről, amely a tanítóságot áthatja. 

Egyes tanítói körökben fölmerült az a gondo-
lat, nem volna-e előnyös a szemináriumi mun-
kát a tanítóegyesületi élet keretébe illeszteni. 
Akik ezt a gondolatot fölvetették, kétségtelenül 
jót akarnak. Azt remélik, hogy ezzel a beolvasz-
tással az egyesületi életet föllendítik. A magunk 
részéről ezt az egyesítést aggodalmasnak talál-
juk. Attól tartunk, hogy a sok egyéb munká-
val elfoglalt tanítóegyesületek munkakörében 
ez a kérdés másodrendűvé válnék. Keveset 
nyerne vele a tanítóegyesületi élet és megszűn-
nék egy olyan külön intézmény, mely úgy a 
népoktatás, mint a tanítóság szempontjából 
döntő jelentőségű. 

A szemináriumi munkássággal a tanítóság 
bizonyságát szolgáltatta rátermettségének, hiva-
tásszeretetének, önzetlenségének, nemes gondol-
kodásának és nagyfokú kulhírérzékének. 

Óvja meg a gondviselő Isten kegyelme a ta-
nítóságnak ezen erényeit s a sokat emlegetett 
kultúrfölény reális valósággá és a jobb jövő 
megteremtőjévé válik. 
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HÉPMŰVELÉS A HYARI IDŐSZAKBAN. 

A népművelési tevékenység a falvakban és 
tanyákon a tavasz beköszöntésével rendszerint 
véget ér és csak az őszi betakarítás befejeztével 
n y i t j a meg újból kapuit. Földmíves népünk a 
gazdasági hónapokban a mindennapi kenyér 
megszerzésének nagy harcát vívja. Hajnalhasa-
dástól alkonyatig verejtékezik, hogy téli szük-
ségletét szorgos munkájával biztosítsa. A ne-
héz munkában töltött hétköznapokat követő ün-
nep és vasárnapokat többnyire tisztálkodásra, 
pihenésre, templomjárásra és halaszthatatlan 
hivatalos ügyeinek elintézésére használja fel. 
Részben foglalkozása, részben őstermészete el-
viselhetetlenné teszik számára a lakás, vagy 
€gyéb zárt helyiség áporodott nyár i levegőjét 
s ilyenkor még éjjeli á lmára is a ház eresze alá 
kitelepített priccsen, vagy szénapadláson ha j t j a 
le fejét. A különféle családi összejöveteleket, 
lakodalmi vagy keresztelő ünnepségeket is a 
ház udvarán, szabadban rendezi. Természetesen, 
gondolni sem lehet a nyár i időszakban arra, 
hogy népművelési előadásainkat zárt helyisé-
gekben folytathassuk. 

De ez magában még nem elegendő ok arra, 
hogy a falvak és tanyák népművelői, akik egy-
ben a népnek hivatott vezetői is, minden ösz-
szeköttetést megszakítsanak a vezetésükre bí-
zott néppel. Az igazi hivatásos népművelő az 
előadótermen kívül is megtalálja azt a kapcso-
latot, mely népnevelő munkájának folytonossá-
gát a 6—8 hónapra terjedő hosszú nyári szünet 
alatt is biztosítja. 

Szükséges pedig a nyári időszak kihasználása 
nemcsak azért, hogy a téli hónapok jobbára el-
méleti ismeretnyujtásait gyakorlati bemutatá-
sokkal, megfigyeltetésekkel vagy kísérletekkel 
is alátámasszuk, vagy igazoljuk, de azért is, 
hogy mindazokat a lehetőségeket kihasználhas-
suk, melyekre a téli hónapok alkalmával ter-
mészetszerűleg nem nyílik kedvező alkalom. 

A kezdet nehézségei e téren is jelentkezni 
fognak, mint annak idején a téli népművelési 
előadások megszervezésénél, de amint ott is le-
küzdhetők voltak a különféle akadályok és ne-
hézségek, úgy a szabadban eszköziendő tevé-
kenység is hozzáértéssel, főképen pedig hiva-
tásszeretetből fakadó jószándékkal szintén rend-
szeresíthető. 

Természetesen nem katedrai ismeretterjesztő 
•előadásokra gondolunk a nyári időszakban, ha-
nem kisebb kirándulásokra, sétákra, határbejá-
rásokra stb. 

Különösen a téli gazdasági elméleti előadá-
sok kiegészítésére, szinte nélkülözhetetlenek a 
nyári időszak tanulmányi szemléi, kirándu-
lásai. 

A téli estéken elbeszélgettünk pl. a gyümölcs-
fák kártevői elleni különféle védekezési el járá-
sokról, de nem volt alkalmunk természetben 
szemléltetni, bemutatni a sokféle kártevőt, va-
lamint a védekezés kivitelét és eredményét sem. 
A vasárnap délutáni istentisztelet után, a temp-
lom körül kaszinózó gazdákat meghívjuk sé-

í r t a : S Ü L E D É N E S . 

t á r a s elvezetjük egy előre kiszemelt gyümöl-
csösbe, hol saját szemükkel fogják látni a leg-
nagyobbrészt tamáskodók, hogy a gyümölcs-
fák permetezése ma már elkerülhetetlenül szük-
séges, ha azt akar juk , hogy fáink piacképes ter-
mést és jövedelmet hozzanak. A látottakból 
hallgatóink meggyőződnek arról, hogy ugyan-
olyan mulasztást követ el, aki gyümölcsfáit 
nem permetezi, mint az a gazda, aki 30 évvel 
ezelőtt, mindaddig nem hitt a szőlő permetezé-
sének szükségességében, amíg szőlőjét teljesen 
ki nem pusztította a peronoszpóra. Szoktassuk 
le magyar testvéreinket arról a régi rossz szo-
kásról, hogy mindent a saját kárukon tanulja-
nak meg. 

Más alkalommal sétáljunk ki a közbirtokos-
ság tagjaival a községi legelőre és mutassunk 
rá azokra az ősi rossz szokásokra, melyekkel 
maguk a tulajdonosok teszik teljesen hasznave-
hetetlenekké közlegelőiket. Lássák meg ők ma-
guk, hogy azon a nagy területen, hol a sajá t 
kényelmét mindennél többre értékelő pásztor 
egész nyáron át delelteti a gulyát, haragoszöld-
színű, sűrű, buja fű nő, melyet azonban az ál-
latok — a t rágya bűze miatt — érintetlenül 
hagynak. A megszáradt trágyát a pásztor nagy 
kupacokba gyűjti eladásra, vagy téli tüzelőre 
(sok helyen ez a pásztornak kialkudott béréhez 
tartozik), a legelő nagy része pedig kopár, trá-
gyázatlan marad, melyen az állatok csak sé-
tálnak, mert nincs mit legelniük. Pedig, ha a 
pásztor váltogatná a delelőhelyet, 4—5 év alatt 
az egész legelőterületet sorra lehetne megtrá-
gyáztatni. Ha a legelőn sok haszontalan (gala-
gonya-, csipkerózsa-, kökény- stb.) bokrot lá-
tunk, méressük fel az egy-egy bokor által el-
foglalt területet s nagyjából összeolvastatva a 
belátható legelőrészt elfoglaló cserjéket, szá-
míttassuk ki velük hozzávetőlegesen a bokrok 
által elfoglalt hasznavehetetlen területet, mely 
a legelőnek nagy hányadát teszi. Bizonyára be 
fogják látni, hogy nem az a hibája közlegelő-
jüknek, hogy kevés, hanem az, hogy gondozat-
lan, elhanyagolt állapotban van. 

A tél folyamán tar tot t előadásaink kapcsán 
sok szó esett az őszi szántás fontosságáról, a 
tavaszi fogasolásról, a nedvességnek kapálás-
sal konzerválásáról, a kukoricatöltögetés szük-
ségtelenségéről, a műtrágyázási kísérletekről, 
szalmatrágyázásról, homokjavításról, vagy szik-
telenítésről, a különféle mesterséges takarmá-
nyok termesztéséről, kettős termelésről stb. Mu-
tassuk meg a határban a haladó és maradi 
gazda munkájának eredménye közötti különb-
séget. 

Vagy vigyük el gazdatársainkat egy-egy kö-
zeli uradalomba, vagy ha lehet, kisgazdához, 
ahol a látottak alapján meggyőződést szerez-
hetnek a tenyészállatok és a vetőmag kiválasz-
tásának szükségességéről, a tej- vagy tojásho-
zam fokozásáról stb. H a látni fognak egy-egy 
fehérre meszelt és naponkint gondosan kitaka-
rított baromfiólat, el fogják hinni, hogy az ő 
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baromfiállományuk azért pusztul ki évről-évre, 
mert talán évekig sem takar í t ják ki az ólakat. 

Szemléltessünk végig egy bolgárkertészetet, 
hadd vegyék ők maguk észre, hogy miér t ván-
dorol a holgár a magyar városok környékére 
— Amerika helyett — és miért tud még tízsze-
res haszonbért is fizetni egy hold földért. Azok 
ma is legkevesebbet sírnak a gazdasági nyo-
morúság miatt. 

És egy ilyen sétakirándulás alat t mennyi 
minden látni- és néznivaló akad. Kezdve bent 
a községben, a girbe-görbén, minden ízlés nél-
kül beépített utcákon; itt a gazda jövedelme 
folyik ki az udvarról a trágyalével, ott egy 
túlsűrűn befásított gyümölcsöst, amott egy ta-
karosan megépített ú j házat, majd az útszéli 
árokban egy kidobott baromfihullát látunk, 
amire rátereljük a figyelmet. Néha megjegy-
zéssel kísérjük, máskor csak észrevétetjük a 
látnivalót, mely mellett ők sokszor évekig is 
naponként eljárnak, anélkül, hogy meglátnák. 

Esetenkint célzatosan is tehetünk észrevételt: 
— Szépen tollasodik a Nagy Máté, mily szép 
istállót épített, látszik, hogy már hasznát veszi 
azoknak a könyveknek, amelyeket éveken át ol-
vasgatott a népkönyvtárból. — Nagyon vedlett 
már ez a templom (iskola) fala, meg a tetőzete 
is igen vásott. Most még kevesebbe kerülne a 
rendbehozatala, mintha majd a fa lak is beáz-
nak. Meg az idegen átutazók azt hiszik, hogy 
i t t még az Istent sem szeretik. — Milyen rossz 
karban van ez a közkút itt a piacon, még a víz 
is visszafolyik bele. Nem is csoda, hogy a tí-
fusz járvány minden esztendőben ezt a részét 
keresi meg a községnek. — És így tovább, szá-
zával kínálkoznak az alkalmak a r ra , hogy a 
közfigyelmet egyre-másra rátereljük. 

Vannak községek, melyekben értékes törté-
nelmi, néprajzi, építészeti, muzeális emlékek, 
gyűjtemények őriztetnek, de ezeket sem a hely-
beli, sem a környékbeli lakosság nem ismeri. 
Ezeknek egy-egy kirándulás keretében való 
megismertetése szintén a népművelés tevékeny-
ségi körébe tartozik. 

Ma talán alig lehetséges, de a gazdasági vi-
szonyok megjavulása módot fog nyúj tan i egy-
egy nagyobb, esetleg egész, vagy több napra 
ter jedő kirándulás megszervezésére is. Bár fá-
radságos, de látványosságban és szórakozásban 
felülmúlhatatlan értékű egy a fővárosba veze-
tendő kirándulás az évenként megismétlődő 
mezőgazdasági kiállításra, árumintavásárra , 
vagy a Szent Is tván-napján szokásos nagysza-
bású egyházi és nemzeti ünnepélyre. 

Az ország csaknem valamennyi községe em-
léket állított a világháborúban elesett hősök-
nek. Legtöbbje nagy megerőltetést igénylő 
anyagi áldozattal emelt szobrot a község vitéz 
fiainak. Törvényhozás út ján kötelezővé is té-
tetet t a Hősök Napjának megünneplése min-
den év május havának utolsó vasárnapján, ami-
kor is az iskolák és hatóságok először felekeze-
tenként a templomban, majd az ünnepi isteni-
tiszteletek után a hősök szobránál, vagy a te-
metőben nyugvó hősök sírjánál, a község lakos-
ságának részvételével együttes hazafias ünne-
pélyt kötelesek tar tani . Számtalan községben 

ennek a nagy nevelő erejű ünnepélynek még 
nyomát sem talál juk. A hősök szobra ott dísze-
leg a község valamelyik közterén, sok helyen; 
bekeríttetlenül, a reggelenkint ott gyülekező-
sertés- és marhacsorda által naponkint beszeny-
nyezett környezetben, minden kegyelet lerovása 
nélkül. Mindössze a község hadiözvegyei és-
á rvá i gyújtanak gyertyát emlékükre a szobor 
körül, halottak estéjén. 

Akadnak olyan községek is, hol a lakosság a. 
nap különböző óráiban felekezetenként rendez, 
inkább egyházi jellegű ünnepet a szobornál^ 
nem nagy dicsőségére a községben uralkodó 
felekezetieskedésnek, mely még a nemzeti 
együttérzésnek is akadálya. 

E g y másik, nem törvényileg kötelezett ugyan,, 
de a nemzeti öntudat tiltakozásának gyászün-
nepe június 4-én, a reánk kényszerített t r ianoni 
béke ellen és a revíziós törekvések mellett. — 
Mekkora nemzetnevelő ereje van egy ilyen ha-
zafias ünnepélynek. Sajnos, alig akadnak köz-
ségek, ahol ezt a napot is jelentőségéhez méltó» 
hazafias gyászünneppé avatnák. 

Június hó 18-án a kormányzó születése nap-
jának évfordulójáról a nép alig vesz tudomást,» 
pedig az államfő i ránt i tisztelet és szeretet nö-
velését szolgálná ezen a napon, vagy a követ-
kező vasárnapon, templom után egy díszfelvo-
nulás, vagy népünnepély keretében a nap je-
lentőségének méltatása. 

Egy-egy ilyen hazafias népünnepéllyel az 
egész község lakosságát megmozdíthatjuk, va-
lamint a különféle testületeknek és társadalmi, 
egyesületeknek is szerepet adhatunk hazafias 
irányú munkálkodásra, vagy legalább zászló-
alatti testületi felvonulásokra. 

A nép egyik lelki szükséglete a szórakozás.. 
Erre még a legnagyobb munkaidőbe eső ünne-
peken is sor kerül a nyári időszakban. Ilyenek, 
az aratási és szüreti mulatságok. Ezek mind ha-
gyományos népszokások, melyeket fenntartani: 
és megfelelő tartalommal megtölteni szintén; 
népművelési feladat lenne. Azt lát juk azonban,, 
hogy ezeket a népünnepélyeket a legtöbb köz-
ségben, a haszonleső korcsmárosok rendezik a 
falu leventeifjúsága részére, minden erkölcsi, 
felügyelet és i rányítás nélkül. 

A nép szívesen áldoz is szórakozásra. Nézzük 
csak végig a vásárok, búcsúk haszontalan szóra-
kozást kínáló kikiáltóit, mennyi pénzt szednek 
össze népünktől. Egy-egy ügyesen megrendezett 
és értékesebb tartalommal megtöltött majális-
szerű szabadtéri népünnepéllyel mennyi pénzt 
visszatarthatnánk népjóléti, vagy kulturális i n -
tézményekre, ha mi gondoskodnánk évenként 
egyszer-kétszer a nép nemesebb szórakoztatásá-
ról. Kevés, inkább csak felügyeleti i rányí tás 
mellett mindezt maguk a leventeegyesületek szí-
vesen elvégeznék. 

A népművelésnek kell ránevelni a falusi elöl-
járóságokat is, hogy nagyobb körültekintéssel 
jár janak el a nép szórakoztatását szolgáló enge-
délyek kiadásánál és ellenőrzésénél. Évről-évre 
csaknem minden községet napokon, sőt heteken 
át boldogítanak különféle kuruzslók, jósnők,, 
gondolatolvasók és egyéb népámítók, akik azr. 
elöljáróságok engedélyével sarcolják meg a. 
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hiszékeny, szórakozni vágyó és a misztikumok 
iránt különös hajlamossággal viseltető egyszerű 
falusi népet. A szórakozási vágyat mindenesetre 
erkölcsileg is és anyagilag is hasznosabban kel-
lene kielégíteni. 

A nyári időszakban községünkbe vetődő ván-
dorszíntársulatokkal is igyekezzünk megértetni, 
hogy a falu népének erkölcsi szintje nem azo-
nos a nagyvárosok orfeumi közönségének fertő-

tisztviselője adott engedélyt. Ha egy razziát ren-
deztetünk a vásárokon, búcsúkon, vagy a háza-
lók árukészletének ellenőrzésére, meggyőződünk, 
hogy egyik árusítónak sincs engedélye azoknak 
a selejtes sajtótermékeknek terjesztésére, me-
lyeket a naptárra és rózsás levélpapirosra ad 
— jó pénzért — ráadásul. 

És ha ezeket az árusokat mindenütt zaklatni 
fogja a szorgos hatósági ellenőrzés, rá fognak 

Az Erzsébet Nőiskola növendékcinek „Erzsébet" vándorbölcsője, annak készítői 
és jelenlegi tulajdonosa. 

zöttségével és hassunk oda, hogy az erköles-
rontó, sikamlós, kétértelmű malacságok helyett 
úgynevezett fehér számokat, családi műsort ját-
szanak a falu lakosságának. Az ilyeneket aztán 
a rendelkezésünkre álló módon és eszközökkel 
még propagandával is támogassuk. 

Ideje volna e tekintetben is az engedélyek véle-
ményezését, mint ebben legilletékesebb tényező-
nek, a helyi népművelési bizottságoknak jog-
körébe utalni. Több községben a vezetők együtt-
működése ezt az eljárást már meg is valósí-
totta. 

Itt kell megemlítenünk a vásári ponyvairo-
dalmi termékek ellenőrzését is. Nem lehet kö-
zömbös előttünk, hogy a vezetésünkre bízott nép 
milyen szellemi termékekkel táplálkozik. Minden 
alkalommal hívjuk fel a közigazgatási hatósá-
gok és a csendőrség figyelmét az erkölcsméte-
lyező sajtótermékek árusításának szigorú ellen-
őrzésére. Tudnivaló ugyanis, hogy csak azok a 
sajtótermékek árusíthatók és terjeszthetők, ame-
lyekre — név szerint — a törvényhatóság első 

térni a tiszta magyar népi irodalom terjeszté-
sére és az Elátkozott kastély titka, Rinaldó 
Rinaldini és a többi kalandortörténet helyett 
Arany Toldijával, Petőfi János vitézével, vala-
mint Gárdonyi, Mikszáth, Jókai és más nagy 
írók regényeinek népszerű kiadásaival találko-
zunk majd a ponyvákon is. 

Ez a munka is népművelés. 
Összegezve az eddigieket, a nyári időszak nép-

művelési munkaköreit a következőképen csopor-
tosíthatjuk: 

1. Tanulmányi kirándulások. (Történelmi, 
földrajzi, néprajzi, gazdasági, egészségügyi, 
turisztikai, szórakoztató stb.) 

2. Hazafias ünnepélyek rendezése. (Március 15; 
Hősök ünnepe, május utolsó vasárnapján; tria-
noni gyászünnep, június 2-án; a kormányzó szü-
letésnapjának megünneplése június 18-án; Szent 
István napja, aug. 20-án; aradi vértanuk ünnepe, 
október 6-án.) 

3. Népünnepélyek rendezése. (Majális; arató-
ünnep; szüreti mulatság.) 
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5. Ünnepi térzene rendezése. (Leventezenekar, 
dalárdák közreműködésével.) 

6. Dalos ünnepélyek, dalversenyek rendezése. 
7. Kiállítások rendezése. (Gazdasági, néprajzi, 

régészeti, hadtörténelmi, háziipari, kézimunka, 
stb.) 

8. Vándorszínészek, komédiások műsorszámai-
nak ellenőrzése. 

9. Sajtótermékek terjesztésének ellenőrzése. • 

Kik végezzék ezeket a feladatokat? 
Mindazok a faluvezetők, akik a magyar falu 

népében fajtestvéreiket ismerik, szeretik és az 
ő előhaladásukban látják a szebb és boldogabb 
magyar jövőt. 

A FALUSI ÉNEKKAR. 

A magyar falu énekkara nemcsak a fővárosi-
tól, hanem a vidéki városi gócpontokétól is 
sok évtizednyi távolságban áll. A dalosverse-
nyek igazolják ezt a megállapítást. 

A falusi énekkar ügye tudniillik legtöbbször 
már a megindulásnál nem helyes. A meg-
szervezés, az összehozás, a helyiség biztosítása, 
a fűtés-világítás kikoldulása még csak megy 
valahogy. A legtöbb faluban fog akadni olyan 
ember is, aki alkalmas az énekkar vezetésére. 
De a legtöbb ilyen karvezető csak a rendelke-
zésére álló hangjegykönyvből tud egyes dalo-
kat megtanítani. A dalosgyüjtemény partitúra 
alapján kiválasztják a nekik tetsző dalt és kö-
vetkezik most a szólamkiirtás. Ezeket legtöbb-
ször nekik maguknak kell kiírniok. Ideig-
óráig talán el is végzik ezt a lélekölő és idő-
rabló munkát, — de egészen bizonyos, hogy 
ebbe fáradnak bele legelőször, különösen, ha 
még azt is tapasztalják, hogy kezdő énekkaruk 
csak a legnagyobb nehézségekkel tud a kivá-
lasztott karművel megbirkózni. Szívesen félre-
tennék már és választanának egy könnyebb, 
alkalmasabb dalt, de fáj nekik a befektetett 
nagy munka hiábavalóságának gondolata és 
így tovább szenvednek. A lassú haladás ked-
vetszegő, vagyis kezdete a bondásnak. 

Ha a magyar falusi daloséletet igazi akarás-
sal életre akarjuk kelteni, akkor elsősorban 
szakítani kell a megszokottal, a becsontosodott 
hagyománnyal. Magyar országn 471 énekkar 
van, amely tagja az O. M. D. Sz.-nek. Legalább 
mégegyszer ennyire tesszük a be nem szerve-
zett — és nagybbrészt csak alkalomszerűleg 
működő — énekkarok számát. A 471-es létszám 
is igen kevés, ha azt más országok létszámá-
val hasonlítjuk össze. Minden elhatározás te-
hát, amely a falusi dalosélet fejlesztését és nö-
velését kézbeveszi, dicséretreméltó, de csak 
akkor célravezető, ha nem veszi át az eddigi 
hibákat és nem akar csak jó statisztikát elérni. 

Mint mindent, a karéneklést is, a legelején 
kell kezdeni. Egészen bizonyos, hogy azokban 
az országokban, amelyekben a karéneklés ma 
teljesen megoldott kérdés, nem ott kezdték, 
ahol mi akarjuk. A magyar ember, különösen 
a magyar falusi ember füle nem szokott hozzá 
— a fejlett kai-éneklés alapját alkotó — több-
szólamúsághoz. Hiszen dalolása a korcsmában, 
munkaközben — mindig egyéni, mással nem 
törődő. De a magyar templomi éneklés is — 
ha azt mai formájában egyáltalán karéneklés-

ír ta : B O L D I S D E Z S Ő D R . , kir. t an fe lügye lő . 

nek nevezhetjük (ugyanis legföljebb tömeg-
énekről lehet szó) — egyszólamú. A falusi ci-
gány zenéje sem alkalmas arra, hogy a ma-
gyar fülben polifonikus érzéseket keltsen. És 
liogy a falusi ember a falusi cigányzenére, 
vagy az ú. n. trottyos fúvósbanda zeneboná-
jára mulatni és táncolni tud, — az mindennél 
beszédesebb bizonyítéka a magyar falu zenei 
mélyfokának. 

És mit tesz a megszokott magyar karveze-
tés az ebből a primitív fülekből rekrutáló-
dott kezdő énekkarral? Azt kívánja, hogy négy-
szólamú karénekeket tanuljon meg és adjon 
elő. Nem mondom, — a legtöbb esetben ez si-
kerül is, — de mily nagy munkabefektetéssel. 
Az elért eredmény semmiesetre sem fedi a be-
fektetett munka értékét. Mert vájjon szabad-e 
addig négyszólamban énekelni, amíg a több-
szólamúságról egyáltalán nincs fogalmunk? 
Vájjon például a tervszerű zongoratanítás 
miért vesz elő — annak idején — először két-
szólamú Bach-invenciókat és nem kezdi mind-
járt a négyszólamú fugával? Semmiesetre sem 
csak azért, mert az ujjtechnika tervszerű fej-
lesztése kívánja ezt így, hanem elsősorban 
azért, hogy a zenei készség fokozatosan neve-
lődjék a komoly többszólamúsághoz. 

Szerény véleményem szerint a kezdő falusi 
énekkarral legelőször egy szólamban kell éne-
keltetni. Sokan talán elmosolyodnak erre: hi-
szen egy szólamban mindenki tud énekelni, 
mert ehhez nem kell más, minthogy a dalla-
mot ismerje. Ez igaz, de vájjon nagy általá-
nosságban szépnek' nevezhetjük-e a mi falusi 
emberünk énekét? Van-e abban a dallamon kí-
vül egy csöppnyi zeneiség, kultúra? Nincs bi-
zony. Az egyszólamú éneklésnek tehát az a fel-
adata, hogy egyrészt bővítse a dalkincset, más-
részt leszoktassa a falusi embert a túlzott erő-
kifejtésről, vagyis hozzászoktassa a szép ének-
léshez. 

Dalkincsünk bővítésére igen nagy szükség 
van, mert az idegen hatások romboló munkája 
e téren is érezteti hatását. A túlerős éneklés 
pedig úgyszólván vele nevelődik a falusi em-
berrel, mert a szabadban való egymáshoz át-
beszélés, a mezőn egymáshoz való átkiabálás, 
— majd később a korcsmában való virtusko-
dás, — a templomi énekben való vezetni aka-
rás: — mind az erőltetett éneklésre vezet. Ez-
zel együttjár a hangnak eldurvulása is. Az 
egyszólamú éneklésnek kell elsősorban ezeken 
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a hibákon segíteni. De az egyszólamú ének 
lesz az, amelyen legkönnyebben szemléltetni 
tudjuk azokat az elemi zenei ismereteket, ame-
lyek minden kezdetlegességük mellett is az 
éneklés öntudatosabbá tevésére fognak vezetni. 
Az egyszólamú éneklésnek nem szükségszerű 
előfeltétele az énekkarba való tömörülés. Sőt 
a magunk részéről előnyösebbnek tartanok, ha 
abban minél nagyobb tömegek vennének részt. 
A legalkalmasabb idő erre a délutáni isten-
tisztelet utáni idő, a legalkalmasabb hely maga 
a templom. Az egyházi énekeknek helyes, ízlé-
ses betanítása minden akadály nélkül történ-
hetik a templomban, — a világi énekek taní-
tását végezzük az iskolában. Ha sok a részt-
vevő, minden osztályban tarthatunk ilyen egy-
szólamú tömegéneklést. Ennek az éneklésnek a 
vezetésére minden tanítónak elegendő tudása 
van. Énekeltessünk igazi népies magyar dalo-
kat, amelyek értékesek és a népnek legjobban 
tetszenek. 

Amikor ezen a téren megfelelő eredménye-
ket értünk már el, akkor haladjunk csak egy 
lépéssel előbbre. Az egyszólamú énekléssel 
valószínűleg sokan kedvet kaptak a karének-
léshez. Az éneket vezető is megismerte éneke-
seit, tudja, kiknek van jó hallásuk, jó hangjuk 
s így könnyen kiválogathatja a tömegből azt 
a kisebb részt, amely a következő fok gyakor-
lására alkalmas. A következő fok a kétszólamú 
éneklés. A kulturált égyszólamú énekléshez 
szokott embernek, aki természetesen ismeri 
már az énekfegyelmet és bizonyos elemi zenei 
ismeretekre is szert tett, öröm lesz a tovább-
fejlődés. Az elemi ismeretek alatt ne gondol-
junk mindjárt a kottából való éneklésre. Ezt 
számtalan elvont fogalom előzi meg, amelyeket 
a tanított dalok alapján játszva érzékeltethe-
tünk és amelyek még mindig nem azonosak a 
kottából való énekléssel. Gondolok itt arra az 
elvont anyagra, amelyet az elemi iskolai ének-
tanterv szerint az elemi iskola I. és II. osztá-
lyában kell elvégezni. Ezek az elemek alkal-
masak arra, hogy a ritmus legkönnyebb kép-
leteit, a hangközök dallami sajátosságait tu-
datosan megismertessék. Csak ezután haladha-
tunk tovább. 

A kétszólamú éneklésnél is módszeresen kell 
eljárnunk, ami föltételezi az anyag helyes ki-
választását. Mert kétszólamú énekben is lehet-
nek olyan nehézségek, amelyek nem alkalma-
sak kezdetnek. Kétszólamú dalokból már oly 
nagy műsort dolgozhatunk fel, hogy minden 
ünnepségre készen állunk. Amint már említet-
tem, a legfontosabb az alkalmas anyag meg-
válogatása. Hogy a kétszólamú éneklésben is-
mét továbbfejlesztjük azt az elméleti alapot, 
amely az éneklést tudatossá teszi, az csak ter-
mészetes. A kétszólamú énekekkel, ha azok 
szólamvezetése ízléses, ötletes, hatásokban gaz-
dag eredményeket érhetünk el. 

A kétszólamú éneklést kövesse a három-
szólamú. Ennek szerkezete már teljesen kielé-
gítő harmóniai érzéseket kelt és a két szóla-
mon kifejlesztett hallás sem fog már idegen-
kedni tőle. A háromszólamú éneklés igen sok 

helyen a végső fokot is fogja jelenteni. Sok-
szor hallott és indokolt panasza a falusi ének-
karvezetőknek hanganyaguk szűk kerete. Ál-
talában a basszus 0-jétől a tenor f-iéig terjed. 
Ami ezen alul vagy felül van, az a legtöbb 
esetben már nem énekhang, hanem erőlködés 
és éppen ezért nem szép. A háromszólamú 
éneklésnél ezeket a kereteket sokkal inkább 
betarthatjuk s azért könnyebben is tudjuk a 
szükséges énekesanyagot összehozni. A három-
szólamú éneklés tehát még igen sokáig a fa-
lusi énekkarok teljesítményének a maximuma 
lesz, ha a teljesítményt művészi szemmel mér-
legeljük és nem „tekintély"-kérdóst csinálunk 
belőle. Hogy háromszólamú énekléssel nem ta-
lálkoztunk eddig az énekversenyeken, ez nem 
azt jelenti, hogy ennek értéke kevesebb lenne, 
mint a négyszólamúé, — hanem csak azt je-
lenti, hogy mi egyszerűen átvettük a négy-
szólamú éneklés lehetőségét, mint a karének-
lés közkeletű módját és nem törődtünk azzal, 
hogy énekeseink érettek-e már az éneklésnek 
erre a fajára? 

Az itt felsorolt haladási lépcsőfokoknak azon-
ban egy igen nagy akadálya van. Ez pedig az 
énekanyag hiánya. Ha minden falun volna 
valóban képzett zenész, aki amellett ismeri is 
a dalirodalmat, akkor minden énekvezető maga 
készíthetné el a szükséges anyagot, bár a sok-
szorosítás terhe akkor is megmaradna. Mert 
ha kottát nem adunk énekeseink kezébe, akkor 
szakszerű énekoktatásról nincs szó. Mert nem 
baj, ha az énekes még nem ismeri a kottát. A 
hangok egymás fölé és alá helyezéséből az éne-
kes már megsejti a hangoknak egymástól való 
távolságát, a kottáknak egymástól való — 
hosszirányú — távolsága pedig a ritmusról ad 
megközelítő szemléletet. Kottára tehát szük-
ség van. De kotta nincs, vagy csak kevés van. 
Igaz ugyan, hogy az iskolai énekeskönyvecs-
kék kétszólamú dalai pillanatnyilag kisegíte-
nek, de az azokban felhasznált szövegek iskola-
szerűsége nem fogja érdekelni — huzamosabb 
időn át — a felnőtt énekest. 

A legnagyobb örömmel kell tehát üdvözöl-
nünk a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak azt az elhatározását, hogy a Néptaní-
tók Lapjához kottamellékletet ad. Ha ez az 
anyag, amelyet szakemberek bizonyára gondo-
san megválogatnak — a fent kifejtett szükség-
leteket szem előtt tartva —, a dalokat egyidő-
ben kettő, három és négy (harmóniailag és 
szerkezetileg egyező*) szólamosításban közli, — 
akkor falusi daloséletünk fejlődését mindennél 
jobban szolgálja. Egy közelebbi, de igen hasz-
nos lépés lenne, ha a kottalemezekről igen 
olcsó (önköltség) különlenyomatok is készülné-
nek, amelyek a sokszorosítás nehézségeit kü-
szöbölnék ki. Ez a hangjegyközlés feltétlenül 
és haladék nélkül éreztetni fogja áldásos ha-
tását. 

* A különböző á t i ra toknak harmóniai — és termé-
szetesen szerkezeti — egységét azért t a r t o m fontosnak, 
hogy ado t t esetben, pl. ünnepélyeken, a különböző ala-
kulatok együt t is énekelhessenek. 
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A BEBLIII ERDEI I I S K O L Á K . 
írta : J. CSŰRÖS FERENC, Debrecen sz. kir. város közművelődési tanácsnoka. 

A mult év szeptember havában tanulmány-
úton Berlinben jártam. Meglátogattam Berlin 
erdei iskoláit. Itt szerzett tapasztalataimról a 
következőkben számolhatok be: 

Berlinben két erdei iskola van. Az egyik 
elemi iskola (Gemein de Waldschule), a másik 
középfokú iskola (Höhere Waldschule). 

Mind a kettő Nagy-Berlinnek délnyugati ré-
szében, az erdős, ligetes Grunewaldban van el-
helyezve, a Heerstrasse ós Eichkamp állomá-
sok között elterülő fenyőerdőben. A heer-
strassei állomástól tízpercnyi gyalogsétával ér-
hető el az egymás mellett fekvő két iskolatelep. 
Az állomásépület előtt fut el a villamos, 
melyen szintén jó összeköttetése van Berlin 
központi része felé a két iskolába járó növen-
dékseregnek. 

Mind a két iskolának a célja az, hogy gyenge, 
fejletlen fizikumu gyermekeket a testi épsé-
g-ük megőrzésére és fejlesztésére legalkalma-
sabb környezetben, szabad levegőn, gyantás-
illatú fenyőfák között nevelje egészséges 
emberekké. 

Mindkettő városi intézmény és pedig Char-
lottenburgé, mely tudvalevőleg külön életet 
élő város volt s csak Nagy-Berlin kialakulása 
óta tartozik Berlinhez. 

A két iskola közül a Höhere Waldschule van 
előnyösebb anyagi helyzetben. Ez az épületek 
minőségén s az egész telep külsején azonnal 
meglátszik. Pedig a másik, a Gemeindewald-
schule — nézetem szerint — sokkal fontosabb 
hivatást tölt be s fejlesztésre érdemesebb. 

A charlottenburgi Gemeindewaldschule a vá-
rosi egészségtelen lakásokban növekedő szűk-
mellű, gyenge, beteges gyermekek számára 
épült 1904-ben, 32.000 márka költséggel. Abban 
az időben merész ríjítás és kezdeményezés volt 
az egész iskolatípus, melynek mintájára most 
már számos erdei iskola épült szerte Európá-
ban. Nálunk is kettő van: a soproni és szom-
bathelyi, a tüdőbetegségre hajlamos gyerme-
kek részére. 

1928-ban a charlottenburgi városi hatóság az 
intézmények pavillonstílusban való tovább-
fejlesztését határozta el. 

Igazgatója már hosszú idő óta Herr Rektor 
Jaesrich. Egyszerű, nyájas, közvetlenmodorú 
úriember. A német pedagógusok rokonszenves 
fajtájából. Szíves örömmel fogadott s alapos 
magyarázatok kíséretében mutatott meg min-
dent az iskolatelepen. 

Mert ez az iskola voltaképen égész telep. A 
grunewaldi erdőből mintegy két hektárnyi 
terület van számára elkerítve. Itt éli életét az 
a 260 gyermek, akit gyenge fizikuma miatt or-
vosi vizsgálattal választanak ki az erdei isko-
lában való tanulásra. 

Nyírfaágakból készült egyszerű kapun s egy 
fasoron áthaladva érjük a minden oldalról 
nyitott ebédlőt. Egyszerű nagy faszín ez, 
kecskelábas, hosszú asztalokkal és lócákkal. 

Csupán arra való, hogy napsütés vagy eső 
ellen védje a benne étkezőket. 

Nem messze ettől kétemeletes faépület áll. 
Földszinten konyha-, kamarával és mosóhelyi-
séggel, egy nappali és egy tanteremmel; az 
emeleteken két 20—20 tágas nagy hálóterem 
van, mosdóval és szobával a felügyelő, számára. 

A másik oldalon helyezkedik el egy kisebb 
baraképület, orvosi szobával és több kisebb 
helyiséggel. Mellette van egy másik barakk, 
nagy tanteremmel és az igazgatói irodával. 
Ismét két nagy barakképület hat tanteremmel, 
tanítói szobákkal. 

Az épületek között a fákat mindenütt meg-
hagyták. Közben egy-egy virágágy; rajtaha-
gyott kéreggel, dorongokból készült s a kör-
nyezethez illő fllagóriák, amelyekben és mellet-
tük jó időben a. tanítás folyik. A tantermeket 
csak hűvös, esős időben használják. Az egész 
kert azt a hatást teszi az emberre, melyben a 
gyermeksereg jól érezheti magát. Középen két 
nagy délifekvésű Liegehalle épült az összes 
gyermekek ebédutáni fekvőkúrája számára. 
Ezen épületek hátterében levő barakkban a 
konyhaszemélyzet lakásai, fürdőszobák s 
egyéb mellékhelyiségek vannak. A külön elke-
rített kertben minden gyermeknek külön zöld-
séges- és virágágya van, melyet maga gondoz. 
Egy homokkal feltöltött szabad tér torna-
szerekkel rögtön elárulja, hogy ez a gyermekek 
játszótere. 

A telep végében van a nemek szerint elkülö-
nített nagy betonfürdőmedence, tágas napozó-
val. Az épületeken és az egész telepen a német 
tisztaság és rendszeretet szembetűnő, de az is 
látszik, hogy nem luxusintézménynek szánták. 
Az épületek egyszerű barakképítmények 
szimpla ablakokkal, ami azt is mutatja, hogy 
eredetileg csak nyári tartózkodásra szánták. 
Aminthogy a gyermeksereg kora tavasztól 
késő őszig tartózkodik itt. Csak 1921 óta kísér-
leteznek azzal, hogy előbb negyven, jelenleg 
150 gyermekkel télen át is foglalkozzanak a 
telepen. Azonban erre a célra nézetem szerint 
nem lehet alkalmas. A vékonyfalú, szimpla-
ablakú tantermekben és hálótermekben egy 
zord tél több kárt, mint hasznot tehet a gyenge-
fizikumú gyermekek soraiban. 

Az iskola belső élete egészen elütő a rendes 
elemi iskolákétól. Ez természetes is, mert hi-
szen az erdei iskolának különleges céljai 
vannak. 

Egy rendes iskolai nap következőképen 
folyik le: 

Reggel 8 órakor érkezik a gyermeksereg rész-
ben vonattal, részben villamoson. Az étkezőben 
tejeskávé várja őket. Ezt gyorsan felkanalaz-
zák. Utána karének. Azután felsőruháikat a 
ruhatárban levetik és rossz időben széjjelosz-
lanak a tantermekben, jó időben pedig osztá-
lyok szerint csoportosulva kiülnek filagóriájuk 
mellé, ahová a tábla már oda van készítve. Az 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 15 ((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

osztályok szerteszóródva olyan távol vannak 
egymástól, hogy a tanulásban nem zavarják 
•egymást. 

A tanítás vallásórával kezdődik. Vallásórára 
alkalmasabb hely nem is kínálkozhatik, mint 
itt. Egy napfényes, madárdalos májusi regge-
len, a sötétzöld fenyők tövében valóban nincs 
nehéz dolga a vallásoktatónak, hogy kis növen-
dékei szívét áhítattal töltse el a gyönyörű ter-
mészet mindenható Alkotójával szemben. 

A másik osztállyal irodalmi órát tartanak. 
^Megbeszélések és szavalatok váltják fel egy-

iErzsébet Nőiskola.) 
Jelenet a magyar 
lakodalmas táncból. 

mást. Az évszakokhoz válogatott költemények, 
kivált a természet szépségeiről szólók teljes 
hangulati hátteret kapnak az üde környe-
zetben. 

A harmadik csoport természetrajzot tanul a 
méhesben. A negyedik körüláll egy virág-
ágyat s a legközvetlenebb szemléltetés mellett 
játszva tanulja a növénytant. A számtant is 
játékok felhasználásával tanulják. Általában, 
ahol csak lehet, játékok közbeiktatásával fris-
sítik a gyermekek elméjét, mely a pompás leve-
gőben, az üde illatot árasztó fenyők és virágok 
között minden ismeretközlésre különben is 
frissebben és szívesebben reagál, mint pl. egy 
.zsúfolt, párás, rosszlevegőjű tanteremben, ahol 
.a figyelme hamarabb fárad a testi lankadtság 
miatt. 

A tanítási órák 35 percesek, köztük öt- és tíz-
•perces szünetekkel. A harmadik órát követő 
•félórás szünet alatt rövid étkeztetés s utána 
a félóra további részét betöltő játék és torná-
-zás következik a játszótéren. Ezalatt a gyer-
mekek figyelőképessége újból felüdül s játszva 
'bírják a szünet után következő újabbi három 
:35 perces tanítási órát. 

Ennek végeztével a szellemi munka be is van 
, fejezve. Következik az ebéd a nagy étkezőszín-

iben. Rövid ima után ülnek le az asztalhoz. Az 

ételek egyszerűk és táplálók. Étkezésközben 
szabad a beszélgetés. 

A mértéktelenül evők vagy magukat illetle-
nül viselők a Katzentisch-hez kerülnek. 

Ebéd után alvás következik. Ez mindenkire 
kötelező. Minden gyermeknek megvan a maga 
heverőszéke (Liegestuhl), melyet jó időben a 
fák árnyékában, rossz időben a Liegehalle-ban 
állítanak fel. Ott szundikálnak szép csenben 
egymás mellett. Aki nein tud aludni, olvasgat-
hat, de csak a heverőszékén. A többiek álmát 
zavarni nem szabad. 

Egyórai alvás után szabad a játék. Szerte-
oszlanak a telepen. A leánykák kézimunkáz-
nak, a fiúk a műhelybe mennek fúrni, farig-
csálni. Vagy öntözgetik, gondczgatják a zöld-
séges- és virágágyaikat. A játszótéren folyik 
a játék és tornázás. 

Azután jön az uzsonnakávé. Utána a fürdés 
és nap fürdőzés a közös medencében s mellette 
a gyepen. Mikor ennek is vége van, rendbesze-
dik szerszámaikat, takarítanak. Szüleik szá-
mára szednek a maguktermelte virágokból 
vagy zöldségből. 

Végül jön a vacsora. Utána karének. Azután 
csoportokban, katonás rendben, tanítóik veze-
tése mellett mennek ki a pályaudvarra vagy a 
villamosmegállóhoz s oszlanak haza. 

Ötven gyermek azok közül, akik különöské-
pen gyenge testalkatúak, vagy otthon nagyon 
egészségtelen lakás várja őket, orvosi kiválasz-
tás szerint éjjelre is kintmaradhatnak s a telep 
sziellős, jólevegőjű hálószobáiban tölthetik az 
éjjelt. Ezek lefekvés előtt megmossák lábukat. 

Étkezés előtt mindegyikükre kötelező a kéz-
mosás. 

í gy folyik le az iskola rendes egynapi élete. 
Hetenként egyszer, szerda délután a szülők 

is meglátogathatják az iskolát. 
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Az intézet orvosi felügyelete különös gond-
dal történik. Ez természetes is, mert az iskola 
különleges célja: a gyengefizikumú gyermekek 
feljavítása, betegségekre hajlamos testük meg-
erősítése, egészségessé tétele. 

Az iskola 260 növendékét a különböző elemi 
iskolák orvosai alapos vizsgálat után válogat-
ják ki minden év március havában. Más jog-
cím, mint az orvosi vizsgálat eredménye, a 
telepre való felvételhez nincsen. 

Gyógyíthatatlan, vagy fertőzőbetegségben 
(pl. nyílt tbc) szenvedő gyermeket nem vesz-
nek fel. A szülőktől beleegyezési nyilatkozatot 
vesznek a felvétel előtt. A gyermekek az erdei 
iskolában állandó orvosi felügyelet alatt van-
nak. Minden gyermeknek egyéni lapja van. 
Erre az iskola orvosa, heti látogatásai alkal-
mával, bejegyzi a megfigyeléseit. 

Az orvos a tantestülettel beszéli meg, melyik 
gyermek milyen különleges gondozást igényel 
s a márciustól októberig tartó nyári idény vé-
gével összesítőjelentést tesz. 

Leggyakoribb betegségek: vérszegénység, 
skrofula, szívbaj, tüdőbaj. Az orvosi jelentés 
legtöbb esetben határozott javulást, vagy tel-
jes gyógyulást mutat fel az idény végével. 
Igen csekély százalék mutat rosszabbodást. 

Az iskolaorvos rendesen azzal végzi össze-
foglaló jelentését, hogy a javulási százalék sok-
kal jobb volna, ha minden gyermek az éjsza-
kát is kint tölthetné a telepen. Ami tekintve 
azt, hogy a szegény néposztály lakásviszonyai 
Berlinben sem rózsásak, egészen érthető. 

A javulási százalék emeléséhez a jó levegőn, 
egész nap szabadban létei mellett jelentékenyen 
járul hozzá a napi ötszöri étkezés. A koszt egy-
szerű, de tápláló. Reggeli: tejeskávé kenyérrel; 
délelőtti: tej leves vajaskenyérrel, ebéd: zöld-
ségleves kolbásszal, főzelék hússal, szalonnával, 
hetenként egyszer-kétszer édestészta; uzsonna: 
tejeskávé kaláccsal; vacsora: tejleves vagy 
kakaó vajaskenyérrel. Egy gyermek napi étke-
zési költsége a háború előtt 50 pfenniget, ma 
azonban az élet általános drágulása folytán 
90 pfenniget (123 fillért) tesz. 

Huszonötéves fennállása alatt az iskola 5000 
gyermeknek adta vissza az egészségét. 

Ami a pedagógiai eredményt illeti, általános 
észlelet, hogy az jobb a rendes elemi iskolák 
eredményeinél. Aminek magyarázata abban 
van, hogy a gyermekek az üdítő környezetben 
frissebb elmével tanulnak s éppen ezért a ta-
nultak maradandóbb nyomot is hagynak a 
gyermeki lélekben, mint a kiéltlevegőjű, lan-
kasztó városi tantermekben. Erkölcsi tekintet-
ben is jó hatással van az iskola. A koedukáció 
szelídítő hatással van kivált a fiúkra. De szelí-
dítő és nemesítő hatással van mindkét nem-
beliekre, elsősorban a természettel való közvet-
len, szoros kapcsolat következtében. Erkölcsi 
kihágás ritkán fordul elő. 

A Höhere Waldschule céljaiban azonos az 
előbb ismertetett erdei iskolával. Csupán a 
gyermekek életkorában és a képzés magasabb-
rendűségében tér el tőle. Az előbbi elemi isme-
reteket ad. Voltaképen az erdőben elhelyezett 

elemi iskola ez. Az utóbbi az Oberrealschule 
tanterve szerint tanít. 

1910-ben alapították. Célja: gyenge testi fej-
lettségű gyermekeket, fiúkat és leányokat, 
vegyesen, középfokú oktatásban részesíteni oly 
módon, hogy az egészséges környezetben testi 
fejlődésük is megfelelő gondozásban része-
süljön. 

Az intézet közvetlenül a Gemeindewaldschule 
mellett a grunewaldi fenyőerdőben mintegy 
harmadfélhektárnyi területen van elhelyezve. 
Első látásra mindjárt szembetűnő, hogy jobb> 
anyagi helyzetben van, mint a másik iskola. 
Épületei masszívabbak és osinosabbak, kertje 
gondozottabb (külön kertésze van), bútorai s-
egyéb berendezései jobb minőségűek, mint az 
elemi iskoláé. Fenntartója ennek is Charlotten-
burg közönsége. 

Az intézet négy nagy barakképületben van 
elhelyezve 11 tanteremmel. Ezenkívül két nyi-
tott tanterme is van. Egy nagy étkezője 300 
gyermek étkeztetésére alkalmas. Az épületek 
csak nyári használatra épültek, hálótermeik 
nincsenek. A növendékek mind bejárók. Az. 
intézményt nem is szándékoznak benntlakásra 
alkalmassá tenni. A célnak a jelenlegi szisz-
téma teljesen megfelel. 

A növendékek reggel 7-36 órakor gyülekez-
nek a charlottenburgi pályaudvaron s vonattal 
jönnek ki az intézetbe. 

Az elméleti oktatás mellett természetesen a2r. 
iskola kitűzött céljának megfelelően, igen nagy 
gondot fordít az intézet testük fejlesztésére és-
egészségük gondozására. Külön elkerítve nagy 
betonmedencéjük van, mellette 18 zuhany. Itt 
délutánonkint vidám élet folyik. Napozás és-
fürdés mellett rendszeres úszástanításban is 
részesülnek a növendékek. 

Gyakoriak az egy- és kétnapos kirándulások. 
Pünkösdkor és ősszel mindig szerveznek több-
napos kirándulást az ország távolabbi részeibe-
Minden osztály kirándulási naplót vezet. Ebbe? 
a növendékek maguk jegyzik fel a kirándulás-
nevezetesebb eseményeit, rajzokkal és a kirán-
dulásközben készített fényképfelvételekkel 
illusztrálva. 

A fiúk számára kézimunka és dobozműhely 
van. Itt fúrnak, faragnak kedvük szerint ar. 
délutáni órákban. Az iskola és maguk, vagy 
szüleik számára használati és ajándéktárgya-
kat készítenek. A munkát örömmel és játszva 
végzik. Megkedvelik a testi munkát és későbbi 
életükben haszonra fordítható kézügyességet 
szereznek. 

A kerti munkára is nagy gondot fordít az. 
iskola. A bentlakó kertész osztja be a növendé-
keket a munkára, oktatja, tanítja őket, amellett 
vezeti az iskola kertgazdaságát. A kerti mun-
kában minden nöyendék köteles résztvenni. EZÍ. 
mindnyájuk számára egészséges és edző, test-
erősítő foglalkozás. Amellett olyan gyakorlati 
ismereteket szereznek vele, melyeknek az élet-
ben mindenkor jó hasznát veszik. 

A koedukáció az egész vonalon érvényesül.. 
Fiiik és leányok együtt tanulnak, játszanak,, 
kertészkednek. A rendszer jótékonyhatású. A-
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kétnembeliek megszokják egymás társaságát. 
Kivált a fiúkra szelidítő ós nemesítő hatással 
van a leányok társasága. Erkölcsi kihágás nem 
fordul elő köztük. 

A növendékek létszáma évről-évre emelkedik, 
ami az intézet életrevalóságának bizonyítéka. 
1924-ben 182 gyermek járt az intézetbe (100 fiú, 
82 leány), 1927-ben már 327 gyermek (192 fiú, 
135 leány). 

A két típus közül a mi viszonyaink között 
mindenesetre a Gemeindewáldschvle az, amely-
nek mintáulvétele ós nagyvárosainkban való 
megvalósítása kívánatos volna. Állam és váro-
sok erejének, áldozatkészségének egybefogásá-
val azon kellene lenni a magyar társadalom-
nak, hogy nagyobb, főleg ipari városaink mind-
egyikének meglegyen a maga elemifokú erdei 
iskolája. 

DEHOKRÁCIA ÉS KULTŰRA. 
H l . i D J A S L i W W O L G R T K Ö N Y V E . 

Wolert László, lengyel pedagógiai író neve 
nem ismeretlen a Néptanítók Lapja olvasói 
előtt. Évek óta foglalkozik az iskolánkívüli nép-
műveléssel s mintegy hét év előtt e lap hasáb-
jain is megjelent egy terjedelmes cikke Anglia 
iskoláiikívüli népműveléséről. Most abból az al-
kalomból foglalkozunk ismét működésével, hogy 
körülbelül három hónappal ezelőtt hatalmas, 
730 oldalra terjedő nagy nyolcadrét alakú mun-
kája jelent meg ugyancsak erről a tárgyról, fel-
ölelve, majdnem az, összes nyugati államok isko-
lánkívüli népművelését. A könyv címe: „Demok-
rácia. és Kiütúra." Jellemző a lengyel társada-
lomnak a népművelés iránti nagy érdeklődése, 
hogy a könyvet a fogyasztási szövetkezetek 
központi szövetsége adta ki. 

A szerző gazdag nyelvismerete és sokoldalú 
személyes megfigyelése lehetővé tette, hogy 
úgyszólván tökéletes munkát alkossan ós ne 
hagyjon figyelmen kívül semmiféle forrásmun-
kát, amely angol, francia, német, olasz, vagy 
valamely szláv nyelven megjelent. Bizonyítja 
ezt az a számtalan jegyzet, amely könyvének 
egyes fejezeteit kiegészíti. Tárgyalva valamely 
ország iskolán kívüli népművelését, mindenütt 
összefoglalja előbb az illető ország ezen tevé-
kenységének múltját s csak azután tér át a jelen 
állapotra. Ahol szükséges, a dolog megértése 
céljából kitér az iskolázás körülményeire is. A 
munka becsét az is emeli, hogy adatai egészen 
az 1929. évig érnek, sőt itt>ott az 1930. év elejé-
ről valók. 

A sorban először Franciaországot ismerteti, 
bőven tárgyalva az rígynevezet népegyetemeket 
és azután a munkásszervezetek működését 
Elénk állítja a katholikus egyház népművelési 
tevékenységét, rámutatva ennek nemcsak ok-
tató, de nevelő munkájára is. Végül ismerteti a 
különféle szabadoktatási szervezeteket s ameny-
nyire lehet ezek munkásságának eredményeit. 
Végeredményként úgy ítéli a helyzetet, hogy 
Franciaországban a népművelés a politikai 
demokrácia szolgálatában áll. 

Franciaországénál nagyobb részletességgel tár-
gyalja az angol iskolánkívüli népművelést, rész-
letesen kimutatva, hányféle és milyen szerveze-
tek dolgoznak e téren és a népnek milyen töme-
geire terjed ki ezeknek hatása. Szól az egyete-
mek népmívelő tevékenységéről, az önkormány-
zati testületek, szövetkezetek, szakszervezetek, 

I s m e r t e t i : T O M C S Á N Y I J Á N O S . 

klubok stb. szerepéről, a felnőttek iskoláiról, a 
Fábián-egyesületekről ós ezek munkarendjéről. 
Ezután Amerikára tér át, ahol Angliához sok-
ban hasonló intézmények vannak, de amelyek 
mégis eléggé eltérő munkát folytatnak. Az 
Amerikai Egyesült Államok területe sokkal 
nagyobb lévén, természetesen ott még többféle 
változatú munkával találkozunk. Sőt ugyanazon 
intézmények és különböző viszonyok között, 
például a négerek közt, változtatják működé-
sük formáit ós a szerző ezekről is hűségesen 
beszámol. Amerikában, Wolert megállapítása 
szerint, az iskolánkívüli oktatás az igazi élet 
céljait szolgálja. Ezzel szemben az olyan fontos 
nevelési eszközök, mint a sajtó, színház, mozi, 
rádió a trösztök kezében vannak ós ezek út-
mutatásai és érdekei szerint dolgoznak. Ezek 
révén semmi olyan vélemény s legtöbbször ér-
tesülés sem kerülhet a tömeg közé, ami az illető 
tröszt érdekeit nem szolgálná. 

Áttérve a skandináv államokra, azok műkö-
déséből azt a következtetést vonja le, hogy ott a 
kultúra demokráciája érvényesül. Olaszország-
ban az oktatás és nevelés hajtóereje az intelli-
gencia. Az kezdeményez és ad példát a munkás-
ságnak is. Belgiumban ós Ausztriában a párt-
nevelés rendszere dívik, míg a Csehszlovák 
köztársaságban bizonyos célokból a nevelés 
államosítására törekednek. 

Bőven ismerteti a szerző Svájc és Német-
ország népművelési mozgalmait is, de talán 
legérdekesebb a Szovjet-Oroszországról szóló, 
kerek 100 oldalra terjedő fejezete. Mivel itt 
egészen idegen és általában alig ismert terüle-
ten mozog, a szélesebb körű népművelés ismer-
tetése céljából megrajzolja azokat az alapokat 
is, amelyekre ez a népművelés támaszkodik. 
Tárgyalja tehát a népoktatást^ ta szakiskolád 
zást, a felsőbb iskolákat és csak azután tér át 
az iskolánkívüli népművelésre. Végül vázolja a 
tanárok ós tudósok helyzetét a szovjetállamban 
és általában a kommunista állam viszonyát a 
népművelósh ez. 

Nagy kár, hogy a jeles szerző Magyarország 
iskolánkívüli népművelésével egyáltalán nem 
foglalkozott s még nagyobb kár, hogy a csehek 
által megszállott területek viszonyait illetően is 
mindenben a csehek adatait fogadja' el, nem 
pedig saját eredeti forrástanulmányai alapján 
ítél itt éppúgy, mint más területek helyzetét 
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illetően. Ha csak az elfogulatlan tót forrásokat 
böngészi is át, az egyébként jeles munkája még 
alaposabb lett volna. 

Az ilyen terjedelmes munka összes adatait 
rövid ismertetés keretében természetesen nem 
lehet felsorolni s azért egész módszerét úgy 
vélem leghelyesebben szemléltetni, ha egyik 

fejezetét bő kivonatban bemutatom olvasóink-
nak. Azt hiszem, a szomszédság révén leginkább 
a csehszlovák köztársaságról szóló fejezet szá-
míthat érdeklődésre.* 

* Ez t a részt jövő számunkban külön cikkben fogjuk 
közölni. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Polgári jogok és kötelességek 
az V — VI. osztályban: 
Mi az adó? Mire kell az adó? 

í r t a : Kaposi Károly. 

Nem elvont s általánosságban mozgó sza-
bályok, hanem a gyermekekhez közelálló 
konkrétumok azok, melyekre u polgári jo-
gok és kötelességek tanítása, közben tá-
maszkodnunk kell. Tanítás közben ezek 
megbeszélése, megvilágítása, bővítése és 
tudatosítása a feladatunk. Már az is mu-
tatja, hogy a polgári jogok és kötelességek 
tanítása közben nem követhetjük tisztán 
sem a monologizáló, sem pedig az úgyneve-
zett kérdvekifejtő tanalakot. A polgári jo-
gok és kötelességek tanítási alakja sem le-
het más, mint a szemléleteken nyugvó, köz-
vetlen beszélgetés, vagyis az, amit a beszéd-
es értelemgyakorlatok keretében követünk. 

Ebben a tanításban is azt látjuk, hegy 
kartársunk arra .készteti gyermekeit, hogy 
szemléleteket, tapasztalatokat gyűjtsenek. 
Emellett ő maga is nyújt szemléleteket, me-
lyekkel az önállóan szerzett szemléleteket 
és tapasztalatokat bővíti. S tanítása tulaj-
donképen nem is más, mint ezeknek a 
szemléleteknek és tapasztalatoknak megbe-
szélése, rendezése természetes beszélgetési 
alakban. Olyan alakban, melyben a gyer-
mek maga is kérdez, ő következtet, ő álla-
pít meg tényeket. Ezeket azonban kartár-
sunk nem törekszik mereven szabályokba, 
formákba önteni. Ennél sokkal értékesebb-
nek tartja a munkáltatást, a gcndolkozta-
tást. S ezzel eleget tesz annak a fontos peda-
gógiai elvnek, mely azt nioondja, hogy sok-
kal értékesebb az az út, melyen a gyermek 
az ismeretet megszel zi. mint maga az is-
meret. Miért? Azért, mert az élet sem 
nyújt kész ismereteket. Az is csak tényeket 
állít elénk s azckból magunknak kell az 
ismereteket elvonnunk. Ha ugyan el kell 
vonnunk. Ha nem elégszünk meg magával 
<t ténnyel. Pedig igen sokszor megelégszünk 
azért, mert elég maga a tény, a szemlélet, 
a tapasztalat is. Ezeket alkalmazzuk a gya-
korlatban anélkül, hogy boncolgatnánk, 
hogy okait bővebben kutatnánk. Több he-
lyen ugyanezt teszi kartársunk is. Éppen-
csak megállapíttat és a megállapítást nem 

dolgozza fel részletesen. De minek is dol-
gozná, mikor elég maga a megállapítás is. 
Olyan részlet is van azonban tanításában, 
ahol nem elégszik meg a megállapítással, 
hanem továbbmegy s keresi a tény hátterét 
is. Pl. nem áll meg annak a megállapításá-
nál. hegy adót szednek, hanem keresteti azt 
is, hogy mire kell az adó. S ezzel szélesíti, 
bővebb tartalommal látja el a szemléletet, 
miközben az állampolgári nevelésre vonat-
kozó gondolatokat sugalmaz. Igen, csak su-
galmaz. S ilyen sugalmazásban sokszor 
több a pedagógiai érték, mint a szóban. 

A munkáltatásnak is szép jelét látjuk 
ebben a tanításban. Kartársunk felépítteti 
a község költségvetését, közben gondolkoz-
tál számoltat. Ezek is értékes pedagógiai 
átélések. Többet érnek minden szónál, liosz-
szabb magyarázatnál, mert miközben a 
gyermek ezeket átéli, magát az életbe kép-
zeli úgy, mint ha tényleg résztvenne a köz-
ség költségvetésének' elkészítésében. 

Kérem kartársaimat, gondolják át a pol-
gári jegok és kötelességek anyagát s keres-
sék hol, melyik methodikai egység kereté-
hen lehetne ezeket a gondolatokat alkal-
n,azni- Drozdy Gyula. 

Az utcán dobol a községi rendőr. A gyerme-
kek felszólításomra szaladnak a rendőr felé és 
hallgatják hirdetését. A gyermekek beszámol-
nak a hirdetésről: 1. A leventék jelenjenek meg 
vasárnap d. u. 2 órakor a gimnázium előtti té-
ren. 2. Aki még az adóját be nem fizette, az 
szerdán és csütörtökön fizesse azt be, különben 
végrehajtják. Ez a jelenet alkalmat adott a 
következő megfigyelések és élmények gyűjté-
sére : 

Figyeljétek meg: Mikor fizettek szüleitek 
adót? Mennyit fizettek? Kinek fizették? Érdek-
lődjetek, járt-e felétek a végrehajtó? Miért járt 
ott? Kérjétek el az adóívet és hozzátok azt el! 
Figyeljétek meg, hogy Csurgón miféle községi, 
vármegyei és állami hivatalok vannak és kik 
ott a tisztviselők! 

Tanításomnak alapja tehát a gyermekek él-
ményei, megfigyelései, tapasztalatai. Tanításom 
nem egyéb, mint ezeknek az élményeknek, ta-
pasztalatoknak tervszerű számonkérésé, helyes-
bítése, bővítése, tudatosítása, rendezése és 
mélyítése. A tanító tehát munkaalkalmat ad 
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ezekkel a konkrétumokkal összefüggő ismere-
teknek megszerettetésére. A gyermekek saját 
élményeikkel és az ezekből levont következteté-
seikkel és ítéleteikkel egymást tanítják és az 
én feladatom ennek a közös munkának a terv-
szerű irányítása és vezetése. Ennek a munka-
alkalomnak a megteremtésével szolgálom tan-
tervünknek azt az egyik alapgondolatát: ne az 
anyag, az adatok átadása legyen a tanítás fő-
célja, hanem a gyermek lelkének összes kész-
ségeinek tervszerű és tudatos fejlesztése és 
nevelése. A száraz adathalmazt a gyermek el-
felejti, az csak a holnapé, de a lélek készségei 
állandóak és az élethez szerzett örök értékek. 

Szükségesnek tartom még megindokolni a 
tanítás felépítését. Tanulóim falun laknak. 
Így elsősorban a nagyközség háztartásáról 
vannak csak közvetlen tapasztalataik. Ezekből 
az élményekből csak a községi adó fogalma 
tisztázódhatok. A vármegye és az állam háztar-
tásáról csak a község gazdálkodásának analó-
giája alapján és esetleg közvetett úton, újság-
hírekkel kapcsolatban szerezhet tudomást és is-
meretet. Azért tanításom felépítésnek ez a sor-
rendje: 

1. Községünk kiadásaihoz való hozzájárulás: 
a községi adó. 

2. Vármegyénk kiadásaihoz való hozzájáru-
lás: a vármegyei adó (útadó). 

3. Államnak kiadásaihoz való hozzájárulás: 
az állami adó. 

4. Az adófizetés érdekünk és kötelességünk. 
Előkészítés, a) Beszéljétek el az adófizetéssel 

kapcsolatban gyűjtött megfigyeléseiteket! — 
Az én apám a mult szerdán fizette be a község-
házán az adót. Csényi jegyző úr számította ki, 
mennyit kell fizetni és Boros pénztárnok úrnak 
fizette ki az adót. — Minden negyedévben kell 
adót fizetni. — Az én apámnak 165 P-t kellene 
fizetnie. Nagyon sok az adója és panaszkodott, 
hogy most nem tudja az egészet kifizetni. De 
nem jön hozzánk a végrehajtó, mert haladékot 
kért a fizetésre. — Mifelénk egyszer eljött a 
végrehajtó és felírta a varrógépet. De nem ad-
ták el, most fizettük időközben az adót. — A mi 
udvarunkon egy disznót már 3-szor lefoglal-
tak, de azt sem adták el. Mindenki sírt, hogy 
fizesse az adóját, mert szégyenlik a végrehaj-
tást. — Az adót mindenkinek be kell fizetnie. 
— Így számolnak he a gyermekek. 

— Tanító bácsi, mennyi adót fizetnek be 
Csurgón? — érdeklődik egyik fiú. Ez érdekes 
kérdés. Én is kíváncsi voltam erre és megkér-
deztem Csányi jegyző úrtól. Csurgó község 
adófizetői ebben az évben 265.000 P adót fizet-
nek. — De sok! — Olvassátok el az Űj-Somogy-
nak ezt a hírét! Olvassa: Somogy megye terü-
letén levő föld után 2,000.000 P adót fizetünk. 
— Csak a föld után? — A házak, meg az üzle-
tek után és a gyárak után is fizetnek adót. — 
Akkor talán 10,(1110.(100 P adót is fizet a mi me-
gyénk. Gondoljatok a szomszédos vármegyék 
adójára is! — Baranya megyében is fizetnék 
annyit. — Pest vármegyében még többet fizet-
hetnek, mert Budapesten sok a gyár -— egészí-
tik ki egymást a gyermekek. — Mennyi pénz 

folyik be adóból! — Mire kell az a sok adó? — 
érdeklődik az egyik tanuló. 

b) A mai órán erre fognak felelni. Hogy erre 
felelhessünk, tanulnunk kell a község, a vár-
megye és a magyar állam gazdálkodásáról. 

II. Tárgyalás. 1. A napokban a községházán 
voltam. Megnéztem a község bevételeinek és 
kiadásainak a tervét, a költségvetést. El is 
akartam azt hozni, de a jegyző úr nein adhatta 
oda, hogy nektek is bemutathassam. Dé kap-
tam egy költségvetési ivet és felírtam magam-
nak a költségvetésnek néhány adatát. Most itt 
megcsináljuk községünk költségvetését. Ez az 
az ív, figyeljétek meg! Hosszabb szemlélődés 
után megindulnak a hozzászólások: — Erre az 
oldalra írják a bevételeket, ide meg a kiadá-
sokat. — Én tudón:, hogy miből van Csurgó-
nak bevétele. (A község önkormányzatával kap-
csolatban már felsorolták azokat.) — Sorolj lel 
néhány bevételt. Felsorolás közben rajzolom a 
költségvetést és jegyzem az összehordott ada-
tokat. A végösszegeket én mondom meg. 

Csurgó község költségvetése: 
So

rs
zá

m
l • 

B E V É T E L E K P 

S
or

sz
ám

j 

K IADÁSOK P 

1. Házbérböl _ I . Közs. tisztviselők 
2. Helypénzből - — 

3. Borfogyasztásból .. _ 2. Keadórök fizetése — 

3. Közs. óvodára .. .. — 

4. » tanoncisk. .. — 

5. » polg isk. . . — 

6. U tak javítására .. — 

7. Utcák megvilágít 
tására — 

Összesen : 171.540 Összesen . 198.516 

— Tanító bácsi, kérem, a kiadások összege 
nagyobb, mint a bevételek összege. — Én ki-
számítom, mennyivel több. — 26.976 P-vel több 
a kiadás, mint a bevétel. — Ez a 26.976 talán 
az adó? — Ügy van, fiam. De ezt az adót pon-
tosabban kell megneveznetek! — Ez a 26.876 P 
a községi adó, mert ebből fizeti Csurgó község 
a kiadásait. — Ezt az összeget csak Csurgó 
lakosai fizetik — bővítik ki ós tanítják egymást 
a gyermekek. — Igazatok van, helyesen gon-
dolkoztok. Most vegyétek elő szüleitek adóívét 
és keressétek meg, hány pengő esik szüleitekre 
ebből a 26.976 P községi adóból! — Itt van a 
községi adók rovata. Édesapám 78 P 33 f-t fizet 
a 26.976 P-ből. — Az én szüleim csak 4 P 23 f-t 
fizetnek. — Mi 67 P 05 f községi adót fizetünk. 
— Legkevesebbet Bandi apja fizet és legtöbbet 
Jóska apja. Jóskáék gazdagabbak, mint Ban-
diék. 

2. Most gondoljatok a Csurgón levő várme-
gyei hivatalokra ás soroljátok fel, kik dolgoznak 
azokban! — Csak egy vármegyei hivatal van, 
a főszolgabírói hivatal. — Ott a főszolgabírói 
hivatalban dolgozik Haám főszolgabíró úr, 
Lovász szolgabíró úr, a járási orvos, meg- Rado-
vits bácsi, az útbiztos. — Ezeket a tisztviselő-
ket a vármegye fizeti. Gondoljatok még a vár-
megye egyéb kiadásaira! — Az az országút, 
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amelyik a Karmoshídtól Iharosba vezet, azt a 
vármegye rakatta ki kőkockákkal. Sok pénzbe 
került. Megjavíttatta még- az úton levő hida-
kat is. (Ezekről a konkrétumokról is beszél-
tünk a vármegye ügyeivel kapcsolatban.) — 
Kaposvárott a vármegyeházán sok tisztviselő 
dolgozik, azokat is a vármegye fizeti. A vár-
megye gazdálkodásáról nem tudom nektek a 
költségvetést bemutatni. Nem is tudom a vár-
megye bevételeinek és kiadásainak a nagysá-
gát. De a vármegye kiadásainak összege is na-
gyobb, mint a bevételei. — Ezeknek a kifizeté-
sére talán a vármegye is vet ki adót. — Ez a 
vármegyei adó — fűzik hozzá következtetései-
ket a községi adó analógiája alapján. — Igen, 
gyermekek. Vegyétek elő szüléitek adóívét és 
keressétek meg a vármegyei adó rovatát! — 
Nincs ilyen rovat. — Csak állami adók és út-
adó rovat van. Ez az útadó az egyik vármegyei 
adó. — Mi 10 P 97 f útadót fizetünk a várme-
gyének. — Az én apám 12 P 92 f-t fizet. — Mi 
csak 95 f útadót fizetünk. — Jegyezzétek meg 
magatoknak: Az útadón kívül rnég a megye 
minden községe a községi adóból is hozzájárul 
bizonyos összeggel a vármegyei kiadások tör-
lesztéséhez. Csurgó község is. 

3. — Most még az állami adókról kell tanul-
nunk — állapítja meg egyik fiú az adóív rova-
tai alapján. — Helyes, fiam! — Tanító bácsi, 
kérem, az államnak még sokkal több kiadása 
van, mint a községnek és a vármegyének. — Az 
államnak sok hivatala van és sok tisztviselőt 
fizet. Soroljatok fel a Csurgón levő állami hi-
vatalok közül néhányat! — A járásbíróság, az 
adóhivatal, a csendőrség, a vasút. — A mi is-
kolánk, meg a szomszéd iskola is az államé. — 
De sok tisztviselőt fizet már Csurgón is az 
állam! Ebben az újságban (mutatom) hosszú 
cikk szól az állam költségvetéséről. Keressük 
meg benne a kiadások összegét! (Elolvastatom 
az aláhúzott sorokat.) Az állami közigazgatásra 
878-3 millió P a kiadás, az állami üzemekre 
486-6 millió P. — Jaj, de borzasztó sok kiadása 
van az államnak! •— Ezeknek a kifizetésére 
fizetjük az állami adókat. — Helyes, fiam! Ke-
ressük meg ismét, hogy mennyit fizetnek ebből 
a nagy, hatalmas állami adók összegéből a ti 
szüleitek! — Mi 131 P 55 f állami adót fizetünk. 
— Mi 36 P 11 f-t. — Az én apám 9 P 91 f-t fizet 
csak. — Akinek több a birtoka és vagyona, az 
többet fizet — állapítja meg egy igazság-
osztó fiú. 

4. Az óra elején arról számoltatok be, hogyan 
fizetik szüleitek az adójukat. Most rendezzük 
és foglaljuk szavakba ezeket a tudnivalókat. — 
A községi, a megyei és az állami adót mind a 
községházán fizetjük be. — A község aztán be-
fizeti a megyének az útadót és a megyei hozzá-
járulást, az államnak meg az állami adókat; 
a községi adóból pedig kifizeti a saját kiadá-
sait. — Állapítsátok meg a fizetés módját és a 
határidőket! — Az egészévi adónak első ne-
gyedrészét az első negyedév végén kell be-
fizetni, a második negyedrészét a félév végén 
s így tovább. — Ha valaki az adóját a negyed-
év végéig be nem fizeti, akkor azt egy intő-
cédulával megintik. (Bemutatok egy intőt.) Ha 

az intésre sem fizet, akkor lefoglalnak a lakásán 
valami bútort vagy állatot az adóra. Néha el 
is adják a felírt bútort vagy állatot. — Az ár-
veréstől mindenki fél és resteli azt, azért az 
emberek sietnek az adóbefizetéssel. Gondoljá-
tok el, hogy felnőtt adófizető polgárok vagy-
tok. Mit tanultatok a mai tanításból! •— Pon-
tosan fogom az adómat befizetni. 

III. Befejezés. 
a) Felelet a problémára. A táblára felírtak 

és a tanultak alapján felelnek a gyermekek a 
felvetett kérdésre: Mire kell az adó? 

b) Mélyítés. Most gondoljatok arra, hogy 
nektek, kisgyermekeknek, mit ad Csurgó nagy-
község cserébe azért, hogy szüleitek a községi 
adóval hozzájárulnak a község terheinek fize-
téséhez! — A község ideküldi iskolánkba a köz-
ségi orvost s megvizsgálja a szemünket. Jár-
ványos betegség alkalmával is megvizsgálja 
itt a gyermekeket. — Beolt még bennünket in-
gyen himlő ellen. — A község villanylámpák-
kal kivilágíttatja este az utcánkat. — A köz-
ség járdát csináltatott, nem kell sárban men-
nünk. — öntözteti nyáron a poros utcákat. — 
A község vigyáz az egészségünkre. — Mennyi 
minden jót ad cserébe, hogy szüleink fizetik a 
községi adót! — mondja hálásan egyik leány. 

Soroljátok fel azokat a szolgálatokat, amit 
a vármegye ad cserébe nektek a vármegyei adó 
befizetéséért! — A vármegye építtetett jó or-
szágutat Iharos és Alsók felé. — A vármegye-
házán az árvaszék kezeli az árva gyermekek 
vagyonát. — Ott kapnak szüleink, meg mi is 
útlevelet, ha idegen ország-ba utazunk. 

Soroljátok fel, liogy mit ad cserébe az állam 
nektek, hogy szüleitek résztvesznek az állami 
adókkal az állam kiadásainak kifizetésében! 
— Ingyen mehetünk ide az iskolába. — Ingyen 
megoperálnak bennünket Pécsett, Budapesten 
a klinikán, ha nagy bajunk van. — De csak a 
szegény gyermekeket és felnőtteket — jelenti 
be egy gyermek élményét. — A csendőrök vi-
gyáznak, hogy a tolvajok ne lopjanak tőlünk. 
— Az életünkre is vigyáznak a csendőrök. — 
A katonáink megvédik szép hazánkat. — A leg-
több jót az állam adja nekünk cserébe szüleink 
adójáért — állapítják meg a gyermekek. 

c) Végül utasítást adok, hogy a következő 
anyag- feldolgozásához is gyűjtsenek megfigye-
léseket. Mi után fizetnek szüleitek állami adót! 
Ki veti ki szüleitekre az adót1? Mi a véleménye 
szüleiteknek, hogy a jegyző-e az oka, ha sok 
az adójuk1? Kinek az atyja sokalta az adóját! 
Hogyan kérte annak a leszállítását! — Kik 
nem fizetnek a községben új házuk után adót! 
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A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Tanítók Szövetsége június 15,-i száma vezető 
helyen a tanítóság kívánságairól szóló és a 
napilapokban részletesen ismertetett „Nyilt le-
vel"-et közli. 

Wanitsek Rezső főtitkár jelentést tesz a 
Magyar Tanítóegyesületek Országos Szövetsé-
gének félévi működéséről. 

Punek Oyula „Nevelő jogismeretek nyújtása 
az elemi népiskolában" cím alatt azt fejtegeti, 
hogy a felsőbb osztályokban tanított „polgári 
jogok és kötelességek" címen ismert anyag na-
gyon is teoretikus, elvont, nehéz. Ez — a cikk-
író szerint — igen gyakran puszta szövegtaní-
tásra és tanulásra szorítkozik, vagy legalább 
is arra csábit. Az anyaga pedig túlnyomórészt 
közjogi, míg a gyakorlati életben annyira szük-
séges és fontos magánjogi, sőt büntetőjogi 
alapismereteket vagy egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon hiányosan nyújt. A fontos polgári 
ügyiratokat a magyarnyelvi órákon tárgyalják, 
aminek — a cikkíró véleménye szerint — az 
a vége, hogy minden realitást nélkülöző stílus-
gyakorlattá válnak. Abból is, ebből is — úgy-
mond — hiányzik az igazi élet. 

Tagadhatatlan — írja Punek —, hogy a gyer-
mek tanuló ideje alatt, a jogismereteknek az 
iskolában való tanulása nélkül is igen sok jogi 
tapasztalatra és ismeretre tesz szert. A környe-
zete vesz, elad, cserél, nyugtáz, aláír, pénzbe-
szedő jár náluk stb. A gyermek talál valamit 
vagy az utcán való jártában-keltében számta-
lan alkalma nyílik, hogy a polgári és a büntető 
törvény egyes rendelkezéseit megismerje. Sőt, 
sajnos, gyakran összeütközésbe is kerül velük, 
mégpedig igen sokszor akaratlanul, — mert a 
törvény rendelkezéseit nem ismeri. Tény az is, 
hogy az emberek számtalan súrlódása, per-
pat.varkodása, kellemetlensége elkerülhető 
lenne, ha ismernék a törvénykönyv ama ren-
delkezéseit, amelyek az életben a leggyakrab-
ban előfordulnak, mindennaposak. Emellett a 
gyermek eme jogi tapasztalataiban hatalmas 
nevelő erő van, amelyet az iskola, mivel életre-
való állampolgárokat kel] nevelnie, figyelmen 
kívül nem hagyhat. 

A „Hírek" rovatában közli a lap a tanítóság 
nyári üléseinek sorrendjét. 

Július 2-án (csütörtökön) d. e. 11 órakor az 
Eötvös-Alap választmányi gyűlése. 

Július 2-án (csütörtökön) d. u. 4 órakor az 
Eötvös-Alap osztóbizottsági gyűlése ós ezután 
a közgyűlése. 

Július 3-án (pénteken) d. e. 8 órakor a Ma-
gyar Tanítóegyesületek Országos Szövetségé-
nek elnökségi és igazgatósági gyűlése. 

Július 3-án (pénteken) d. e. 9 órakor a Ma-
gyar Tanítóegyesületek Országos Szövetségé-
nek szövetségtanácsi gyűlése, melynek tárgy-
sorozata: 

I. Anyagi ügyek. Előadó: Földes Ferenc. 
I. A terményfizetések megszüntetése. Minden 

tanító az államénztártól kapja fizetését. 2. A 
kántortanítói javadalom kettéválasztása. 3. A 
segédtanítói intézmény. 4. Az igazgatói díjak. 
5. A VII. fizetési osztályba való belépés nehéz-
ségei. 6. A tanyai tanítók működési pótléka. 
7. Az óvónők előléptetése a VIII. fizetési osz-
tályba. 

II. A népiskola időszerű kiépítése. Előadó: 
Wanitsek Rezső. 

1. A nyolcosztályos népiskola. 2. A középisko-
lai érettségire épített főiskolai tanítóképzés. 3. 
A szakszerű iskolafelügyelet. 

III. A tanítóegyesületi élet fejlesztése. Elő-
adó: Vikár Kálmán. 

1. Az államsegélyed iskolák tanítói legyenek 
szintén kötelezett tagjai a vármegyei általános 
tanítóegyesületnek. 2. A pedagógiai szeminá-
riumok. 

A gyűlésekre feljövök a Tanítók Házában 
szállást kaphatnak és étkezhetnek. Szállás reg-
gelivel 1 P, ebéd és vacsora 1—1 P. 

A Magyar Népiskola folyó évi 6—7. számának 
az állami tanítók sérelmeiről szóló vezércikkét 
vitéz Csorba Ödön írta, Szilágyi Frigyes a 
tanítóképzés és szakfelügyelet problémáival 
foglalkozik. Károlyiné László Irma az anyák 
napján tartott előadását közli. Horusitzkyné 
Barthcl Hermin a mai gyermekről írt tartal-
mas cikket. Gyenge József a Népházak felépí-
tésének a mozgalmát ajánlja a tanítóság figyel-
mébe. Földes Ferenc az iskolai tanszergyiijte-
mények hasznosságát értékeli. Kohányi Gyula 
folytatja a tanterv végrehajtására vonatkozó 
alkalmi utasításait. 

A Tanítók Lapja folyó évi 12. számában dr. Ve-
ress István az iskola árnyoldalairól írt gondol-
kozásra késztő cikket. Véghetetlen sok baj 
származik az ifjúságra nézve abból — írja 
dr. Veress —, hogy az iskola berendezkedésé-
nél az átlagos tehetségű gyermeket, a normális 
gyermeket veszi tekintetbe, amilyen tulajdon-
képen nincsen is. Az igazi gyermekeken, akik-
nek megvan a maguk egyéni sajátságuk, 
mennyi igazságtalanság történhetik ezen nor-
málgyermekekért. Hány gyermek iskolaidejét 
megkeseríti az a körülmény, hogy egyik vagy 
másik tárgyban gyenge. Kifogásolja a cikkíró 
azt, hogy az egyes tárgyak tanítása már az 
elemi iskolában gyors egymásutánban követ-
kezik. Joggal nevezhetjük ezt — úgymond — 
az iskola „anyagcserebetegség"-ének. Az iskola 
növendékeinek hányszor köveket ad kenyér 
helyett. Papirosvilágot tár fel a gyermek előtt 
s kedélyét éhezteti. A gyermekben az élet ké-
pét elméletileg rajzolja meg, amely csak árny-
szerű másolata, nevetséges torzképe a valódi 
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életnek. Mily helytelen dolog: már az elemi is-
kolában a tantárgyakat tudományosan kezelni, 
mintha csak arról volna szó, hogy mindenik 
gyermekből egy kis tudóst neveljünk! A tudo-
mányos rendszerezés, amely elvégre ezen a fo-
kon csak felületes lehet, sok közvetlenséget 
kiöl. Példa: Gondoljunk csak arra, hogy mi-
lyen boldogító élményt ébreszt fel egy kis-
gyermekben a darázs szemlélete. Hogy sugár-
zik az arca az aranysárga test, a különféle moz-
dulatok láttára. Az iskolában aztán azt tanít-
ják: A darázs rovar, amely olykor-olykor a 
hasznos méhektől ellopja a mézet s különben 
mint rovar, feloszlik fejre, törzsre, alsó testre 
és tagokra (3 pár). Ezzel aztán szétfoszlik a 
gyermeknek is az élménye, általában az erő-
sebb képessége az élmények átgondolására. 

Különösen sokat szenvednek az iskolában az 
oly gyermekek, akik a természettől a kezükbe 
ügyességet, nem pedig a fejbe nagyobb értel-
met kaptak. Ezek az iskolára nézve gyenge 
gyermekek tulajdonképen nem tehetségtelenek, 
csak másképen tehetségesek. Tegyünk meg min-
den lehetőt, hogy minden gyermeket ne a nor-
málgyermek elvont képzete, hanem egyéni ké-
pessége szerint ítéljünk meg. 

Milák Jenő gyakorlati tanácsokat ad a szárn-
tantanításhoz. 

Dr. Nagy Lajos az iskolafenntartási terhek 
helyesebb és célszerűbb megoszlásáról írt cikket. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 11—12. 
számának vezető cikkében Benedek Vince Pé-
terfy Sándorról, a nagy pedagógusról és alko-
tásairól emlékezik meg. 

Orbán Károly a cserkészapród-mozgalomról 
írt tartalmas cikket. A szerző hangoztatja, 
hogy a mai nevelés lényege az erkölcsi nevelés 
s benne a jellemnevelés. Ebben van benne a 
XX. század emberének a képe. 

A cserkészapród-mozgalom és a vöröskereszt-
csoportok életrehívása is ennek a felfogásnak 
a szolgálatában áll. Minden kényszerűségtől 
megszabadítva, a való életbe vezetjük a gyere-
ket. Hadd ismerje meg azt a világot, amelyre 
neveljük, előkészítjük. Hadd ismerje meg. hadd 
lássa meg annak értékeit, az ő előtte is felfed-
hető árnyoldalait, hogy aztán szentül higyjén 
abban, amit ezekről hall majd az összejövete-
leken. Az nem elég, hogy az iskolában sok szé-
pet és jót tanítunk s felállítjuk előtte az élet 
tilalomfáit, hanem fogjuk kézen s vigyük bele 
az élet forgatagába, azután kísérjük figyelem-
mel, hogy ml is érdekli őt abból, ami előtte 
végigmegy. 

A fejlődő gyermeki lélekben tízszerannyi 
képzelőerő van, mint a felnőttben. Egy sza-
vunkból ők egész regényt, eseményt, történetet 
alkotnak; egy-egy tréfával, célzással sokszor 
tragédiát indítunk el. Itt van a nevelés óriási 
felelőssége, ezért legyünk a növendékeinkkel 
minél többször velük, hogy kitöréseikkor se 
kerüljenek összeütközésbe az erkölcsi renddel. 
Sőt a cserkészapródmunka éppen az, hogy az 
életbe a kívánt tapintattal tanítói és nevelői 
vezessék őt be. Ők mutassák meg neki annak 

értékeit. Ök tanítsák meg szemlélni, hogy mit, 
mennyire kell értékelni a tanuló szempontjából. 
Adjuk tudtára, hogy amit az életből látunk, 
az előtt sokszor szemlesütve kell elmenni. Az 
élet kincseihez nem lehet könnyen hozzáférni, 
azok nem az utcán, nem a felszínen, az orrunk 
előtt vannak. így fejlődik az ízlése, tudja meg-
választani a jót a rossztól, a szépet a csúnyá-
tól. Ekkor ébred a tettrekészsége, hogy a látot-
takból melyiket kívánja megtenni. Roppant 
horderejű dolog az, hogy a nevelő fordítsa a 
gyerek tekintetét az élet figyelemre érdemes 
jelenségei felé, mert ettől függ a benne való 
szerencsés elhelyezkedés vágya, lehetősége, te-
hát szerencséje, sorsa, mindene. 

A kiscserkészetben életrekelő pajtáskodó bi-
zalom lehetővé teszi azt, hegy példánk után 
induljon a csapat, hegy ízlésben, tenniakarás-
ban, gondolkodásban, felfogásban olyan össze-
tételűvé váljon, mint mi. 

Jakab Ferenc ebben a számban fejezi be a 
Balatonról szóló cikksorozatát. 

A Magyar Gyógypedagógia folyó évi 5—7. szá-
mában dr. Tóth Zoltán a gyógyító neveléstudo-
mány legújabb irányelveit ismerteti. 

Sárkány Pál a kisegítő iskola szükségességé-
ről s általában annak üdvös hasznosságáról írt 
cikket. A népiskolákban — Sárkány szerint — 
kellő ós odaadó munkateljesítmény mellett is 
csak az esetben lehet biztosítani a jó ered-
ményt, ha azok a szellemileg fogyatékos gyer-
mekektől mentesíttetnek. Ezáltal a normális 
képességű gyermekek tanítása tökéletesebb 
lesz, emezek pedig kellő kiképzést nyervén, a 
társadalomnak hasznos, munkás polgáraivá 
válnak. A kisegítő iskola intézménye alig mult 
50 éves s máris minden művelt nemzet tör-
vénytárába iktatta ez intézmény szervezésének 
szükségességét. Sajnos, a törvény nálunk erre 
vonatkozó rendelkezéseit csak részben hajtot-
ták végre. Több vidéki városban a kisegítő 
iskola megszerveztetett ugyan, azonban az oda-
való gyermekek beiskoláztatása, rendes és meg-
felelő tantermekben való elhelyeztetése tekin-
tetében igen sok a kívánni való; a tanszerek, 
szemléltető eszközök s ami szintén fontos ki-
egészítő része minden iskolának: a megfelelő 
jó vezér- és tankönyvek hiánya gátló hátrány 
s a jó és biztos eredmény elérését veszélyezteti. 
Legtöbb helyen a kisegítő iskola mostoha gyer-
mek a többi kultúrintézmények között. 

Nem az a lényeg, milyen elnevezés alatt mű-
ködik a gyengetehetségü és fogyatékos gyer-
mekeket magába fogadó iskola, hanem az, hegy 
az ilyen iskolának meg legyen minden kelléke 
ahhoz, hogy rendeltetésének és célkitűzésének 
megfelelhessen! Legyen megfelelő, különálló 
épülete, amelyben rendes tantermek és mellék-
termek álljanak rendelkezésre, legyenek házi-
ipari kiképzésre alkalmas ós kellőképen be-
rendezett foglalkoztató műhelyei s — különö-
sen a vidéki városokban — 2—3 hold föld áll-
jon az iskola rendelkezésére, ahol a növendé-
kek a mezőgazdaságban, gyümölcs- és konyha-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 23 ((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

kertészetben, méhészetben stb. kioktathatok 
volnának. 

Nagy hátrány az is — mondja a cikkíró —, 
hogy a kisegítő iskolának a legtöbb helyen 
más típusú iskola növendékeivel egy épületben 
vannak közös osztályai. Az ilyen közösség ká-
rcs befolyással van az iskolára. Ugyancsak 
nagy hátrány az is, ha nem egy-, hanem két-, 
sőt háromfelé, egymástól távolálló épületekben 
van elhelyezve a kisegítő iskda. 

Nagyon helyes és üdvös lenne a kisegítő 
iskolák szaporítása, l ia majd lehetővé válik a 
gyengetehetségűek általános beiskolázása, ke-
vesebb lesz a szegényházak, a javítóintézetek, 
a börtönök, a fegyházak stb. lakóinak száma 
és amit az állam a kisegítő iskolára költ, meg-
térül az említett intézetek fenntartási költsé-
geinél. 

d) A'igul-ainerikai lapokból. 

A tanító filozófiája. 
I. Magatartás a hivatással szemben. 

Sokrates véleménye szerint az athéni államnak teljes 
föllendülése csakis valamennyi polgárának tökéletesbodé^e 
révén lett \olna elérhető. Ugyanezt ál l í thatni a tanítói 
hivatásról is. 

Vannak még ina is taní tók — szerencsére kisebb s 
folyvást csökkenő számban —, akik foglalkozásukat 
puszta megélhetési forrásnak tekintik. Ezek is tagjai 
ugyan a tanítóságnak, de nem mondhatni róluk, hogy a 
hivatás emberei lennének. A nagy többség azonban egé-
szen másként vélekedik a maga dolgáról és ál lásáról : szé-
lesebb látókör birtokában jól ismeri munkájának óriási 
fontosságát, keményen dolgozik a jobb eredményért, érzi 
az egyesülésben rejlő erő t s távoli, még el nem ért 
célok felé tekint. 

Az elmaradók, a csüggedők rendszerint az t hozzák föl 
mentségükre, hogy a taní tóság sohasem válhatik meg-
becsült s kellően javadalmazot t foglalkozássá, mert a 
hálá t lan közönség pusz tán szolgájának nézi s hozzá 
jóval alacsonyabb rendűnek, mint a jogászt vagy orvost. 
El kell ismerni, hogy ennek a panasznak van némi alapja. 
A közönség felfogása nyilván a múltban gyökerezik, ami-
kor csekély képzettség kellett a soványan javadalmazott 
foglalkozáshoz, amidőn még mindenki alkalmasnak lát-
szot t a taní tásra, ha t u d o t t valami módon fegyelmezni 
s ismerte a tudománynak úgynevezett elemeit; s bár 
azóta nagyot haladt a világ, minden téren hatalmas 
lendület ál lot t be, a hagyomány csak megmaradt s haj-
landó olybá tekinteni a dolgokat, mintha éppen a taní-
tóság nem vette volna ki a maga részét az általános 
fejlődésből. 

Nincs valószínűség hí ján az az állítás, hogv ha a kö-
zönség nem sokra értékeli a tanítóság munkájá t , ennek 
javarészt maga a taní tóság az oka. Vannak, akár egyéb 
foglalkozási ágakban, akik nem nagyon emelik a maguk 
csoportjának a hitelét. Mások ugyan derekasan dolgoz-
nak, de távol ta r t j ák maguka t a közösség életétől, akként 
vélekedve, hogy feladatuk, is. felelősségük is véget ér az 
iskola falával; ezzel pedig nagyszerű alkalmat mulaszta-
nak ismereteiknek, érdeklődési körüknek kiterjesztésére, és 
egyben sa já t munkájuk fontosságának és értékének nö-
vesztésére. Ott vannak aztán még a hitetlen Tamások, 
akik szerint a tan í tás csak névleges foglalkozás é s akik 

a hivatás lobogóját, eszményeit szép, de élettelen elmélet-
nek tekintik. 

Pedig mindenik taní tó , aki érdeklődéssel van a maga 
hivatásának problémái iránt, aki az iskolán belül és kívül 
megteszi a magáét az állapotok javításáért , meglepően 
rövid idő a la t t jelentékeny haladást érhet el munkájának 
külső megbecsülése és értékelése tekintetében is. 

A laikus aszerint ítéli meg az egész foglalkozási ága t , 
aminő tjanítókkal történetesen megismerkedett: amint 
emezek az erkölcsnek s a hivatás eszményképeinek a meg 
testesülései, vagy esetleg éppen nagyon is távolesnek ezek-
től az eszményektől, — ennek megfelelően fogja elbírálni 
az egész kart . Kézenfekvő tehát a következtetés, hogy 
a tanító tudatosan törekedjék az ideálok megvalósítására 
és ezáltal emelje ne csupán saját személyének és saját 
munkájának, de az egész tanítóságénak általános meg-
becsülését. Minden egyes tanítónak megvan ehhez a maga 
befolyása s ezt föl lehet s kell is használni a kar elő-
nyére. 

II. Gyémántok a göröngyökben. 

A tanítóban meg kell lennio a türelemnek, a humor 
iránti érzéknek s a foglalkozásába ve te t t rendületlen hi t-
nek. 

Azok a tanulók, akik évről évre eléje járulnak, a hol 
nap valószínű társadalmának keresztmetszetét képviselik. 
Van köztük tehetséges, átlagos és gyönge, egyesekkel kész 
öröm, másokkal meg vesződséges a foglalkozás. 

Földünk legértékesebb javai gyakran eldugott, nem is 
se j te t t helyekről kerülnek elő: ugyanígy lappanghat az 
igazi érdem s a valódi erény is a tanulókban mindaddig, 
amíg azt a taní tó varázsvesszeje életre nem kelti. A csi-
szolatlan külső, a közömbös, gondtalan, fecsegő maga-
viselet, tán épp az értelmetlennek látszó üres tekintet 
mögöt t olyan ha ta lmas szellem rejtőzhetik, amelynek 
híre ne\e még akkor is fennmaradhat, amikor a t an í tó t 
már rég elfelejtették. S még ha minden fáradozása is 
meghiusul, hogy sz ikrá t csiholjon, a t an í tó legyen elnéző, 
türelmes, szíves, és óvakodjék az őrizetlen pillanatokban 
ki kitörekvő keserű megjegyzésektől, amelyek befészkelőd-
hetnek valamilyen érzékeny kebelbe, o t t rejtőzködhetnek 
a tuda t mélyén, hogy aztán hosszú évek multával kitörje 
nek és romboljanak. 

III. Az igazi tanító életfelfogása. 

A taní tó legyen r a j t a , hogy cselekvő tényezője marad-
jon a haladó kornak: gyűjtse az értesüléseket s a bölcse-
séget, tartson lépést korával. Minden hely közül főként 
az iskola az, ahol nincs helye a tespedésnek. Az idősb 
ember természetesen konzervatív felfogású s hajlandó a 
dolgokat elfogadni úgy, amint azok fennállanak; a fiatal-
ság ellenben progresszív, lelkes, idealista. Ez ellentétes 
áramlatok közepette a taní tó maradjon meg szilárdan 
amellett, ami jót a mul t már kiérlelt, de egyidejűen nyílt 
lélekkel tekintsen a jövő ígéretei felé is. 

Szükséges, hogy a t an í tó megbecsülje munká já t és sa-
já t magát, e tekintetben még némi túlzás sem árt, hiszen 
a tanítóság, mint hivatás, korunk legfontosabb feladatai-
nak egyikét tölti be: hadd nézzen tehát önérzetesen a világ 
szemébe, merítsen ú ju l t bátorságot a maga feladataihoz! 

A taní tó képességeinek legjavát szentelje munkájának; 
evégből keresse a módjá t , hogy mennél teljesebben kifej-
lessze sa já t tehetségét és hogy az érdeklődésnek s a sugal-
la tnak mind újabb s ú jabb forrásait is fe l tár ja . 

A tan í tó legyen őszinte tanítványaival, de s a j á t magá-
val szemben is: a maga problémáinak is nézzen bátran 
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a szemébe, kitérés, halogatás nélkül. Elsőrendű fontossága 
van annak, hogy föllelje a problémák eredetét s hogy 
uralmat gyakoroljon önmaga és segédforrásai felett. 

Ne tévessze szem elől, hogy a világ dolgait emberek 
intézik, akik nem minden esetben tarmettek rá felada-
taikra. Azzal, hogy ő maga tehetsége legjavát áldozza 
hivatásának, hozzájárult az emberi élet kimélyítéséhez. 

Emlékezzék napról-napra a gondolat hőseire, a múlt-
nak e legdrágább örökségére, hogy az ő lelke is ama nagy 
eszmék, amaz idealizmus felé szárnyaljon, ahonnan ú ju l t 
reménységet, erőt meríthet a jövő küzdelmeire. 

Keresse időnkint az elmélyedést és kísérelje meg, hogy 
önállóan magyarázza az élet jelenségeit. Az élet nagy-
fontosságú, jelentőséggel teljes, teli t i tokzatos értelemmel, 
megrakva re j te t t szépségekkel, amelyek csak az e lő t t tárul-
nak fel, aki keresi és fölleli azokat . 

Az eredményes taní tásnak lényeges föltétele az egész-
ség, az erő s a lelkesedés; kiváló gondot kell t e h á t for-
dítani arra , hogy ezek a föltételek mindvégig meglegye-
nek. A világ repesve figyeli a magabízó, küldetést érző 
egyént: készségesen áll amellé, aki tudja , merre t a r t . 

Az igazi taní tó ritkán panaszkodik azért, hogy növen-
dékei középszerű vagy gyönge képességűek. Elfogadja 
őket úgy, amint vannak s a r ra törekszik, hogy elősegítse 
nevelődésüket a figyelem fölkeltése s a tevékenység irányí-
t á sa ú t ján . 

Magatar tása legyen nyugodt, az önellenőrzésből szár-
mazóan higgadt : csak így érheti el, hogy bármely föl-
merülő helyzetnek ura maradjon. 

Az igaz nevelés teljesebb, tökéletesebb életre vezet; 
mindaz, ami ezt előmozdítja, nevelési tényező, amelyet a 
lehetőség szerint a napi foglalatossággal kapcsolatosan is 
föl kell használni. 

Hadd magasztal ja a t an í tó munkájának a jelentőségét, 
ta lá l ja benne örömét és elégtételét! Hiszen ő munkál közre 
a jellem kifejlésénél, a jövő férfi és asszony sorsának ki-
alakulásánál. Aki érzi munkájának értékét, az felejti 
annak egyhangúságát és fáradalmait , megkettőzi érte erő-
feszítését. ö segíti a fiúcskákat és leánykákat, hogy segít-
senek magukon, hogy ellenőrizzék magukat és cselekmé-
nyeiket, hogy betöltsék szerepüket az élet színpadán. Fog-
lalkozásával együt t jár , hogy állandóan a legjobbat kell 
hallania, látnia, keresnie, mert csakis így van meg a 
lehetősége, hogy érdemes alkotó munkát végezzen. 

IV. A növendék, mint fejlődő lény. 

Azok a tanulók, akik a taní tó ellenőrzése és oktatása 
alá kerülnek, olyanok, akár a fejlődő növény, amelyet 
öntözni, táplálni, permetezni, nyesegetni, fejlődésében irá-
nyítani kell, hogy teljes és szabályos legyen, — nekik is 
gyümölcsöt kell majdan ha j tan iok : az életben, a hazafi-
ságban, az értelmes emberhez illő életmódban, helyes esz-
mények követésében. 

Ez t a feladatot bízta az állam a taní tóra , ennek a 
betöltését várja el a család, gyakran olyan eredményeket 
követelve a heti harminc órai foglalkozástól, amelyek nem 
is a taní tónak, de rendszerint maguknak a tanulóknak ké-
pességeit felülmúlják. 

Akad a növendékek közt törékeny, beteg növény, aki-
nek a lá tása bizony lehangoló. De ezt sem szabad el-
hanyagolni, sőt a legnagyobb gonddal kell táplálni, hogy 
éledjen ós továbbfejlődjék. 

Azután o t t vannak a viruló, erős növények, akik több 
ígéretet tar talmaznak a jövőre. Akár a kertész, a taní tó 

is figyeli növekvésüket, tan í tásának ha tásá t s együtt 
ujjong velük a fejlődés, a tökéletesbülés fö lö t t . 

A tan í tóság nagy kiváltsága, hogy — miközben t a r t j a 
a világító fák lyá t és segíti visszaverni a tudat lanság s a 
babona kísértéseit — ő ad ja tovább azt a megbecsülhetet-
len örökséget, amelyet a mul t ránkhagyott . Tú lzo t t kí-
vánság lenne elvárnunk, hogy mindenik taní tó teljes érté-
két fogja fel ennek az örökségnek, vagy hogy éppen nö-
velje is az t . Maga az élet sem tökéletes, a tan í tó , a növen-
dék sem az. Ámde, ha az egyik elvéti a dolgát, mások 
lépnek a helyébe ós amint a felvilágosultságnak, a tudás-
nak, a bölcseségnek a sommája egyre teljesebbé válik, 
mindig akadnak majd, akik a kötelesség hívó szavára azt 
továbbadják, épp úgy, vagy t án — reméljük — még job-
ban, mint elődeik. 

Almon R. Buis, 
a társadalomtudományok tanára (Peoria, 111.). 

Education (Boston), 
1931 májusi szám. 

c) Francia lapokból. 

Népiskolai reform Schaff hausen ben. 
A svájci szövetséges köztársaság kantonjai 

önállóan intézik közoktatásukat. Német-Svájc-
nak egyik kantonja, a Rajna-vízesésről és ha-
talmas iparáról nevezetes Schaffhausen 1923-
ban új népiskolai tantervet léptetett életbe, 
amely a nevelésnek teljesen modern felfogását 
tükrözteti. 

Űj és szerencsés már a cél meghatározása is: 
a tanterv szerint az elemi oktatás célja, hofjy 
a család k)özrevonásával és folytonos kapcsolat-
ban az eleven élettel, összhangzatosan képezze 
a gyermek testét, értelmét és jellemét. Egyen-
súlyozott nevelés foglalja el tehát az eddigi 
egyoldalii elmefejlesztésnek a helyét. Ezentúl 
az iskola nem hanyagolhatja el a testi neve-
lést, azzal az ürüggyel, hogy közelednek a vizs-
gák, ezt vagy azt a tantárgyat behatóbban kell 
még átvenni, hiszen a gyerekeknek az iskolán 
kívül is elég alkalmuk van izmaik gyakorlá-
sára . . . 

Érdekes újítása a tantervnek, hogy szente-
síti az órarenden kívüli tanításnak az elvét: a 
tanítónak szabadságában áll, hogy bizonyos 
számú tanórát saját megítélése szerint használ-
jon fel, a növendékek értelmi színvonalának s 
a fölmerülő alkalmi érdekeknek megfelelően. 
Megvan tehát a kötelező órarend, meghatáro-
zott tanítási anyaggal, amelyet a gyermek 
játszi erőfeszítése mellett el kell végezni, más-
felől pedig megvannak a szabad tanórák, ame-
lyekben nyomon követhetni a gyermekek ér-
deklődését. Külön fejezetet szán a tanterv a te-
vékenységre alapított tanításnak ismertetésére. 

Az alsóbb osztályokban azt is megteheti a 
tanító, hogy nem tagolja szét a tanítás anya-
gát, hanem az érdeklődési központok nyomán, 
egybefoglaló tanítással halad előre. Még a kö-
zépső s a felső osztályokban sem köti az óra-
rend a tanítót: ha technikai vagy lélektani 
szempontok javallják, egyazon tárggyal akár 
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két-három órán át is foglalkozhatok az osz-
tály. 

Az általános utasítások megadása után a 
tanterv részletesebben veszi elő az órarenden 
kívüli tanítás kérdését. 

A tanító szabad elhatározásán álló leckék — 
törvényes alapon — nagyobb símulékonyságot 
biztosítanak a tanítás gyakorlásában. Az isko-
lai hatóságok hozzájárulásával módjában áll a 
tanítónak, hogy meghatározott számú tanítási 
órát akként használjon fel, amint azt a gyer-
mekek érdekében a leginkább helyénvalónak 
tartja. Ezeken az órákon a következők végez-
hetők: 

a) a főbb tárgyak tanulmányának kimélyí-
tése; 

b) foglalkozás az elmaradt növendékekkel s 
az előírt mérték túlhaladása tehetségesekkel; 

c) a testi kultúra gyakorlása; 
d) részvétel társadalmi szempontból hasznos 

munkálatokban; 
e) kertészkedés az iskola kertjében, vagy a 

kézi ügyesség fejlesztése; 
f ) a növendékek bevezetése a gyakorlati 

életbe, kivált a felsőbb osztályokban (művészet, 
ipar); 

g) minden más gyakorlat, amely hozzájárul 
a gyermekek oktatásához vagy neveléséhez. 

A jelzett rendelkezések feljogosítják, de sőt 
egyenesen késztetik a tanítót, hogy az iskolai 
életnek alkalmas pillanataiban arra a területre 
is elvezesse tanítványait, amely iránt saját 
maga érez hajlamot vagy vonzalmat: lehet az 
gyűjtés, sportolás, műkedvelés, fúrás-faragás, 
részvétel a társadalmi munkában stb. 

A hivatalos tanterv ezeknek a tanító részére 
fenntartott óráknak a számát is megállapítja: 
a népiskola legalsó három évfolyamában he-
tenkint 2 óra, a negyedik, ötödik és hatodik év-
ben hetenkint 4 óra s a hetedik és nyolcadik 
évben hetenkint 4—6 óra áll evégből a tanító 
rendelkezésére. 

Ez az újítás a hagyományos és a cselekvő is-
kola közt folyó viszálykodásnak kiengesztelé-
séül is tekinthető. Ha szem előtt tartjuk, hogy 
a hagyományos iskola a felnőttek álláspont-
ját, a cselekvő iskola pedig a gyermek szem-
pontját képviseli, akkor az órarenden kívül 
álló oktatás éppen kapóra jön a nevelőnek, 
hogy mind a maga felnőtti tapasztalataira, 
mind pedig a gyermekek jeladására építse mun-
kásságát. 

Az elkövetkező életnek eme jeleneteit minde-
nütt törvényesíteni kellene, sőt jó lenne, ha a 
tanítóság kifejezett biztatást kapna a nagyobb 
önállóságot s ezzel párhuzamosan fokozott fe-
lelősséget tartalmazó órarenden kívüli okta-
tásra. Ahol meg éppen napirenden van a tan-
terv s az órarend kérdése, ott hasznos útmuta-
tással szolgálhat Schaffhausen példája. 

F. Béguin. 
P o u r l'Érc nouve l l e , 

1931 áprilisi szám. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Modern számtanoktatás. 
Egész Németországban jól ismerik Kühnel 

matematikus pedagógiai működését; érdekes és 
meggyőző gondolatai már régen érvényesülnek 
a német iskolákban. 

Legutóbb „Négy előadás a modern számtan-
oktatásról" címen könyve jelent meg, ebből kö-
zöljük az alábbi részt. 

— Már ismételten közöltem kis tanítványaim-
mal ezt a meglepő újságot: „Gyermekek, én 
másképen tudok számolni, mint ti!" Ezt ezút-
tal is megkísérelhetjük. Vegyünk elő néhány 
szem diót: „Gyermekek, én másképen számolok, 
mint ti!" Csodálkoznak, hogy ez egyáltalában 
lehetséges! Mi pedig előttük számolunk: 1, 2, 
(1-et halkan, 2-t hangosan, egy pillanatnyi szü-
net után tovább) 3, í, — 5, 6,-1,8,..." Ez na-
gyon nehéz — állapítjuk meg —, ezt nem egy-
hamar tudnátok utánozni!" Erre diadalmasan 
válaszolják: „Ez egészen könnyű, ezt mi is meg 
tudjuk csinálni!" „Jó, számoljatok hát így!" Et-
től a perctől kezdve a gyermekek kettős rit-
musban tudnak számolni. Rövid idő múlva 
folytatom: „Én még máskép is tudok szá-
molni!" Azután megszámoljuk együtt a dió-
vagy gesztenyeszemeket: 1, 2, 3, — 4, 5, 6, — 
7, 8, 9,... (a hangsúlyozás és szünet érthető le-
gyen). „Ez igazán nehéz!" Erre a gyermekek 
ismét felu j jonganak: „Ez egészen könnyű, ezt 
mindnyájan tudjuk!" „Akkor most számolha-
tunk így!" Nos, egy ideig hármas ritmusban 
számolnak. Azután váltakozva kettős és hár-
mas ritmus következik, amíg teljes biztonságot 
érnek el. Később a négyes ritmus és még ké-
sőbb az ötös ritmus következik. A ritmusokat 
azzal is meg lehet nehezíteni, hogy a hangsú-
lyozatlan számokat hangtalanul vagy csak ajk-
mozgással számoltatjuk és csupán a hangsúlyo-
zott számokat mondjuk ki: 1, 2, 3, — 4, 5, 6... 

Könnyen megérthető, mit lehet az egész szám-
sor ily módon való átvételével elérni: én ezt az 
egyszeregy élőmunkájának tekintem. Ehhez já-
rul, hogy e ritmikus számolás kettős ritmusa 
nem áll meg húsznál, vagy a 3-as ritmus 30-nál, 
hanem minden ritmust 100-ig viszünk fel és 
azonfelül is. Azok a gyermekek, akik ezt az élő-
munkát végezték, az egyszeregyet egészen köny-
nyen elsajátítják. 

A ritmikus számolás tehát az a híd, mely a 
rendszerhez átvezet bennünket. A sor ós a rend-
szer ugyanis azok a fejlődési fokozatok, ame-
lyekre az oktatásban szigorú tekintettel kell 
lenni. Sokáig kínozott engem az a kérdés: mikor 
válik éretté a gyermek a rendszer megértésére"? 
Valami támpontot kerestem ehhez. Végül is a 
gyermek révén jutottam ahhoz. Egyszer azt 
kérdeztem a gyermekektől, hogy meddig tudnak 
számolni? A legtöbben 100-ig számoltak és csak 
egy kis lány akadt, aki azt mondta, hogy 150-ig 
tud számolni. „Hogyan lehetséges ez? — kérdez-
tem —, hisz akkor tudsz eggyel tovább is szá-
molni!?" Gondolkodott, azután 151-ig számolt, 
majd 152-ig, azután valamivel gyorsabban ment 
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a munka, 153, 154, 155, ekkor abbahagyta: „Most 
már nem is tudom, meddig tudok számolni"?" 

Ekkor egy gondolat villant át agyamon. 
A gyermek bizonyára így gondolkodik: „Iste-
nem, milyen hosszú a sor! Ha én azt követhet-
ném!" És ezzel ébredt fel lelkében a végtelenség 
sejtelme: megérezte a végtelenséget! 

így találtam meg a keresett támpontot: a 
gyermek tulajdonképen csak akkor érik meg 
teljesen a rendszer megértésére, ha a sorok vég-
telenségét sejti és e sejtelmen épiil fel az ösz-
szefoglalás szükséglete. 

A rendszerhez a gyermekek a szániképek 
segítségével jutnak el. Milyen számképeket 
használunk? Általánosan ismertek a kockák és 
a dominókövek. Ezeknek azonban az a pszicho-
lógiai gyengéjük, hogy az ötöt a hatban, a 
kilencet a tízben újra felismerni nem lelict stb. 
Arra az alapelvre kellene építeni, hogy min-
den számkép a következőben bennfoglaltassék. 
„Mit gondol, meddig lehet számképeket fo-
kozni? — kérdeztem egyszer egy számtantanár-
tól? Azt felelte, hogy 12-n felül nincsen célja és 
értelme e fokozásnak. Legközelebbi találkozá-
sunk alkalmával már közölhettem vele, hogy én 
10.000-ig' is fokozhatom a számképeket. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Kemény Gábor: Vajda Péter erkölcsi beszédei. 
1931, 288 lap. 

Mindig szívesen vesszük, ha hivatott toll fel-
eleveníti a régibb idők egy-egy érdemes tanító 
egyéniségének emlékétés a mai gondterhes idők 
közepette érdeklődéssel olvassuk a múltból fe-
lénk áradó visszaemlékezéseket, biztató szava-
kat. A magyar kultúra s főképen a pedagógia 
terén lankadatlanul buzgólkodó szerző ilyen 
alakot szemelt ki a korán elhúnyt Vajda Péter 
(1808—1846) személyében, akinek életét és mű-
ködését leltári tanulmányok alapján szeretettel 
és megértéssel állítja elénk, mert hiszen nyolc 
évig ő maga is tanítványa volt Vajda Péter is-
kolájának. E megörökítésre Vajda Péternek 
kettős jogcíme van: mint költő, szépíró és mint 
pedagógus, amennyiben 1842-től kezdve halá-
láig a szarvasi gimnázium tanára, majd igaz-
gatója volt. E minőségében tartotta azokat az 
Erkölcsi beszédeket, amelyeket — számszerint 
25-öt — kötetünk magyarázó jegyzetekkel kö-
zöl. E Beszédek miatt a cenzor feljelentésére a 
bécsi kancellária vizsgálatot követel Vajda Pé-
ter és az ev. egyház ellen, amely védelmére kelt 
a megtámadottnak, aki a vizsgálat befejezése 
előtt meghalt. 

Kemény Gábor munkájának első felében (9— 
46. lap) Vajda Péter életét és írói munkásságát 
ismerteti a következő fejezetekben: Vajda Pé-
ter és kora, nemzetnevelő missziója, szarvasi 
tanárkodása, mint a Teschedik-hagyomány to-
vábbépítője, a szarvasi főiskola állapota Vajda 
előtt, új tervei és cselekedetei, eredetiségének 
kérdése és szellemi rokonsága Fichtével. Vajda 
Péter siralmas viszonyok között vette át az in-
tézet vezetését, amelyet rendkívüli tehetségé-

vel csakhamar magas színtájra emelt. Alatta 
teológiai tanfolyam létesül, a. természettudo-
mányokat kísérleti alapon tanítják, nyelv-
mívelő (önképzőköri) társaságot alakítanak, a 
jobb tanulókat ösztöndíjakban részesítik és ta-
nítóképző felállítását határozzák el. PJkkor még 
két kiváló tanár kerül Szarvasra: Ballagi Mór 
és Petz Gyula. A következő korszakban is nem 
egy országos hírű tanár nevével találkozunk 
ott, pl. Greguss Ágost, Zsilinszky Mihály, Do-
manovszky Endre, Tatay István, Dorner József, 
Benka Gyula. Mint romantikus szépirodalmi 
író Vajda Péter a német Novalis és Zacharias 
Werner nyomdokain jár, Ph'kölcsi Beszédei 
azonban a Fichtével való szellemi rokonságot 
igazolják. Mindketten rajonganak a szabadság-
ért, de egyik sem forradalmár, mindkettőnél a 
nacionalizmus elválaszthatatlan a nemzeti ösz-
szetartástól, az egységtől, a haladástól; mind-
kettő szembeállítja a régi és az új nevelési rend-
szert és ez utóbbi számára az erkölcsi szempon-
tot fogadja el döntőnek. 

Kemény Gábor munkája, amely az idevágó 
elég gazdag irodalom lelkiismeretes és krilikai 
értékesítésével készült és amelyet hálás kegye-
lete jeléül Raffay Sándor méltó bevezető sorok-
kal látott el, a szarvasi öregdiákok szövetségé-
nek áldozatkészségéből jelent meg és közműve-
lődési irodalmunk határozott nyereségének 
mendható. k f . 

Síklaki István: „Szívvel írott levelek". (Frank-
lin-Társulat kiadása, 1930.) 

A szeiző, aki a „Szülők Lapja" hasábjain mái-
évek óta beszélget a magyar szülőkkel, részt-
vesz azok minden bujában-bajában, a sokat ta-
pasztalt pedagógus nagy tudásával adja .jó 
tanácsait, osztja szét megértő lelkének kin 
cseit a gyermekért aggódó, gondokkal terhelt 
szülők között, most ebben az Ízléses könyvben 
gyűjti össze és teszi közzé a szülőkkel folyta-
tett levelezésének tanulságait, a felvetett pro-
blémákra adott válaszait. 

Amióta a szülői szíveken keresztül nézi a mi 
szenvedő magyar életünket, azóta a családi 
tűzhelyek mindennapos apró bajai jobban ér-
deklik, mint az ország sorsát irányító nagy ese-
mények. Mi is osztjuk felfogásának helyessé-
gét, mert — mint azt a bevezetésben kifejti — 
a nemzet tragédiája, boldogsága, öröme, jóléte 
a kunyhókban és palotákban lakó édesanyák, 
édesapák tragédiájából, boldogságából, örömé-
hői, jólétéből tevődik össze és csak az látja tisz-
tán a család, a nemzet jelenét, jövőjét, aki a 
szülő szívén keresztül nézi a világ folyását. 

A szerzővel együtt mi is valljuk, hogy az 
egyszerű, fehér papírra vetett vigasztaló szó, a 
szerető, együttérző szívnek egyetlen jó tanácsa 
csodákat művelhet, nyomában a család új erőre 
kap, a szunnyadó reménység lángragyúl lelké-
ben s van bátorsága, önbizalma nemes célokért 
újból harcba szállani. Ezt, a kis csodát pedig 
mindenki el tudja érni embertársainál, aki szí-
vével beszél, szívével ír és cselekszik. 

Bizony azt szeretnénk, ha ezek az aranyigaz-
ságokat, megbecsülhetetlen tanácsokat tartal-
mazó, valóban szívvel írott levelek minden ma-
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gyár család lelkéhez megtalálnák az utat, hir-
telen elhatározások és kiszámíthatatlan követ-
kezményekkel járó meggondolatlanságok elkö-
vetése előtt a magyar apák és anyák tele-bele 
néznének, akkor hamarább lenne szivárvány a 
fájdalom könnyéből és nem lenne annyi szeren-
csétlen magyar gyermek. 

G. Stratil—Sauer: „Az afgánok fogságában." 
Fordította: Wiesner Juliska. (Dante-kiadás.) 

A szerző eredeti fényképfelvételeivel gazda-
gon illusztrált útirajzaiból a modern világjáró 
élményeivel, viszontagságaival, veszedelmes 
kalandjaival ismerkedünk meg. Az olvasót ta-
lán leginkább az lepi meg, hogy a távoli orszá-
gok kutatóinak, tudásra éhes vándorainak az 
autó és repülőgép mai korszakában is mennyi 
nélkülözéssel és életveszedelemmel kell meg-
küzdeniük. 

A munka címe tartalmával szemben talán 
túlkeveset is mond, mert amíg a szerző Lip-
cséből motorkerékpáron eljut Afganisztánba, 
illetőleg mielőtt az afgán fogság izgalmairól 
és szenvedéseiről beszámol, nagyon sok érde-
kes és értékes tapasztalatával, megfigyelésével 
ismerteti meg az olvasót. 

Stratil—Sauer Lipcséből kiindulva a Duna 
völgyében halad kelet felé, meglátogatja Duda-
pestet, kirándul a magyar tengerhez, a Bala-
tonhoz és mindkettőről az elismerés és csodá-
lat hangján emlékezik meg. Mivel balatoni 
kirándulása alkalmával motorkerékpárja ko-
molyan megsérült s bosszú időre használhatat-
lanná vált, a Dunán folytatja útját Orsován s 
a Vaskapun keresztül Várnába. Innen átmegy 
Konstantinápolyba, ahol hosszabb időt tölt 
tanulmányokkal s miután kijavított motor-
kerékpárját is megkapta, a Fekete-tengeren át-
kel Anatolia legforgalmasabb tengerparti vá-
rosába, Trapezuntba. 

Itt talán a későbbi fogságnál is nagyobb 
megpróbáltatás vár a szerzőre. Kutatásai köz-
ben súlyos szembajt kap, hetekig, hónapokig 
fenyegeti a megvakulás veszedelme, de félig 
vakon is folytatja munkáját, vakmerő hegyi 
és sivatagi kalandozásait. 

Örményországi tapasztalatairól a fájdalom 
hangján számol be, őszintén sajnálja ezt a 
szerencsétlen országot, amely ma már tulaj-
donképeu csak határok nélküli történelmi 
fogalom, kelet és nyugat itt összeütköző 
hatalma, véres küzdelmei következtében meg-
semmisült védtelen birodalom. 

Perzsia közállapotairól, vallásáról és szoká-
sairól is rendkívül színes képet kapunk. Teb-
riszben egy siita ünnepi körmenet középkori 
flagellánsokra emlékeztető véres forgatagába 
kerül a szerző. Ennek az évről-évre visszatérő 
tömegőrületnek okát keresve annak a meggyő-
ződésének ad kifejezést, hogy abban egy vala-
mikor dúsgazdag, de ma megkínzott, kifosz-
tott nemzet kiáltja ég felé megrendítő gyászát. 
Színes képekben elevenedik meg előttünk a 
perzsa kereskedőnek, Perzsia kereskedelmi éle-
tének a tapasztalatlan európaira annyi vesze-
delmet magában rejtő ravaszsága, agyafúrt-

sága, az ország politikai életében is megnyilvá-
nuló angol-orosz vetélkedés minden állambom-
lasztó mesterkedése. 

Innen végre hosszas utazás után eljut Afga-
nisztánba, mielőtt azcoban a fővárost, Kabult 
elérné, bekövetkezik a katasztrófa. Kénytelen 
önvédelemből egy bennszülött katonát lelőni. 
A bűnöst fogságba vetik, ahonnan ilyen bűn-
tett elkövetője számára az afgán törvények ér-
telmében csak a vesztőhelyhez vezet az út. 

Megdöbbentő realizmussal festi a szerző 
hosszií hónapokig tartó fogságának minden 
szenvedését, a fel-felcsillanó reménységet kö-
vető apatikus reménytelenséget, az újból meg-
ismétlődő kihallgatások, tárgyalások tragi-
komédiáját. amely tárgyalások csak arra voltak 
jók, hogy a sorsában már-már megnyugvó lel-
két az őrület határára sodorja. 

A megnyugvás idejét arra használja fel, hogy 
ha rabsága miatt ezt az exotikus országot a 
maga egészében már nem is tanulmányozhatja 
s nem építheti ki a tervezett kereskedelmi 
összeköttetéséket, legalább néprajzi megfigye-
léseket végezzen azokon a legkülönbözőbb fajú 
és típusú embereken, akikkel fogságát meg 
kellett osztania. 

Közben a német követ vezetésével a kulisszák 
mögött megindulnak a bonyolult politikai alku-
dozások, amelyek majdnem egy esztendei fog-
ság után négyévi börtönbüntetés kiszabásában 
végződnek, de a királyi kegyelem végül is biz-
tosítja a. szabadulást s az afgán földről való 
gyors távozást. 

A drámai fordulatokban gazdag, mindvégig 
lebilincselően érdekes útleírás pompás kiállí-
tása méltó a közismert kiadó cég hírnevéhez. 

Fenno-Ugrica. III. Suomalais-Ugrilainen Kult-
tuurikongressi. Soome-Uffi'i Hariduskongress. 
Finn-ugor Közművelődési Kongresszus. Buda-
pest, 1931, 656 lap. 

A magyar kormány meghívására 1928 június 
10—13-ig Budapesten tartották meg Teleki Pál 
gróf elnöklésével a III. finn-ugor közművelő-
dési kongresszust, amelynek 650 finn és 430 észt 
résztvevőjében nem idegen látogatót láttunk, 
hanem messzire szakadt kedves rokonokat üd-
vözöltünk. Technikai, de főleg anyagi nehézsé-
gek okozták, hogy csak most, éppen három év 
múlva, és a. Helsinkiben összeülő IV. kongresz-
szus küszöbén jelenhetett meg a budapesti kon-
gresszusnak Emlékkönyve, amely felváltva 
finn, észt, magyar vagy német nyelven közli az 
ott elhangzott előadások egy részét és a kon-
gresszsu krónikáját. A három nemzet hivatott 
képviselői által tartott előadások négy szakosz-
tályban folytak: 1. általános művelődési és tu-
dományos; 2. pedagógiai; 3. közgazdasági és 4. 
irodalmi és művészeti szakosztályban. A min-
ket közelebbről érdeklő és Kornis Gyula állam-
titkár, egyetemi tanár elnöklete alatt működő 
pedagógiai szakosztályban a következő előadá-
sokat tartották: O. Mantere: A finn középiskola-
ügy fejlődése. N. Kann: Az észt közoktatásügy 
fejlődése. Kemény F.: A magyar közoktatásügy 
történeti fejlődése. V. Emits Az iskolánkívüli 
népoktatás Észtországban. Quint J.: A népisko-
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Iák 1925. évi tanterve. A. J. Tarjunne: A íiun 
népoktatásügy. Az PJmlékkönyv német, illető-
leg magyar nyelven közli ezeket az előadáso-
kat, néhai Quintének kivételével, amelyet a 
.szerkesztőség nyilván nem tudott megszerezni. 
Ezek a tanulmányok egyrészt megismertetik 
velünk a finnek és az észtek közoktatásügyét, 
másrészt legalább némi bepillantást engednek 
fajrokonainknak a magyar közoktatásügy tör-
téneti fejlődésébe. Ugyanez a kölcsönös tájé-
koztatás érvényesül a közgazdaságtan és a köz-
művelődés többi területein, ami felette alkal-
mas arra, hogy a három nemzet között az érint-
kezést és a kapcsolatokat szorosabbra fűzze. E 
vonatkozásban felette fontos és következmé-
nyeiben messze kiható kijelentést tett a meg-
nyitó ülésen Klebelsberg Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. Nagyhatású beszédé-
ben rámutatott arra, hogy míg a többi népeket 
politikai eszmék és célok tömörítik csoportokba, 
addig a finn-ugor népeket tradicionális és kul-
turális szálak fűzik össze. Ha eszméje vissz-
hangra talál, folytatta a miniszter, hajlandó 
megszervezni egy olyan intézményt, amely hi-
vatott lesz biztosítani a finn-ugor népek össze-
fogását, harmonikus, eredményes egy ült mun-
kálkodását; olyan intézményt, amelyben a finn, 
az észt és a magyar tudósok egyformán helyet 
foglalnának és amely a kölcsönös diákcsere-
akciót is lebonyolítaná. A miniszternek ezt a 
korszakos bejelentését a hallgatóság lelkes tap-
sai között az elnök meleg szavakkal köszönte 
meg. 

A nagy hozzáértéssel szerkesztett és minta-
szerűen kiállított munka valóban méltóan örö-
kíti meg a budapesti kongresszusnak nagysi-
kerű tevékenységét a szellemiek közös birodal-
mában és egyúttal kedves s becses emlékül fog 
szolgálni távoli testvéreinknek, akik ezúttal 
minket látnak vendégül. k f . 

Népünk és Nyelvünk. A Szegedi Alföldkutató 
Bizottság közérdekű folyóiratának 4—6. száma 
gazdag tartalmából felhívjuk olvasóink figyel-
mét Mészöly Gedeonnak egy elfelejtett népies 
költő: Mátyási József munkásságát ismertető 
tanulmányára. Mátyási kéziratban maradt vers-
kötete a költő Kecskeméten leélt öregségének 
terméke s e címet viseli: Kai ás z-k a par ék, me-
lyet, hogy semmi tarlóján ne vesszen, ezen Von-
tatótáskába takarított; most pedig, maga Vers-
Asztagjának végződésével, a' Nemzeti Tudo-
mány-Szérűre Tsépeltetés végett ágyaz Mátyási 
József volt Magyar Helikoni Részes-arató. 1821. 
Mátyási versei nem kisebb költőnek irányával 
tart rokonságot, mint Arany János. — Bartucz 
Lajos befejezi a magyarság lelki alkatának 
megismeréséről írt érdekes tanulmányát. Ki-
sebb közélményt írt Ecsedy István és Bátky 
Zsigmond. Több nyelvsajátságot és népszokást 
tárgyaló cikk után a Tiszazug társadalomraj-
záról olvasható nagyobb tanulmány Szcmbat-
falvy György tollából. 

Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, A Lcczka 
Alajos és Nagy L. József szerkesztésében meg-
jelenő szaklap ez évi 3. számában Kurdilla Fe-

renc nekrológot írt Fröhlich Izidorról, dr. llo-
lenda Barnabás a Raman-effektusról értekezik, 
Loczka Alajos folytatja a kémia tanításáról írt 
tanulmányát, Nagy Béla a gázak állapotválto-
zásainak tanításáról, Eicher Jakab pedig a fizi-
kai gyakorlatokról ír. A kisebb közlemények 
egész sora és gazdag könyvszemle-rovat teszi 
még a füzetet változatossá. 

A Magyar Ifjúsági Vörös-Kereszt című folyó-
irat díszes kiállítású jubileumi száma most je-
lent meg. Nagybányai vitéz Horthy Miklósné, 
Albrecht királyi herceg, gróf Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, gróf Szé-
chenyi Emil koronaőr, dr. Petri Pál, dr. Gévay-
Wolff Nándor és dr. Komis Gyula államtitkárok, 
Petri Pálné és vitéz Simon Elemér, a Magyar 
Ifjúsági Vörös-Kereszt Eigyesület elnökei, va-
lamint dr. Szukováthy Imre ügyvezető alelnök 
külön-külön cikkekben méltatják azt a nagy-
arányú, nemzeti szellemben végzett karitatív és 
sok tekintetben igazán pedagógiai értékű mun-
kát, amelyet a jubiláló Magyar Ifjúsági Vörös-
Kereszt Egyesület tíz év óta kifejtett. — Sajó 
Sándor lelkeshangú ünnepi költeményt írt, 
melynek végső sorai ekként hangzanak: 

Küzdj, szenvedj, f á rad j i f j ú nemzedék! 
Bús ugarunknak lesz még ara tása , 
Csak tör jed, munkáld, magyar ifjúság, 
Hogy mogzendíthesd ú j feltámadásra 
A magyar élet büszke himnuszát! 

Sebestyén Erzsébet „A szeretet városa" cím 
alatt allegorikus cikkben emlékezik meg a vörös-
keresztesek végzett nagy munkájáról. 

Ezután az impozáns jubileumi ünnepség rész-
letes leírását olvashatjuk. 

A folyóirat befejező része az egyesület csak-
nem ezer csoportjának a jegyzékét közli. 

A jubileumi számot egy színes műmelléklet 
ós sok szép kép gazdagítja. 

Dr. Kellner Dániel: „Mit kell a sportolónak 
saját testéről tudnia." (Nóvák Rudolf és Társa 
Budapest kiadása. Ára: 2.90 P.) 

A sportolók számának rohamos emelkedésé-
vel a sport rátért arra az útra, amely igazi hi-
vatása: a nagy tömegek testnevelése. Ezzel 
egyúttal fontos közegészségügyi tényezővé 
vált, amelynek irányítása az egészségügy kato-
náinak, az orvosoknak már nemcsak hivatása, 
de kötelessége is. 

Ennek a szép és tanulságos illusztrációkkal 
ellátott könyvnek az a célja, hogy a művelt 
sportoló közönség is tudomást szerezzen azok-
ról az eredményekről, megismerésekről, ame-
lyekhez a sportorvosi vizsgálódások vezettek 
és módjában legyen a leszűrt tapasztalatokat 
saját sportolásában felhasználni. 

A könyv részletesen foglalkozik a táplálko-
zás. az anyagcsere, az idegrendszer, a légzés, az 
izomrendszer, a szív- és vérkeringés ismerteté-
sével. Mindenütt figyelembe veszi azonban, 
hogy elvont tudománnyal ne terhelje olvasóit, 
hanem könnyű és élvezetes stílusban csak a 
legérdekesebbet, legpraktikiisabbat nyújtsa. 
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Miután testünkkel részletesen megismertet, 
kitér az egyes sportágakra, vizis portokra, 
turisztikára, téli sportokra, atlétikára, tornára, 
lég- és napfürdők használatára, mindenütt 
megadva az egyes sportokra vonatkozó utasí-
tásait és tanácsait. 

A könyvből a nem sportoló meg fogja is-
merni a sportolás, a testedzés sokoldalú jóté-
kcny hatását, annak pedig, aki a sportolást 
meggondolatlanul túlzásba vitte, figyelmezte-
tőül fog szolgálni és egyúttal rámutat a helyes 
útra, amelyen haladnia kell. 

Kellner Dániel dr. könyvének hézagpótló 
voltát legjobban igazolja az, hogy rövid idő 
alatt már második kiadásban jelent meg. 

Hogyan éljen a gyomor, és bélbajos einber? 
I r t a : Dr. Lukács Pál főorvos. 

E most megjelent munka szerzője a gyomor- és bél-
betegségek ismert szakorvosa, ki 20 éves orvosi gyakorla-
tának gazdag tapasz ta la ta i t gyűj tö t te össze, hogy ezzel 
segítségére siessen a gyomor- és bélbetegségben szenvedők-
nek. E munka első a magyar irodalomban, mely a gyo-
mor- és bélbajosok számára egyszerű és könnyen érthető 
módon mondja el a betegségüket érintő tudnivalókat: mit 
és hogyan egyenek stb., kitérve a gyomor- és bélbántal-
mak minden fajára , mint heveny és idült gyomorhurut, 
gyomorsavtúltengés és csökkenés, gyomorégés, gyomor-
süllyedés és magasan álló gyomor, bél- és gyomorfekély, 
ideges gyomor, székrekedés, bélrák stb. E munka nemcsak 
a már megbetegedettnek m u t a t j a az egészség ú t j á t , de ki-
térve a táplálkozás á l ta lános alapelveire, az egészséges-
nek is segítségére van egészségének megőrzésében. A 
munka Nóvák Rudolf és Tá r sa budapesti könyvkiadó-
vállalat kiadásában jelent meg. Ára csak P 2.60. 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyveshol t jában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Walter Eggestein: Gildenhall, ein Tätigkeits-
bericht über einen Versuch neuseitlicher Un-
terrichtsgestaltung. (Gildenhall, cselekvési je-
lentés az újkori tanítási eljárásra vonatkozó 
kísérletről.) 1931, 47 lap. 

A berlini „Zentralinstitut", amely ma már 
világszerte ismert és elismert érték jelző 
„márka", „Schule und Leben" (Iskola és élet) 
című kiadványsorozatában, időhöz nem kötve, 
tájékoztató füzeteket bocsát közre az újabb ne-
velés- és oktatásügy időszerű részletkérdései-
ről. Ennek a vállalatnak 13. számaként jelent 
meg ez a füzet is, amely egyben szociális, 
didaktikai és hivatásbeli szempontból tanulsá-
gos. Társadalmi tekintetben elénk tárja egy 
munkástelep keletkezését a mai modern viszo-

nyok közepette, majd bemutatja egy fiatal, hi-
vatásszeretettől áthatott tanítónak lelkes és 
hozzáértő • tevékenységéből fakadó, figyelemre-
méltó eredményeit. 

A potsdami kerületben fekvő ruppini tó 
partja mentén, a nagyvárosok zajától távol, az 
angol kertvárosok mintájára 1920—21-ben egy 
kézimunkás mintatelep támadt, amelynek tag-
jai maguk gondoskodtak lakóházaikról és be-
rendezésükről. Így támadt Gildenhall, ahol 
utóbb mások is letelepedtek és a szülők 1927-ben 
hét iskolaköteles gyermek számára magánisko-
lát alapítottak. Ezt a kormány 1928-ban átvette, 
egy segédtanítóval látta el, 1929—30-ig a 2. és a 
3. osztállyal kiegészítette, de azután az új telep-
nek Neuruppinba való bekebelezése folytán, a 
szülők igyekezete ellenére, feloszlatta. Az isko-
lát a két első évben 19, mindhárom iskolaévben 
31—35 gyermek látogatta. Tanítója (W. Egge-
stein) ebben a füzetben részletesen beszámol 
azokról a szempontokról, amelyek e kísérleti 
iskola szervezésében és kifejlesztésében vezet-
ték és ezzel követendő példáját adja egy fiatal 
tanító eredményes és illetékes helyen elismert 
működésének. 

Eggestein a Decroly, Montessori és Dalton 
útján indul el; belemélyed az „új pedagógia" 
titkaiba, megismerkedik az öntevékenységre és 
önállóságra való nevelési módszerek különböző 
válfajaival és ekként felkészülve, a régi eljá-
rások mellett sikerrel próbálkozik meg újakkal 
is, miközben a fősúlyt a gyermek testi-szellemi-
lelki totalitására és egyúttal egyéni foglalkoz-
tatására veti; arra, hogy mindegyik külön és 
saját hajlama szerint, tehát kedvvel foglalkoz-
zék. Füzetében képek kíséretében számot ad a 
népiskola (Grundschule) 1. osztályában elért 
eredményekről, részletesen leírja azokat a mód-
szereket és részben eredeti játékszerű eljáráso-
kat és taneszközöket, amelyeket a számolás, az 
olvasás és az írás tanításánál követett ós ame-
lyekhez hasonlókról, legalább részben, mi is be-
számolhatunk. Mindenesetre érdemes és érde-
kes volna, ha egynémely újítását nálunk is ki-
próbálnák, miközben a mi népes osztályainkat 
tekintve, az eredmény aligha lesz olyan kiváló, 
mint a szóban forgó csekély létszámú német 
kísérleti iskolában. hf. 

Dr. Kurt Iiiedel: Eigeiigesetzliche Bilduiiffs-
lehre. A. W. Zickfcldt Verlag, Osterwick-Harz. 
(251. old.) 

Az újabb gyermeknevelés alapvető elveivel, 
eszméivel, irányításával foglalkozik ez az érté-
kes munka. Azzal a nevelési rendszerrel foglal-
kozik s azokat az elveket ismerteti, amelyek 
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szerint a nevelésnél és oktatásnál a gyermek-
ből kell kiindulnunk, a gyermek lelkivilágát 
kell ismernünk s munkánkban a gyermek lelki 
törvényszerűségét kell alapul vennünk. A neve-
lés és oktatás terén csak akkor érhetünk cl 
nagyobb eredményt, ha iskolai munkánk közben 
a gyermeket nem az iskola tartozékának, liá-
néin olyan lénynek tekintjük, amelynek határo-
zott sajátszerűsége, saját értéke és saját tör-
vényszerűsége van. 

A tanítónak ezért megfigyelőnek és filozó-
fusnak kell lenni. Amikor a gyermeki szív 
nevelésével foglalkozik, értsen a szív kutatásá-
hoz szükséges művészettel is. Tisztában kell 
lennie ezért ténykedésének vezető csillagával, a 
nevelés fogalmával. A biológia, szociológia, 
pszichológia irányítást adhatnak a tanítónak e 
téren. Az iskolának a gyermek lelki tulajdon-
ságait, lelki életét kell figyelembe vennie és 
munkáját e szerint kell beosztania. 

A gyermek természete és fejlődése a közösség 
felé törekszik. Az iskola ezért kizárólag csak 
oktató-intézet nem lehet. Ez természetellenes 
lenne. Az iskola voltaképeni lelke az iskolai 
élet. A kisgyermek az iskolai életből kerül a 
kulturális élet közösségébe. Az ifjúnak ezért 
joga van azt követelni az iskolától, hogy erőit, 
energiáját a nagy közösségek, az állam, az 
egyház, a község számára fejlesszék. Az iskolá-
nak ezt meg kell tennie, mert semmiféle más 
oktató-intézmény ezt nem pótolhatja. Az iskola 
létét és jogosultságát is kizárólag ezek a köve-
telések biztosíthatják. 

A régi iskola az élőszó közlésében töltötte be 
legfőbb szereiét. A huszadik századig csakis 
egy oktatóeljárás volt az iskolában: a szóhoz 
kötött tanítási menet. Az újabb társadalmi 
viszonyok azonban a jövő iskoláját az élet-
közösség iskolájává akarják tenni és ez oknál 
fogva a tanításnál a gyermek lelki természeté-
nek legmegfelelőbb tényezőit: a játékot, a mun-
kát ós az ünnepélyeket kívánja igénybe venni. 
Ezek segítségével igyekszik a gyermek lelki 
erőit fejleszteni. 

A munkának az iskolába való bevezetésével 
életre keltették a klasszikus pedagógusoknak, 
Rousseaunak, Pestalozzinak és Fröbelnek a 
szellemét és törekvéseit. A munkaiskola gon-
dolata Kersehensteiner nevéhez fűződik. Az el-
nevezés azonban nem fedi teljesen a fogalmat 
cs ezért sok vitára és ellenvetésre adott alkal-
mat. A munkaiskola fogalma nem egyéb, mint 
egy bizonyos ismeretanyagnak, a készségek-
nek, képességeknek és munkaörömnek az ál-
lampolgári érzület szolgálatába való rendelése. 

Minden tevékenységnél, munkánál lényeges, 
hogy a munkálkodó a feladat .szükségességét, 
továbbá a feladat elérhető célját felismerje s 
így tudatára jusson annak, hogy milyen mun-
kát végzett és mennyit kell még elvégeznie. A 
munkával együtt jár a gond ás az idő helyes 
beosztása. 

Alkalmat és módot kell nyújtani, hogyT a 
gyermek a munkát akadálytalanul és könnyen 
elvégezhesse. Álljon ezért rendelkezésre meg-
felelő helyiség ós anyag. A jövő iskolájában 

n unka-, játszó- és oktatótermekre van szük-
ség. Sok iskolában a padok helyett már asztalo-
kat ós székeket használnak. A munka végzésé-
nél könnyebben használhatók ezek a bútorok, 
mint a régi padok. 

A jövő iskolájában, mely a gyermek otthoná-
nak kell lennie, a munka mellett nagy szerep 
jut a játéknak is. Aloys Fischer szerint a játék 
a didaktikai tevékenység egyik legeredménye-
sebb tényezője. A játék a gyermek- és ember-
fejlődés legfőbb eleme. Nem egyedül az a 
fontos, hogy a játék örömet okoz a gyermek-
nek, hanem különösen fontos az a folyamat, 
amely a játék közben a gyermek lelkében 
végigmegy. Fontos továbbá azoknak a lelki-
erőknek a működése is, amelyeket a játék a 
gyermek lelkében felébreszt és kifejezesre jut-
tat. Éppen ezért a gyermeknek az a játékszer 
inkább élénkíti, s a képzelt dolgokat úgy állítja 
oda, mintha azok csakugyan valók lennének. 

Az iskolai munkánál, a tanulásnál is figye-
lembe kell vennünk a játék fontosságát ós érté-
két. Schleiermaclier azt ajánlja a pedagógusok-
nak, hogy azt, amit az iskolában gyakorlatnak 
tekintenek, a játék karakterét ne veszítse el és 
azt, amit játéknak tartanak, a gyakorlat jelle-
gét őrizze meg. Amint a tanításba sok játékot 
vezethetünk, éppúgy a játékba is sok tanulást 
iktathatunk be. 

A játékszerek közül a művészi kivitelű 
csak kevésbbó tudja a gyermek fantáziáját 
felébreszteni. A játékszer egyszerű legyen. A 
türelmi játékok pedagógiai szempontból érték-
telenek. Türelmeseri játszani annyit jelent, mint 
dolgozni. A türelmet azonban a munka, ne pedig 
játék segítségével tanítsuk. Ellenkező esetben a 
játék elveszíti eredeti célját. 

Ha részt akarunk venni a gyermek játéká-
ban, akkor játsszunk teljes odaadással, éppúgy, 
mint a gyermek. Szívvel-lélekkel. Máskülönben 
nem segítjük elő a gyermek játékát, hanem el-
nyomjuk. 

A nevelés és oktatás hatalmas eszköze végül 
az iskolai ünnepély is, mely úgy az egyesekre, 
valamint a közösségre fontos képző- és nevelő-
hatást. gyakorol. A jövő iskolájában az ünne-
pélyek nem arra valók, liogy csupán az iskola 
eredményét mutassák be, hanem mint a rit-
mikus iskolai élet egy szüksékes és elengedhe-
tetlen íészét képezik. 

A háború után mindenhol életre kelt a mo-
dern iskola megteremtése iránti vágy és törek-
vés. Ad. Ferriére néhány mondatban röviden 
jellemzi a régi iskola hibáit és a jövő szüksé-
gességét. Érdemes ezeket ide feljegyezni: A 
gyermek szereti a természetet és tantermekbe 
zártuk őt. Szereti a játékot és munkára köte-
leztük. Szereti, ha azt látja, hogy munkájának 
valami haszna van, mi pedig úgy tüntettük 
fel, hogy munkájának oélja nincsen. Szeret 
mozogni, mi pedig azt parancsoltuk, hogy moz-
dulatlanul üljön. Legfőbb vágya, hogy a tár-
gyakkal ismerkedjék meg, azokkal foglalkoz-
zék, mi pedig fogalmakkal ismertettük őt. Sze-
reti használni a kezeit, az iskola azonban csak 
az agyát 'foglalkoztatta. Szeret beszélni, az 
iskola pedig hallgatásra kényszerítette. Szívesen 
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a legkedvesebb, amely képzelőtelietségét leg-
kutat, figyel, mi azonban mindent készen ad-
tunk neki. Szeretne szabadon szolgálni, mi 
azonban a passzív engedelmességre tanítottuk. 

Ez a régi iskola hibáinak rövid foglalata. 
Ennek megszüntetésére törekszik az új peda-
gógia. 

A jövő iskola legfőbb képző- és nevelőesz-
köze a szeretet. Ha a kicsinyeket megkórdez-
nők, mit csináljunk, hogy az iskola a gyermek 
igaz otthona legyen, a sok javaslat között ez a 
felelet is volna: Hívjátok ide azokat az embe-
reket, akik szeretnek minket. A tanító egyéni-
ségétől függ minden. Az egyéniség értékét 
azonban nem lehet elrejteni, mint más értéket. 
Élő erő ez, amely azonnal jelentkezik, mihelyt 
valakivel érintkezésbe jön. A tanító egyéni ér-
téke azonban nem az elméleti tudásban, hanem 
kizárólag szociális magatartásában és szerete-
tében rejlik. dl. 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Analfabéták Spanyolországban. 
Spanyolország kulturális tekintetben a leg-

elmaradottabb országok közé tartozik; analfa-
bétáinak száma minden mértéket meghalad. 
1923-ban 2,798.959 6—12 éves iskolaköteles gyer-
mek közül csak 1,419.497-et jelentettek be, akik 
között 390.725-en ritkán vagy egyáltalában nem 
látogatták az előadásokat. Az egész országban 
az iskolalátogatók száma átlagban 36-8%-ot tett. 
Egyes vidékeken még ezt a százalékszámot sem 
érték el, így Cadix tartományban csak 17-4, 
Canarisban 18 2, Cordovában 19-8 volt, az iskola-
látogatás százalékaránya. Bár Spanyolország-
ban 1857-ben vezették be az iskolakötelezettsé-
get, a törvény csak papiroson áll fenn; még 
az 1909. évi iskolakényszer-törvény sem változ-
tatott ezen a helyzeten, dacára annak, hogy 
magas pénzbüntetést róttak ki a vonakodó 
szülőkre. Falun a gyermekek csak 1—2 hóna-
pig látogatják az iskolát. Egy svájci újság 
1924. évi megállapítása szerint 9 millió 6 éven 
felüli egyén nem tudott sem írni, sem olvasni; 
az összes nők fele analfabéta volt, egyes pro-
vinciákban a férlianalfabéták 65'/2 és a női 
analfabéták 76%%-ot tettek. 

Porto Rico oktatásügye. 
Mióta Porto Rico a spanyol befolyás alól az 

amerikai érdekkörbe került, véltelen, de azért 
erősen érezhető küzdelem folyik iskoláiban a 
két kultúra közt. Az idősebb nemzedék erősen 
ragaszkodik a latinos műveltség- minden kellé-
kéhez, a fiatalabb ellenben az angolszász szel-
lem érvényesüléséért száll síkra. A hivatalos 
tanügyi vezetőség természetesen egyik fél mel-
lett sem törhet pálcát és így kénytelen az 
egyeztetés terére lépni. Franziseo fViscorrondo, 
aki Porto Ricóban a mi minisztériumaink 
államtitkárához hasonló helyet tölt be, leg-
utóbbi nyilatkozatában is (World Federation 

News, 1930 szeptember) ligy jelölte ki kultúr-
politikája feladatait, hogy megőrizni a spanyol 
és megszerezni az angolszász kultúrát. Azon-
ban már az iskolarendszer felépítése is mind-
jobban kezd hasonlítani az amerikaihoz. Porto 
Ricóban is, mint mindenütt a világon, a leg-
égetőbb pedagógiai feladat az analfabétizmus 
kiküszöbölése. 

Hogy a világháború áldatlan hullámai mily 
messze eljutottak, az kitűnik Viscorrondo nyi-
latkozatából, mely szerint a háború óta az írás-
tudatlanság leküzdésére nem jutott pénz. Má-
sik főgondjuk a falusi nép oktatása. Ezen a 
téren újításként vezették be a felsőbb osztá-
lyokat. Amíg az alsó négy osztályban a szoká-
sos népiskolai tárgyakat tanítják, a felső osz-
tályokban a gazdasági irányú tárgyakra vetik 
a súlyt. Ezekben az osztályokban napi három 
órát fordítanak az elméleti továbbképzésre és 
három órát a gyakorlati tanításra. Az elmé-
leti tárgyakban a polgári jogok és kötelessé-
gek, továbbá az egészséges életmód követelmé-
nyeinek ismertetésén van a hangsúly, a gya-
korlati tárgyak a földművelés, a háztartás, a 
háziipar területén mozognak. Minthogy az 
állam nem bírja többé elviselni az iskolafenn-
taitás költségeit, ezeknek egy részét a helyi 
hatóságokra hárítja. Ugyancsak emiatt erősen 
bátorítják a magániskolák alapításának moz-
galmát is. 

Kiállítás a gyermekről Kölnben. 
A gyermek nevelése, védelme és egészsége 

iránti érdeklődés fokozására Kölnben május 
22-én „A Gyermek" címen kiállítás nyílt meg. 
Az „Államok Házának" összes helyiségét meg-
tölti a kiállítás anyaga, amelynek elrendezésén 
állami, községi hatóságok, egyesületek és isko-
lák egyaránt fáradoztak. A kiállítás célja, 
liogy a gyermek életét végigkísérje születése 
pillanatától a 18 éves korig. Az előcsarnokban 
a belépő mintegy bevezetésül művészeti kiállí-
tást talál, amely a gyermeket ábrázolja százr-
dok festészetében ós szobrászatéban. Azután 
következik egymásután az „Anya ós gyermek", 
a „Csecsemő", a „Kisgyermek". Mindenütt a 
természetes, egészséges fejlődés irányelveinek 
feltüntetése. Egy további főosztály címe a 
„Gyermek és az iskola." Külön osztályt alkot 
a gyermekvédelem. Bevezetésül megismertet a 
kiállítás a gyermekvédelem szerveivel. Igen 
érdekesnek mutatkozik a kiállításnak az a része 
amely a gyermek szellemi és fizikai munkáját, 
munkabírását és pihenését tárgyalja. Fontos 
résznek szánták a tervezők a beteg gyermek-
nek ábrázolását, a gyermekbetegségek megje-
lenési formáit, az ellenük való védekezést, az 
utóbbival kapcsolatban a gyermek testének 
ápolását, ruházatát és táplálkozását. A kiállí-
tással kapcsolatban számos bemutatás, előadás, 
film stb. van tervbevéve. Gy. A. 

Aa egyéniség vizsgálatának módszerei. 
Dr. A. Hutli müncheni pedagógusnak Lipcsé-

ben legutóbb megjelent könyve foglalkozik az 
egyéniség vizsgálatának módszereivel. 
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Az egyéniség leírásának tudományát pszi-
chográfiának nevezik, egyes leírást ennek meg-
felelően pszichogrammnak. Ez a megjelölés 
nem teljesen átfogó, mert az alapvető lelki 
tulajdonságokon kívül még a testiség és a kör-
nyezet kialakító befolyása is az egyéniség ki-
egészítő része. 

Az egyéniségvizsgálat módszerei két nagy 
csoportra oszlanak: az egyéniség megfigyelésé-
nek és az egyéniség vizsgálatának csoportjára. 
E két alapmetódushoz kiegészítőül sorakozik: 
az egyéniség értékelése. Ez az értékelés egy-
formán vonatkozik a megfigyelési, valamint a 
vizsgálati eredményekre. Mind a három terü-
leten gyakorlatilag ezidőszerint nagy zűrzavar 
uralkodik. Ezért van szükség minden meg-
figyelésnél és vizsgálatnál egységes megfigye-
lési sémára, egységes vizsgálati tervre és 
egységes értékelési eljárásra. Ezt a három 
célt csak akkor lehet elérni, ha egységes állás-
pontból kiindulva látnak a megoldandó fel-
adatokhoz és emellett az egyéniséget minden 
oldalról igyekeznek megvilágítani. Az egy-
oldalúság elkerülése végett általában össze 
kell kötni a megfigyelést a vizsgálattal. Egy-
oldalú eljárás például testi előnyöket és testi 
gyengeségeket nagyon hangsúlyozni, éppígy 
egyoldalú eljárás az embert főleg környezete 
után — ahonnan származik — megítélni. Egy-
oldalúság az egyéniség feletti bírálatot kizáró-
lag intelligencia-vizsgálatra alapítani, egy-
oldalú eljárás végül a jellembeli tulajdonságok 
megfigyelését venni alapul. 

A megfigyelés módszere fölötte áll a vizsgá-
lati módszernek. A lelki élet nem minden terü-
lete alkalmas pszichológiai vizsgálatra, de 
éveken át való szeretetteljes megfigyelés lehe-
tővé teszi bizonyos lélekkép kialakulását. Pél-
dául éppen az egyéniség megítélésére jelentős 
területeken (saját értékének megérzése, tudata, 
az ahhoz való akarat stb.) pszichológiai vizsgá-
latokkal rendkívül keveset lehet elérni. A kör-
nyezetet is csak gondos megfigyeléssel lehet 
vizsgálatnak alávetni. 

Ehhez járul, hog-y a legtöbb vizsgálat külön 
apparátusokat igényel — s ezek nem állanak 
mindenki rendelkezésére —, amelyeknek s z a k -
szerű alkalmazása különös előképzettséget 
kíván. Az alapos vizsgálatok meglehetősen sok 
időt vesznek igénybe, úgy a tulajdonképeni 
vizsgálati, mint az azt követő kiértékelési el-
járásnál. Ez teljesen lehetetlenné teszi, hogy 
általánosságban a tanítóra hárítsák át a pszi-
chológiai vizsgálatok kötelezettségét, ezzel 
szemben megfelelő előképzettség után megkí-
vánható a tanítótól a pszichológiai megfigyelé-
sek kötelező keresztülvitele. A megfigyelési el-
járás bizonyos maradandó képet eredményez-
het és a tanítónak néhány esztendő áll rendel-
kezésre ilyen megfigyelések számára. Nagyon 
elképzelhető, hogy több éven át folytatott ala-
pos megfigyelések megbízható és gyakorlati 
céloknak megfelelő egyéniség-képet teremthet-
nek, míg az egyéniség pszichológiai elemzése, 
mely kizárólag vizsgálati módszerekre támasz-

kodik, bizonyára csak hiányos és a legtöbb 
esetben nem feltétlenül kielégítő képet ered-
ményez. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegye-
sület értényi esperesi köre június 2-án tartotta 
meg tavaszi ülését Bedegen. A kerületnek min-
den alkalommal más-más községben összegyűlő 
tanítói ez alkalommal megtekintették a vallás-
és közoktatásügyi miniszter támogatásával 
épült gyönyörű új bedegi kath. iskolaépületet 
s egy órán át meghallgatták a bedegi tanítók: 
Vidákovics József, Vidákovicsné Németh Gi-
zella és Csendes Mihály szép mintatanításait. 
Az ülést megnyitó Barabás András igazgató, 
kerületi iskolalátogató, elnök azon feltételeket 
tárgyalta, melyek szükségesek ahhoz, hogy a 
tanító keresztülvihesse a módszerjavító törek-
véseket. Ez a külső kényszerfegyelem kiküszö-
bölésén és a tanító és gyermek kölcsönös szere-
tetén alapuló fegyelem megteremtése, a gyer-
mek szabad megnyilatkozásának lehetősége, a 
dermedt figyelem helyett a cselekedtető, a ta-
nító és gyermekek közös munkájával kapcsolt 
tanítás bevezetése, a természetben való tanítás 
megkezdése, a tanulónak a tanítás központjába 
helyezése és az életből kiinduló és oda vissza-
térő tanítás szempontjának szolgálata. Ezután 
Vidákovics József bedegi tanító a rádiónak a 
népiskolában és a népművelésben való szerepé-
ről, Kczári György értényi tanító pedig a nép-
számlálási útján szerzett tapasztalatairól ol-
vasták föl értékes munkáikat. 

A Rakamaz-Nyíregyházai róni. kath. egyesített 
egyházkerületi tanítói kör június hó 8 án Nyíregy-
házán t a r t o t t a évi rendes közgyűlését. Molnár Kálmán 
kemeesei esperesplébános mint egyházi elnök megnyi tójá-
ban a szociális kérdésekre m u t a t o t t rá s ecsetelt© a ka th . 
t a n í t ó szociális munkásságá t . A tan í tóságon kívül a gyű-
lésen megjelentek: Énekes János prelátuskanonok, Benkő 
András kir. tanfelügyelő és Kocsis István esperes társ -
elnök. Gábry Bertalan nyíregyházai t an í tó „ A ka th . t an í tó 
f e l ada t a a k a t h . akcióban" címmel, Bánkövy Kornél btid-
szentmihályi plébános „Árpádházi Szent Erzsébet , mint 
a k a t h . ka r i t a t í v tevékenység példaképe" címmel t a r t o t -
t ak értékes előadást . Hisztai Kálmán vissi ká n to r t an í t ó 
ind í tvány t t e t t a r r a vonatkozóan, hogy a közgyűlés kérje 
a fő t isz t , ogyházm. főha tóságo t , hogy a közelgő egyház-
megyei zs inaton a kántorvá lasz tás , kán to rp róba , egyházi 
ének és zene ügye tá rgyal tassék . Majd a helyettes taní-
tiókl szünidei 'fizetésügyével fog la lkozot t a közgyűlés. 
Énekes János pre lá tuskanonok és Benkő András kir. t an-
felügyelő ú tba igaz í tó hozzászólásai t i s z t á z t á k a kérdése-
ket . 

A Pécsegyházmegyei Róin. Kath. Tanítóegye-
sület június hó 10-én tartotta meg XX. évi köz-
gyűlését. Több, mint 250 tanító sereglett össze 
e napon Pécsett, hol gróf Klebelsberg Kuno, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is tartóz-
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kodott a pécsi egyetem jogi és bölcsészeti fakul-
tása épületének alapkőletétele és a Janus 
Pannonius Irodalmi Társaság megalakulása 
alkalmával. A közgyűlés megnyitásakor Ko-
mócsy István prépostkanonok, egyházi elnök 
javaslatára a közgyűlés táviratilag üdvözölte 
a minisztert. A miniszter válaszát Virág Ferenc 
megyéspüspök úr hozta meg a közgyűlésnek, 
ki időt tudott szakítani az ünnepségek során is 
tanítóinak meglátogatására. A főpásztor atyai 
szeretettel üdvözölte a közgyűlés résztvevőit, 
tolmácsolta a miniszter üdvözletét és azt az 
üzenetét, hogy a kántortanítók jogos kívánal-
mait rövid időn beliil teljesítheti. Erős József 
mohácsi igazgató-tanító, világi elnök meg-
nyitóbeszéde után a közgyűlés melegen ünne-
pelte Komócsy István egyházmegyei főtanfel-
ügyelőt, ki az egyházmegye minden iskolájába 
bevezette az egyesület által kiadott irkákat és 
ebből az akcióból eddig ötezer pengőnél több 
jutaléka van az egyesületnek. Ezen összeg egy-
részének fölhasználásával a közgyűlés „Ko-
mócsy István Segélyalapot" létesített, melyből 
betegség, haláleset, orvosi műtét, több gyer-
meknek egyidejű idegenben történő taníttatása 
esetében arra rászorult tagok segélyt kapnak. 
Keész Józsa mohácsi tanítónő figyelemmel hall-
gatott igen értékes előadást tartott a rajzokta-
tás történetéről, céljáról és a ma iskolájában 
kívánatos helyzetéről. Elhatározta a gyűlés, 
hogy az egyesület lapját, a „Katholikus Isko-
lát" ezután állandóan nyolc oldalnyi terjede-
lemben jelenteti meg. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Komárom-Esztergom vármegye tanítósága ré-
szére az 1930—31. tanévi IV. pedagógiai szemináriumot 
május hó 27-én Komáromban, május 28-án Tatabányán, 
május 29-én Tóvároson és június 1-én Esztergomban tar-
t o t t a dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő. A szemináriumi 
előadások tárgya a korszerű testnevelési elvek, követel-
mények és módszertani eljárások ismertetése és bemuta-
tása volt . A tornataní tás i ú j módszerekről Mihalovics 
Gyula nyergesújfalui áll. el. iskolai t an í tó t a r t o t t szak-
szerű előadást a testnevelési főiskolán végzet t tanulmá-
nyai alapján. Az elméleti előadás u t án Komáromban 
Poócs Anna ácsi róm. kath. , Kelemen Jolán nagyigmándi 
ref. taní tónők és Kiss Gyula komáromi róm. kath. , Végh 
Dénes nagyigmándi ref. t an í tók t an í to t t ak . Tatabányán 
Ungváry Irén és Fries Dezsőné társ. taní tónők, továbbá 
Béldi Nándor és Berki Ernő társ. taní tók t a r t o t t a k gya-
korlat i t an í tás t . Tóvároson Scholtz Friderika bánhidai 
róm. kath . és Varga M. Lilióza ta ta i szerz. tanítónő, to-
vábbá Laczkoiits István baj i ref. és Salgó István tóvárosi 
áll. t an í tók t an í to t t ak . Esztergomban pedig özv. Be-
reczkyné Pataky Ilona csévi áll. és Meszéna Jolán eszter-
gomi közs. tanítónők, továbbá Augusztin János eszter-
gomi közs. és Mihalovits Gyula nyergesújfalui áll. taní-
tók t a r t o t t a k gyakorlati taní tásokat . A gondos szak-
szerfiséggel előkészített játékosszellemü tornagyakorlato-
ka t az egybegyűlt t an í tóság meleg érdeklődéssel kísérte 
végig. A szemináriumi előadások kapcsán meggyő-
ződöt t a vármegye taní tósága, hogy az elméleti előadás-

ban kifejtett és gyakorlati tanításokban megismert mód-
szort követve, megszűnik a tornaórák eddigi lelket és tes-
tet egyaránt u n t a t ó gépies tónusa. A fárasztó gépiesség: 
helyébe a lüktető élet, játszi elevenség lép. A gyermek-
sereg önfeledt já tékba merülten élvezetesen tölt i a torna-
órát és csak a dolog mélyébe tekintő komoly szemlélődő 
veszi észre, hogy a bölcs gondossággal összeválogatot t 
játékos gyakorlatokban megmozdult és komoly m u n k á t 
végzett a gyermekeknek teljes. izomzata. A tornagyakor-
latok szakszerű, gondos megválogatásában és összeállítá-
sában Bárdos Béla esztergomi tanítóképzőintézeti tes t -
nevelési tanár nagy segítségére volt a gyakorlat i t an í t á -
sokat tar tó tan í tóknak . 

Az óvónők megmozdulása Zemplénben. Zemplén 
vármegye óvónői e hó 4-én Ptereczky Jenő kir. t a n -
felügyelő kezdeményezésére és vezetése mellett szakosztályi 
alakuló gyűlést t a r t o t t a k . A gyűlésen résztvett a magyar 
óvónők mintaképe: Stelly Gizella is. A zempléni óvónők 
egyhangú lelkesedéssel mondották ki, hogy ők is t anu ln i 
akarnak, hogy nekik is szükségük van a koronkénti t a -
lálkozásra, az egymás támogatására , az újabb nevelési, 
eszmékkel és problémákkal való elméleti és gyakor la t i 
foglalkozásra, szóval: a tanítói szemináriumok mintá jára , 
szervezett pedagógiai összejövetelekre. Ennek megvalósí-
t á sa érdekében a legnagyobb örömmel csatlakoztak ah-
hoz az eszméhez, hogy egy szeptemberben Sá to r a l j aú j -
helyen megtar tandó hatnapos előkészítő tanfolyam u tán , 
évenkint legalább kétszer szemináriumra fognak össze-
gyűlni óvodai munkájuk tökéletesítése érdekében. A t a n f o -
lyam programmját Stelly Gizella készen hozta s a gyűlé-
sen ő maga ter jesz te t te elő. A tanfolyamon dr. Kenyeres 
Elemér egyetemi m. tanár , óvóképzői tanár , Stelly Gi-
zella áll. szakfelügyelő, főóvónő és Papp Mária, a szé-
kesfővárosi Pedagógiai Szeminárium óvónője elméleti és-
gyakorlati előadásaiban hozták felszínre és megvi ta tásra 
kerülnek az óvodai nevelés és foglalkozás legfontosabb kér-
dései. A szakosztály elnökévé Polányiné Thót Mária 
sátoraljaújhelyi, alelnökké: Abossyné Királyfalvy Irén, 
tokaji , t i tkár rá : Daraghy Irma sátoraljaújhelyi , főjegy-
zővé Ujházy Irén tokaji , aljegyzővé Bóbis Jolán sáros-
pa taki és pénztárossá Wise,hám lé Bódy Sarolta s á to r a l j a -
újhelyi óvónőket vá lasz to t ta meg. 

H Í R E K 

Körösi Henrik-alap. 
1924 júliusában indította meg Hühner József 

kartársunk, aki jelenleg Szeged város népmű-
velési titkára, azt a mozgalmat, amely elhúnyt 
kiváló felelős szerkesztőnk nevére egy olyan 
alap létesítését vette tervbe, amelynek évi ka-
mataiból pályatételek kidolgozását lehetne ju-
talmazni. 

A mozgalom biztató sikerrel indult meg, de 
a gazdasági viszonyok rosszabbodása miatt 
utóbb az adakozás ellanyhult. 

A Körösi Henrik-alap pénztári elszámolását 
a következőkben adjuk: 
Pénztári vagyon 1930. jan. 17-én . . . 76910 P 
Barcsai Károly adománya (Győr) . . 5-— P" 
Időközi kamatok . . . 19471 P 

Összesen: 968-81 I» 
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Magyarország kormányzója meglátogatta a 
Sátoraljaújhelyi Tanítói Üdülőtelepet. A Kor-
mányzó "Űr Ö Főméltósága és neje látogatást 
tett Sátoraljaújhelyen. A városban időzésük 
alatt megtekintették a városi Népkonyhát. 
Majd a „Széli Józsefné Gyermek-Otthon"-t és 
az „Urinők Otthoná"-t keresték föl. Ezután a 
„Stefánia Anya- és Csecsemővédő Intézet" ke-
rült sorra, amelyet báró Waldbott Frigyesné 
Mária Alice kir. hercegnő szervezett xíjjá. 

A programm utolsó része a város felett, a 
•csodaszép fenyvesekkel, tölgyerdőkkel övezett 
Májuskút-völgyben kilenc holdnyi területen 
fekvő Sátoraljaújhelyi Tanítói Üdülőtelep meg-
tekintése volt, amelyet Széli Józsefné alapított 
1929-ben a zempléni és abaúji tanítóság intéz-
ményeképen, a MANSz nevében. 

A telep virágdíszben várta a magas vendége-
ket. A jól gondozott gyümölcsfák s a szőlőtelep 
dús termést ígértek, a villához tartozó rózsák 
százai pedig pompás illatot árasztottak. Az 
•ezüstfenyők, háttérben a hatalmas lucfenyők-
kel s a körülöttük virító díszfákkal és cserjékkel 
méltó keretet adtak a nyolcszobás, teljes nyara-
lási komforttal berendezett villának. Mindenütt 
rend és tisztaság volt. A vonzó miliőt stíl-
szerűen egészítették ki a Carolineum leányne-
velő intézettel kapcsolatos leány gazdasági és 
háztartási tanfolyam tanítványai, akik szak-
tanítónőjük vezetésével kerti gyakorlataikat 
végezték. 

A főméltóságú látogatók végigjárták az 
"Üdülőtelep gyümölcsészetét, virágkertészetét és 
szőlőgazdaságát, majd megtekintették az üdü-
lésre szolgáló villaépületet, amelynek terraszán 
többpercnyi időt töltöttek s gyönyörködtek a 
festői kilátásban. 

A Kormányzó Ür és neje a megtekintett in-
tézmények alapítóinak, szervezőinek és vezetői-
nek legmagasabb elismerésüket fejezték ki ál-
dozatos munkásságukért. 

Tanfelügyelői szakvizsgálatok. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr az 1930/31. tanévtől 
kezdődően a szegedi m. kir. Ferenc József 
Tudományegyetemmel kapcsolatban tanfel-
ügyelőképző-tanfolyamot szervezett, amelyre 
tallgatókul oki. tanítóképző-intézeti tanárokat 
rendelt be. 

A jelöltek két féléven keresztül hallgatták az 
egyetem jog- és államtudományi karán a tan-
felügyelői hatáskör ellátásához szükséges isme-
reteket, valamint a tanfelügyelői szolgálatra 
vonatkozó különleges jogi és pedagógiai isme-
reteket. amelyeket dr. Beyer Ede központi szol-
gálattételre berendelt kir. tanfelügyelő adott 

•elő. 

A jelöltek ezeken felül az első félévben elő-
adásokat hallgattak a Testnevelési Főiskolán, 
a második félévben pedig kiképzést nyertek az 
iskolánkívüli népművelés vezetői ügyköré-
ben is. 

A szakvizsgálatra jelöltek a két félévben 
végzett sikeres kollokviumok után bocsáttattak. 

A szakvizsgálat írásbeli, gyakorlati és szó-
beli része június hó 16—18-án folyt le. 

A szóbeli vizsgálatokat a jelöltek az egyete-
men tették le. 

A vizsgálóbizottság elnöke dr. Nagy Árpád 
h. államtitkár, tagjai: dr. Polner Ödön és dr. 
Ereky István egyetemi ny. r. tanárok és dr. 
Beyer Ede kir. tanfelügyelő voltak. 

A szakvizsgálaton mind a négy jelölt és pe-
dig: dr. Hofbauer László, Hubai János, Jurassa 
E. Medárd és Móricz István tanárok megfelel-
tek, minek folytán a bizottság őket képesítette 
és részükre a tanfelügyelői oklevelet nyomban 
kiadta. 

Dr. Nagy Árpád h. államtitkár a kultusz-
miniszter nevében üdvözölte az új tanfelügye-
lőket, felhívta figyelmüket jövendő hivatásuk-
nak nehéz, de magasztos voltára és a népokta-
tás terén való áldozatos, lelkes munkára buz-
dította őket, egyben megállapította, hogy az 
új képzés teljes mértékben sikerült, az új képe-
sített tanfelügyelők birtokában vannak azok-
nak a pedagógiai és jogi ismereteknek, ame-
lyekre pályájukon szükségük lesz. 

Végül a vizsgáló egyetemi professzoroknak 
a tanfelügyelői hivatás speciális szükségleteit 
megértő, lelkes tanári működésükért a minisz-
ter nevében őszinte köszönetet mondott. 
A szegedi Népművelési Bizottság gazdasági 
terve. Mult számunkban megemlékeztünk a sze-
gedi népművelési bizottság hároméves népmű-
velési programmjáról, illetőleg arról a gazda-
sági tervről, amelyet a bizottság a hároméves 
népművelési programm keretében fog meg-
valósítani. Most közöljük a gazdasági terv rész-
leteit is. Ezekből látható, hogy a terv egyik lé-
nyeges része az, hogy összefogja mindazokat a 
kulturális, igazgatási és gazdasági szerveket, 
amelyek céltudatos együttműködésétől bízvást 
várhatunk eredményeket. 

A terv a következő. 
A gazdasági irányú tevékenység gócpontjai 

a gazdasági népiskolák. 
Minden gazdasági népiskolai igazgató figye-

lemmel kíséri a szakfelügyelete alá tartozó ki-
sebbfokú gazdasági továbbképző iskolák kör-
zetének gazdasági viszonyait s már a gazda-
sági továbbképző iskolákban olyan tanítási mód 
és eljárás meghonosítását segíti elő, mely al-
kalmas arra, hogy a tankötelesek útján is fel-
hívjuk a felnőttek figyelmét a gazdasági rend-
szerünkben szükséges változásokra, s ezáltal a 
kérdésnek a köztudatba vitelét így is elősegít-
sük. 

Minden gazdasági népiskola igazgatója (pon-
tosan meghatározott napon) havonta egyszer 
népművelési gazdanapot rendez. 

A népművelési gazdanapon résztvesznek: a 
szegedi törvényhatósági Népművelési Bizottság 
egyik főtisztese, a Szeged városi gazdasági osz-
tály, a gazdasági népiskola igazgatója, a szak-
tanítónő, a külterületi iskolák illetékes igazga-
tója, a gazdasági népiskola szakfelügyelete 
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alatt álló tanyai iskola tanítója, végül a tanyai 
iskolák körzetéből a gazdakör, olvasókör stb. 
-elnöke s később egy-két értelmes vezető gazda. 

A népművelési gazdanap munkarendje a 
következő: 

I. 
1. A gazdasági népiskola igazgatója ismerteti 

azokat a szükséges dolgokat, amelyekre az ak-
tuális munkákkal kapcsolatban Szeged és kör-
nyéke lakosságának figyelmét fel kell hívni. 

2. Szükség esetén a gazdasági népiskola igaz-
gatója egyes kérdésekről a gazdanapon szak-
előadást tart. 

3. A Népművelési Bizottság tájékoztatja a 
megjelenteket a gazdaintézmények és szervek 
részéről érkezett megkeresésekről, tudósítások-
ról, kedvezményekről, kiosztásokról stb. 

4. A gazdasági népiskola igazgatója a felvetett 
kérdésekre megadja a szükséges tanácsokat. 

5. Javaslatok részletes megbeszélése. 

II. 
1. A gazdasági népiskola végzi a szükséges 

termelési kísérleteket. 
2. Ezek megtekintésére minden iskola taní-

tója a körzetében lakó felnőtt lakosságot, a gaz-
dasági népiskola igazgatója által meghatározott 
időben, elvezeti — tanulmányi kiránduláson — 
a kísérletek megtekintésére. 

3. Meg kell kísérelni, egyes iskolák körzetén 
belül, a tanító rendezésében, a határ- és tanya-
bejárásokat, amikor a megjelent szakértő, vagy 
szakértők a helyszínen mondják meg az egyes 
gazdáknak a hiányokat és hibákat. A határ-
és tanyabejárást szervező tanító erről minden-
kor értesíti a gazdasági népiskola igazgatóját. 

4., A gazdasági irányú tevékenység kiegészí-
tésére a gazdasági népiskolák fajtiszta palán-
tákat és apróbb nemes vetőmagvakat fognak 
kiosztani. 

5. Meg kell kísérelni kisebb körzeti kiállítá-
sok rendezését, hogy a törekvő kisgazdák hoz-
záértésükről, szorgalmukról tanúbizonyságot 
tehessenek és ezzel másokat is haladásra buz-
dítsanak. A kiállításon résztvevő kisgazdákat 
oklevelek kiosztásával kell további szorgalomra 
buzdítani. 

6. Ezeket a kezdő kereteket évről-évre tágí-
tani, bővíteni és mélyíteni kell. 

A szegedi iskolánkívüli népművelés ezen 
munkájába belekapcsolódnak: 

a) Mezőgazdasági Kamara, 
b) Alföldi Mezőgazdasági Intézet, 
c) Gazdasági Felügyelőség, 
d) Gazdasági Egyesület, 
e) Alföldkutató Bizottság, 
/ ; Háziipari Felügyelőség, 
g) Export Intézet Kirendeltsége, 
h) Országos Központi Hitelszövetkezet, 
i) Hangya. 
A népművelési gazdanap szervezetébe bele 

kell foglalni a nőket is. 
A Népművelési Bizottság a gazdanappal kap-

csolatosan külön összeköttetést tart fenn a Sze-
ged városi gazdasági osztállyal. 

A Vakok József Nádor Kir. Országos Intézeté-
nek évzáró ünnepe. Nagyarányú ünnepség ke-
retében fejezte be az iskolai évet a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete Budapesten. 

Kora reggeli órákban a Herodek Károly igazgató ki-
tűnő vezetése a l a t t álló intézet kézimunkakiállítását te-
kintet te meg a nagy számbban összegyűlt érdeklődő kö-
zönség. A vak tanulóknak Sándor Lajos tanár vezetése 
a l a t t készített tökéletes fa- és agyagmunkáit , valamint 
Fizáry Bódogné leánynövendékeinek fonalas készítményeit 
méltó érdeklődéssel szemlélték a jelenvoltak. 

Nyolc órától kezdve az egyes osztályok vizs-
gái folytak le. A középfokú iskola növendékei-
nek földrajzi és történelmi vizsgáiról különös 
elismeréssel kell megemlékeznünk. Az a nagy-
szerű és a laikust ámulatba ejtő eredmény, 
amelyről Schannen Péter gyógypedagógiai in-
tézeti igazgató tanítványainak precíz feleletei 
tanúskodtak és a domború térképnél való biz-
tos tájékozottságuk, azt bizonyította, hogy szé-
leskörű szaktudással, szeretetteljes türelemmel, 
nemes önfeláldozással és valódi hivatottsággal 
egészen kivételes eredményt lehet elérni a vak 
tanulók oktatásánál. 

Pompás látvány volt a növendékeknek a 
nemzeti zászló előtt való tisztelgése, amelyet 
Fiedler Lajos tanár rendezett. 

Később tornagyakorlatokat m u t a t o t t be az ifjúság. A 
ri tmikus tornagyakorlatokhoz a zenét Schnitzl Gusztáv 
t a n á r vezénylése a la t t a vakok elismert zenekara szolgál-
t a t t a . 

A tornagyakorlatok befejezése után az inté-
zet dísztermében igen sikerült ünnepély folvt 
le, amelyet szavalatok, ének- és zeneszámok 
tettek változatossá. Herodek Károly, a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz, Intézetének igazga-
tója átgondolt, nagyhatású záróbeszédet mon-
dott, amelynek végeztével kiosztotta a növen-
dékek között a jutalmakat. 

A Kereskedelmi Akadémiai Székesfővárosi Egy-
éves Tanfolyamon (VIII, Vas-utca 9—11) a be-
iratkozások megkezdődtek. A felvétel hétközna-
pokon délelőtt 11 órakor, középiskolai érettségi 
bizonyítvány, tanítóképzőintézeti oklevél, kato-
nai tisztképzőintézeti végbizonyítvány, felső 
mezőgazdasági iskolai végbizonyítvány, vagy 
felsőbb ipariskolai végbizonyítvány és születési 
anyakönyvi kivonat alapján történik. A beira-
tási díj 56 P. Köztisztviselők gyermekei ennek 
felét fizetik. 

Anyák napja a budapesti Pedagógiai Szeminá-
riumban. A székesfővárosi Pedagógiai Szemi-
nárium dísztermében a Baross-utca 71. szám 
alatti elemi iskola Martsekényi Ibolya hitokta-
tóim rendezésében fényesen sikerült ,Anyák 
napja"-ünnepséget rendezett, amelyen megje-
lent Bódy Sándor dr. fővárosi tanácsnok és a 
szülők nagy tömege. A lélekemelő ünnepségen 
szívbemarkoló őszinteséggel hódolt a könnyes-
szemű édesanyák előtt minden gyermek, akik 
nagyszerűen betanított dalokkal, versecskékkel, 
apróbb jelenetekkel és virágok halmazával kö-
szöntötték az édesanyákat. A pompásan sikerült 
ünnepségért Martsekényi Ibolya főrendezőt és 
az intézet tagjait illeti dicséret. 
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Találkozó. Felkérem mindazokat, kik 1907/1913-ig 
Losoncon a tanítóképzőben végeztek, hogy a 
júl. 15-én tartandó közös találkozás végett cí-
müket velem közölni mielőbb szíveskedjenek. 
Bodon Lajos ref. tanító. Nemesradnót, Gömör 
vármegye. 
Búcsú az iskolától. Vikár Kálmán a Székesfő-
városi Pedagógiai Szeminárium gyakorló isko-
lájának tanítója a gyermekek írásaiból, isko-
lai ós házi dolgozataiból ,3úcsú az iskolától" 
címmel egy kis emlékfüzetet adott ki. Van 
benne próza, vers, meg apró színdarab is. Ter-
mészetesen nem remekművek ezek, de nagyon 
kedves kis írások, melyek a gyermekek lelkét 
közvetlenül tükrözik vissza. Élmények, melye-
ket a gyermekek maguk láttak, olvasmányaik 
alapján szerzett benyomásaik, a bemutatott ké-
pekből szerzett impressziók sorakoznak egymás 
mellé, sok esetben egészen meglepő íráskész-
séggel. 
A s z é k e s f ő v á r o s t a n ü g y i o s z t á l y á n a k ú j f ő n ö k e . 
Dr. Sipőcz Jenő székesfővárosi polgármester 
liódy László tanácsnokot, a tanügyi osztály 
főnökét a közlekedési ügyosztály vezetésével 
bízta meg. Szendy Károly tanácsnok, aki eddig 
a városgazdasági ügyosztály vezetője volt, az 
új polgármesteri rendelkezés folytán a tanügyi 
osztály élére került. 
N y u g d í j a z o t t t a n í t ó k ü n n e p l é s e P e s t e r z s é b e t e n . 
A 180 főnyi pesterzsébeti tanítótestület és a 
gondnokság f. hó 20-án együttes díszgyűlés ke-
retében ünnepelte a 40 éves szolgálat után 
nyugalomba vonuló tagjait: Wunder József és 
Fodor Ferenc igazgatókat, Bíró Jenőné és Kiss 
Irén tanítónőket. Berkényi Károly elnök meg-
nyitó beszéde után Hoffmaiszter József gond-
noksági jegyző olvasta fel a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr elismerő levelét, me-
lyet a két nyugalomba vonuló igazgatóhoz 
intézett és a különösen meleghangú tanfel-
ügyelői leiratot, melyben Kehrer Károly ve-
zető királyi tanfelügyelő méltatta az ünne-
pelt tanítók érdemeit. Ezután Petter Géza 
apátplébános, gondnoksági elnök intézett ün-
nepi beszédet a négy nyugdíjas tanerőhöz, 
különösen kiemelve azt a nemes és önzetlen 
hivatásteljesítést, amivel Wunder József szol-
gálta Pesterzsébet népoktatásügyét. Majd dr. 
Horváth Bezső h. polgármester a városi tanács 
nevében köszöntötte az ünnepelteket, kiemelve 
azt a szeretetteljes kapcsolatot, ami a városi 
tanács, az egész polgárság és a tanítóság között 
virágzik és amelynek buzgó munkásai voltak 
különösen a kitüntetett igazgatók. Az üdvöz-
léseket Wunder József köszönte meg lendületes 
megható szavakkal. Befejezésül díszes vacsora 
keretében folyt tovább a baráti búcsúztató, 
ahol nagyon szép felköszöntőket mondtak 
Berkényi Károly és Makay János igazgató-
tanítók. 
T i z e n n y o l c e z e r g y e r m e k e t n y a r a l t a t a.z i d é n a 
f ő v á r o s . A főváros tanácsának kezdeményezésére az úgy-
nevezett nyaraltatási akció az idén tizennyolcezer iskolás-
gáriában. Németországból viszont 400 gyermek jön Ma-
gyermeknek a nyaral tatásáról gondoskodik, akik közül 
500 gyermek külföldön részesül nyaraltatásban és pedig 

Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Bul-
gyarországba, akik részint Budapest környékén, részint 
a Balaton mellett és Újszegeden fognak nyaralni. Bul-
gáriából 50 magyar gyermek jön Magyarországba. A kül-
földön nyaraló gyermekek transzportja június 24-én in-
dult el Budapestről. — Az idehaza nyaraló gyermekek 
körülbelül 150 községben lesznek elhelyezve. Ezeknek a 
száma 17.500-at tesz ki, akik kisebb csoportokban június. 
28-án kezdték meg a nyaralást. Schüller Dezső dr. ta-
nácsnok intézkedésére a legmesszebbmenő gondoskodás tör-
tént a gyermekek ellátásáról és elhelyezéséről, valamint a. 
szükséges orvosi és pedagógiai felügyeletről. Mellette Bärtl 
Tivadar tanácsjegyző és Petik Kálmán iskolaigazgató lel-
kes és odaadó munkával szervezik a nagyszabású akciót. 

L e g j o b b t a v a s z i b ú z a f a j t á j a M a g y a r o r s z á g n a k 
é s K a n a d á n a k v a n . A magyar búza mindig világhíres 
volt és az abból készült lisztet mind az öt világrészben 
keresték. Bár az utóbbi években a búzánk minősége csök-
kent, most olyan örvendetes megállapítáo igazolja a ma-
gyar búza kiválóságát, amelyet a legmérvadóbb helyen, 
tettek. A párizsi mezőgazdasági akadémia e hónapi ülé-
sén beszámoltak azoknak a kísérleteknek az eredményé-
ről, amiket egy kanadai és egy magyarországi tavaszi 
búzafajtával végeztek. A kísérletek a legkiválóbb ered-
ménnyel végződtek és az akadémia kimondotta, hogy 
kívánatos lenne, ha ezt a két búzafa j tá t Franciaországba: 
is importálnák. 

É r d e k e s s z á m o k . 1890. Ekkor nyitot ták meg a világ: 
első földalatt i vasút já t — Londonban. 

1840. Fölszerelik az első villamos jelzőkészüléket a. 
London—Blackwell i vonalon. 

Holdtöltekor a hold nyolcszor jobban világít, mint; 
utolsó negyedében. 

A hangya három méternyi távolságig megérzi a szagot-

500.00(1 t y ú k e g y u r a d a l o m b a n . Hol is lehetne más-
hol, mint Amerikában. Ilyen számokkal csak Amerikában: 
dolgoznak. Los Angeles amerikai város közelében * egy 
Miller nevű német ember gazdaságában fél millió tyúkot 
tar tanak. Erről a farmról fogalmat alkothatunk magunk-
nak, ha figyelembe vesszük, hogy még 63.000 sertést és. 
24.000 szarvasmarhát is táplálnak a farmon. A fejős-
teheneknek „úri" dolguk van ott , naponta megfürdetik 
őket gőzfürdőben — ezt szószerint kell venni, mert fürdés-
u tán forró gőzön vezetik keresztül — s azután elektromos-
készülékkel szárí t ják, úgy, hogy fejéshez már teljesen 
megszáradva kerülnek. Természetesen a fejést is elektro-
mos készülék végzi. 

H a l á l o z á s . A kiváló írói tehetségekkel megáldott Móra-
családnak nagy gyásza van. Élete legszebb delén meghalt 
Móra Istvánnak, a kiváló költőnek hasonló nevü fia 44 
éves korában. I f jabb Móra István az országos stat iszt ikai 
hivatalnak volt megbecsült ellenőre. Mint katona a világ-
háború idején az orosz fogságban szerezte gyilkos beteg-
ségét. özvegyet és négy apró gyermeket hagyott maga 
után. Az árvák, öreg édes szülei, testvérei, közöttük 
Móra László székesfővárosi el. iskolai igazgató, a szép-
tehetségű író és költő, sógorai, sógornői és országos nevű 
nagybátyja, Móra Ferenc a szegedi könyvtár és múzeum 
igazgatója gyászolják. If jabb Móra Istvánt f. hó 20-án 
temették el nagy részvét mellett Békásmegyeren. — 
A nyáregyházi belterületi áll. el. népiskola tantestülete 
mélyen megrendülve tudat ja , hogy Kovács Béla Lajosné, 
szül. Koszonyi Bózsika áll. el. isk. tanítónő rövid szen-
vedés után Budapesten elhúnyt. 
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Városaink és 10.000 léleknél népesebb községeink népességének száma 
és szaporodása. 

Kivonat a Magyar Statisztikai Szemle f . évi 2. számából. 
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1920-ban 1930-ban 

szfv. 928.996 1,004.699 59 Balmazújváros nk. 13.223 14.859 
t j v . 123.565 135.131 60 Jánoshalma nk. 13.437 14.845 
t jv . 103.186 117.410 61 Dévaványa nk. 13.349 14.695 
t jv . 73.109 79.505 62 Kisújszállás mv. 13.766 14.531 
mv. 40.545 67.871 63 Mezűberény nk. 13.477 14.381 
mv. 56.793 67.374 64 Soroksár nk. 12.543 14 378 
mv. 51.064 64.547 65 Szekszárd mv. 14.025 14.319 
t jv . 47.556 61.801 66 Püspökladány nk. 13.246 14.293 
t j v . 56.982 61.465 67 Kisvárda nk. 11.435 14.147 
t j v . 60.922 60.176 68 Rákosszentmihály . . . . nk. 9.938 14.056 
mv. 43.340 51.273 69 Jászárokszál lás nk. 13.616 13.980 
t jv . 50.036 50.977 70 Endrőd nk. 13.850 13.923 
mv. 44.368 49.295 71 Ojfehér tó nk. 11.826 13.533 
mv. 35.704 42.919 72 nk. 11.414 13.346 
t jv . 39.109 40.731 73 mv. 12.973 13.206 
mv. 32.539 38.730 74 Kiskőrös nk. 12.241 13.135 
mv. 36.797 38.204 75 Zalaegerszeg mv. 13.239 13.100 
mv. 36.929 37.344 76 Bácsalmás nk. 11.517 13.045 
t j v . 35.248 35.887 77 nk. 9.400 13.006 
mv. 37.141 35.814 78 nk. 12.347 12.875 
mv. 34.699 35.756 79 Bat tonya nk. 13.737 12.711 
mv. 32.387 32.885 80 Jászapá t i nk. 12.313 12.378 
mv. 29.610 32.688 81 nk. 11.942 12.229 
mv. 30.037 30.936 82 nk. 10.751 12.203 
nk. 11.777 30.557 83 mv. 12.332 11.877 
mv. 28.753 30.3-28 84 Lajosmizse nk. 10.676 11.860 
mv. 31.971 29.874 85 Paks nk. 12.036 11.817 
mv. 28.706 28.861 86 Sashalom nk. 6.197 11.775 
nk. 28.161 28-835 87 Hajduhadház mv. 10.480 11.608 
mv. 26-088 28.804 88 Balassagyarmat mv. 11.367 11.547 
mv. 28-701 28.584 89 Hajdudorog nk. 11.235 11.499 
nk. 26.303 28.396 90 Tiszaföldvár nk. 9.722 11.453 
t jv . 22.709 27.940 91 Sárospatak nk. 10.408 11.413 
mv. 26.911 27.645 92 Füzesgvarmat nk. 9.784 11.352 
mv. 25.888 26.015 93 Dunaföldvár nk. 11.733 11.350 
nk. 25.224 25.490 94 Kunszentmárton nk. 11.526 11.325 
mv. 24.908 25.221 95 Pestújhelv nk. 7.896 11.314 
nk. 24.079 24.941 96 Tótkomlós nk. 10.420 11.132 
mv. 22.569 24.269 97 Gödöllő nk. 10.262 11.034 
nk. 13.990 23-689 98 Nagykáta nk, 9.975 11.001 
mv. 19.255 22.352 99 Beret tyóújfalu nk. 9.134 10.894 
mv. 19.715 21.281 10C Kunhegyes nk. 10.979 10.883 
mv. 19.395 21.098 101 Nyírbátor nk . 9.075 10.759 
nk. 19-236 20.801 102 Keszthely nk. 10.219 10.664 
nk. 18.548 20.778 103 nk. 9.468 10.526 
mv. 13.686 19-708 104 nk. 9.178 10.360 
nk. 18.504 18.955 105 nk. 9 3 7 3 10.280 
mv. 21.162 18.431 106 Szeghalom nk. 9.460 10.259 
mv. 17.085 17.982 i o - nk. 9.985 10.097 
nk. 16.954 17.893 10E Jászladány nk. 9.442 10.077 
mv. 15.586 17.775 lOf Tiszafüred nk. 9.543 10.063 
mv. 17-963 17.360 l i t nk. 10.522 10.041 
mv. 15.734 17.228 111 Nádudvar nk. 9 465 10.037 
mv. 17.722 17.029 112 Magyaróvár mv. 7.100 8.589 
mv. 15.213 16.995 H í mv. 8.492 8.539 
nk. 16.185 15.777 114 Komárom mv. 5.963 7.567 
nk. 13.378 15.557 11£ Szentendre mv. 5.877 7.214 
n k . 14.045 15.367 

B 
- r t Város, köz3ég 

1 Budapest 
2 Szeged 
3 Debrecen 
4 Kecskemét 
5 Pesterzsébet 
6 t r j pes t 
7 Kispest 
8 Pécs 
9 Miskolc 

10 Hódmezővásárhely . 
11 Nvíregyháza 
12 Győr 
13 Békéscsaba 
14 Rákospalo ta 
15 Székesfehérvár 
16 Szolnok 
17 Kiskunfé legyháza . . . 
18 Cegléd 
19 Sopron 
20 Makó 
21 Szombathely 
22 Szentes 
23 Kaposvár 
24 Nagyhanizsa 
25 Pes t szen t lő r inc . . . . 
26 Eger 
27 Jászberény 
28 Hajdúböszörmény 
29 Békés 
30 Kiskunhalas 
31 Nagykőrös 
32 Törökszentmiklós 
33 B a j a 
34 Mezőtúr 
35 Csongrád 
36 Szarvas 
37 Gyula 
38 Orosháza 
39 Karcag 
40 Csepel 
41 P á p a 
42 Gyöngyös 
43 Vác 
44 Diósgyőr 
45 Mezőkövesd 
46 Budafok 
47 Kiskundorozsma . . 
48 Sátoral jaújhely 
49 Hajdúnánás 
50 Kiskunmajsa 
51 Veszprém 
52 Esztergom 
53 Mohács 
54 Hajdúszoboszló . . 
55 Sa lgó ta r ján 
56 Abony 
57 Fel6Őgalla 
58 Ha tvan 

* T jv . = törvényhatósági jogú város. — mv. = megyei város. — nk. = nagyközség. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A hadiéveknek nyugdíjigény szem-
pontjából a szolgálati időhöz 
való számítása. 

A tanítóság köréből igen sok olyan levelet 
kap szerkesztőségünk, amelyben aziránt érdek-
lődnek, hogy a katonai szolgálatban töltött hadi-
évek miként számíthatók a tisztviselői műkö-
dési időkhöz nyugdíjigény szempontjából, vagy 
hogy miként kell igazolni a háború alatt telje-
sített katonai szolgálatot? 

Az érdekeltek közül a legtöbben azért kérnek 
felvilágosítást, mert nyugalomba óhajtanak vo-
nulni s hadi szolgálatuk éveit kívánják beszá-
míttatni. Az állami tanítók egy része pedig há-
borús katonai szolgálati idejének beszámításá-
val akarja 35 szolgálati évét igazolni, hogy men-
tesüljön a nyugdíjjárulék fizetése alól. 

A kérdezősködő levelek halmazára a külön-
külön válasz helyett ezúton adunk részletes fel-
világosítást arról, hogy a hadiévek nyugdíj-
igény szempontjából miként számíthatók a 
tisztviselői (tanítói) szolgálati évekhez. 

A közös hadsereg (haditengerészet) és a m. kir. hon-
védség egyéneinek ka tona i ellátásáról szóló 1875. évi L I . 
t.-c. 10. és 11. § a szerint minden egyes hadjára to t , bár-
mily szolgálatban v e t t is, részt benne az illető, a nyug-
díjkiszabásnál egy év (hadiév) hozzáadásával kell szá-
mítani, akár elejétől végig, akár csak egy ideig szolgált 
is az illető a had já ra tban . Ugyanabban az évben végzett 
két vagy több h a d j á r a t a szolgálati időt csak egy évvel 
gyarapí t ja . Hadifogságba ju to t t sorhadbeli egyének nyug-
díjainak a kiszabásánál csak az az év számítható hadiév 
gyanánt , amelyben fogságba ju to t t ak . 

A m. kir. pénzügyminiszternek 1916. évi 19375/ P . M. 
számú körendelete szerint a hadiévek a nyugdíj kisza-
básánál a szolgálati időhöz hozzászámíthatok. Önként 
következik — mondja a rendelet —, hogy az 1912. évi 
LXV. t.-c. ha tá lya a lá tar tozó a lkalmazot taknál — hadi-
év hozzászámítása tekintetében egyébként megkívánt fel-
tételek fennforgása esetén — hadiév hozzászámításának 
csak abban az esetben van helye, h a az illető már igényt 
szerzett állandó el látásra (nyugdíjra). A hadjára tban részt 
vet t , valamint a hadifogságba esett alkalmazott ellátásá-
nak a megállapításánál is hadiév hozzászámításának van 
helye, a katonai egyének el látását szabályozó törvény 
erre vonatkozó határozmányainak megfelelő módon. 
(1875. évi L I . t .-c. 10. és 11. §-a . ) 

Az 1915 decembber 10.-én kelt legfelsőbb hadi-
és hajóhadparancs a hadiéveknek a szolgálati 
időhöz való hozzászámítása tekintetében a kö-
vetkezőket rendelte: 

„A hadiéveknek a nyugdíj kiszabásánál való 
hozzászámítása az előírt föltételek fennforgása 
esetén, a fegyveres haderő valamennyi egyé-
nére kiterjed — ideértve a háború tartamára 
felállított önkéntes alakulásokat is —, amennyi-
ben ezek az egyének a háború folyamán tény-
leges katonai szolgálatban állottak. E kedvez-
mény kiterjed továbbá a háború tartama alatt 
katonai szolgálattétélre igénybe vett csendőr-
ségi egyénekre, azután a katonai határ-, tenger-
part- és vasútbiztosító szolgálatnál közreműkö-
dött pénzügyőrségi, magyar határrendőrségi és 

az állami erdészeti személyzetre. Az az idő, 
mely a hadiév számítása tekintetében figye-
lembe jön, 1914 július hó 25-én kezdődik. A hadi-
évek hozzászámításából ki vannak rekesztve 
mindazok a hadifogságba jutott egyének, akik 
a Szolgálati Szabályzat I. részének 98. §-a sze-
rint „nem igazoltnak" tekintendők." 

A háború esetére szóló kivételes intézkedések-
ről alkotott törvények kiegészítése tárgyában 
hozott 1915. évi XIII. t.-c. 6. §-ában nyert fel-
hatalmazás alapján a m. kir. minisztérium 1915. 
december 10-én kelt 4401/M. E. számú rendeleté-
vel a következőket mondotta ki: 

Az olyan egyén szolgálati idejéhez, akit 
hadiév kedvezménye illet, egy hadiévet kell a 
nyugdíj kiszabásánál hozzászámítani, ha a) 
a háború folyamán legalább három hónapon 
át teljesített tényleges szolgálatot, vagy b) te-
kintet nélkül teljesített szolgálatának időtarta-
mára, ha harcban vett részt, vagy az ellenség 
előtt megsebesült, vagy hadi viszontagságok 
(ragályos betegség) következtében a szolgálatra 
képtelenné vált. 

Az olyan egyén szolgálati idejéhez, aki a há-
ború folyamán 'több naptári évben teljesített 
tényleges szolgálatot, mindegyik naptári év 
után egy-egy évet kell mint hadiévet a nyugdíj 
kiszabásánál hozzászámítani, ha az érdekelt e 
naptári évek mindegyikében a) legalább három 
hónapon át teljesített szolgálatot, vagy b) tekin-
tet nélkül teljesített szolgálatának időtartamára, 
ha harcban vett részt, vagy az ellenség előtt 
megsebesült, vagy hadi viszontagságok (ragá-
lyos betegség) következtében a szolgálatra kép-
telenné vált. 

A m. kir. honvédelmi niniszternek 1920. április 28-án 
kelt 61021. számú körrendelete a következőket t a r ta l -
mazza: 

A minisztertanács az 1919. évi december hó 9-én ho-
zott és a Főméltóságú Kormányzó Űr 1920. évi április 
hó 17-ik nap ján kelt magas hozzájárulásával jóváhagyot t 
ha tá roza ta szerint az 1919. év hadiévül számítandó be 
mindazoknak, akik az 1919. év folyamán — a március-
hó 21-től augusztus hó l - ig terjedő időszakot kivéve — 
törvényesnek tekintendő alapon, folytatólag legalább 3 
hónapon á t szakadatlanul tényleges katonai szolgálatot 
teljesítettek. A fenti hadiév beszámítására további igé-
nyük van azoknak is, akik csupán azon okból nem tö l t -
hettek teljes három hónapot tényleges katonai szolgálat-
ban, mert akaratukon kívül és törvényesnek nem mond-
ható okokból a tényleges katonai szolgálat teljesítésében 
akadályozva voltak. 

A Kormányzó Űr ö Főméltósága 1923. évi október hó-
15-én kelt magas elhatározása a következőkép hangzik: 
„A magyar királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére-
elrendelem, hogy az 1919. év u tán hazatér t hadifoglyok-
nak — ha a tényleges szolgálatból kiválásukkor a nyug-
díjba beszámítható javadalmazással egyenlő összegíí 
nyugdíjra igénnyel még nem bírnak-— az 1919. évet kö-
vető évek közül az 1922. év végéig mindazok, melyekbe» 
az illető legalább 3 hónapot hadifogságban tö l tö t t , szin-
tén hadiéveknek számíttassanak, ha egyébként a hadi-
fogságba ju tás és a hadifogságban t anús í to t t m a g a t a r t á s 
i gazo l t a to t t . " 

A háború alatt teljesített katonai szolgálat 
igazolására vonatkozólag a m. kir. honvédelmi 
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minisztérium a következő tájékoztatást adta 
(26.181—15/1925. H. M. szám): 

A szolgálati időhöz hadiévek hozzászámítása 
tekintetében kibocsátott legfelsőbb hadi- és 
hajóhadparancs, valamint az annak végrehaj-
tása tárgyában kibocsátott minisztériumi ren-
delet a hadiévek számítása tekintetében a tény-
leges katonai szolgálatok között semmiféle kü-
lönbséget nem tesz, hanem általában minden-
nemű tényleges katonai és ezzel egy tekintet 
alá eső szolgálatot egyaránt figyelembe vesz. 
E rendelkezések alapján a szolgálati időhöz 
hadiévek a mögöttes országrészekben teljesített 
tényleges katonai szolgálat után is liozzászá-
mítandók. 

A katonai szolgálat igazolása tekintetében az 
a helyzet, hogy miután a leszerelés az összeom-
lás folytán nem volt egészen tervszerűen végre-
hajtható, hanem a legénység legnagyobb része 
mindennemű kilépési igazolvány nélkül önké-
nyesen vált ki a szolgálatból, viszont az úgy-
nevezett forradalmi idők és az ellenséges meg-
szállók alatt igen sok katonai irattár megsem-
misíttetett, a tényleges katonai szolgálat igazo-
lási módot megjelölni nem lehet. A háború 
alatt teljesített tényleges katonai szolgálat első-
sorban a katonai anyakönyvi vagy személyi 
lap hiteles másolatával, leszerelési igazolvány-
nyal, vagy az összeomlás előtt fennállott kato-
nai alakulások és katonai kiegészítési hatósá-
gok ügyének likvidálásával és iratainak meg-
őrzésével megbízott vármegyei népgondozó ki-
rendeltségek által kiállított igazolvánnyal, má-
sodsorban minden olyan okmánnyal vagy bizo-
nyítványai — mint szabadságolási igazolvány, 
kórházi bizonyítvány, felülvizsgálati iratok 
stb. —• igazolható, ha ezekből a tényleges kato-
nai szolgálat teljesítése és ennek időtartama ki-
tűnik, végső esetben pedig két volt elöljárónak 
(tisztnek) becsületére való hivatkozással meg-
erősített, valamely katonai parancsnokság előtt 
kiállított s azáltal láttamozott írásbeli nyilat-
kozatával. 

* 

Állami tisztviselőknek (állami tanítóknak) a 35-ik szol-
gálati évtől a nyugdíjjárulék fizetése alól való mentesíté-
sével az 1914. évi 1252/P. M. számú rendelet foglalkozik. 
Az 1912. évi LXV. törvénycikk 30. §-ának ötödik bekez-
dése értelmében — mondja az idézett rendelet — a har-
mincötödik szolgálati év eltelte után nyugdíjjárulékot 
csak az a tisztviselő, altiszt vagy szolga tar tozik 
fizetni, aki a beszámítható javadalmazással egyenlő ösz-
rzegíi nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét már betöl-
tötte. Vagyis mindazok a tisztviselők, altisztek és szol-
gák, akik harmincötödik szolgálati évüket tényleg betöl-
tötték, nyugdíjjárulékot mindaddig nem kötelesek fizetni, 
amíg az 1912. évi LXV. t.-c. határozmányai alapján nem 
szereztek igényt a beszámítható javadalmazással egyenlő 
összegű nyugdíjra. 

Az 1914. évi 1252/P. M. számú rendelet II. pon t j a ér-
telmében annak az időpontnak a meghatározásánál, 
amelytől kezdve a tisztviselőnek, altisztnek vagy szolgának 
már igénye van a beszámítható javadalmazással egyenlő 
összegű nyugdíjra, vagyis amelytől kezdve ismét köteles 
nyugdíjjárulékot fizetni a beszámítható szolgálati időt 
az 1912. évi LXV. t.-c. 11—21. és 83. §-aiban foglalt 

határozmányok szem előtt t a r tásáva l kell megállapítani 
3 amint bekövetkezik ez az időpont — ami a legkésőbbi 
esetben tényleg eltöltött 39 év 6 hó és 1 nap u tán áll-
hat be — a tisztviselő, al t iszt , vagy szolga ismét köte-
les nyugdíjjárulékot fizetni. 

A teljes 35 évnek a megállapításánál az 1912. 
évi LXV. törvénycikk 1-, 2. és 3. §-aiban megje-
lölt hivataloknál és állásokban eltöltött időhöz 
hozzá kell számítani a hadiéveket is. (E ked-
vezményre igényt tarthat minden állami tiszt-
viselő, tehát minden állami elemi iskolánál 
rendszeresített álláson működő, állandó évi fize-
tés mellett alkalmazott tanító.) 

összeállította: B. K. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
820—05—394/1931. VIII. d. sz. rendelete a villa-
mosvezetékek kímélete és leszakadásuk esetén 

szükséges óvatosság t á r g y á b a n . 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-

méti tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 
Még ma is sűrűn előfordul, hogy az iskolásgyermekek 

pajkosságból vagy virtuskodásból a villamosvezetékek, 
vezetéktartó szigetelőit kővel dobálják meg. Ennek kö-
vetkezménye azután, hogy vezeték-szakadások és lelógá-
sok fordulnak elő. A leszakadt és a földre lelógó villa-
mosvezetékek szándékos vagy véletlen érintése pedig egye-
nesen életveszélyes. 

A várható bajok megelőzése céljából felhívom a Címet,, 
utasítsa tankerületének összes állami, községi érdekelt-
ségi, izraelita és társulati és magániskoláinak tanítóit, , 
figyelmeztessék tanítványaikat a r ia a nagy nemzetgazda-
sági kárra s azokra a veszedelmekre, amelyek a vezeték-
tartó szigetelők rongálásából származnak. Igyekezzenek, 
minden erővel odahatni, hogy tanítványaikat a szigetelők 
rongálásától visszatartsák s őket a leszakadt vezetékek 
érintésével járó veszedelmektől megóvják. Hassanak oda r 

hogy a gyermekek az iskolában tanul takat o t thon hozzá-
tartozóikkal is közöljék s azokat is kellő óvatosságra 
figyelmeztessék. 

Erre a nevelő és felvilágosító munkára különösen azo-
kon a helyeken van szükség, ahol nagyfeszültségű vezeté-
kek vonulnak végig, ahol tehá t a kímélet és kellő óvatos-
ság különösen indokolt. Hasson Cím oda, hogy a taní tó-
ság a néppel való érintkezésében is (szülői értekezletek, 
előadások stb.) foglalkozzék ezekkel a kérdésekkel és-
igyekezzék ezirányú munkásságával a veszedelmeket el-
hárítani. 

Értesítem végül Címet, hogy az egyházi főhatóságokat 
egyidejűleg hasonló intézkedésre kértem fel. 

I I . 
Valamennyi főtisztelendő egyházi főhatóságnak-

A villamosvezetékek kímélete és a leszakadt vezetékek 
érintésétől való tartózkodás tárgyában a kir. tanfelügye-
lőkhöz intézett rendeletemet oly kéréssel van szerencsém 
Címeddel közölni, hogy a főhatósága a la t t működő elemi 
iskolákat illetőleg hasonló értelemben intézkedni méltóz-
tassék. 

Budapest, 1931. évi áprüis hó 18. 
A miniszter he lyet t : 
Dr. Petr i Pá l s. k-

állam ti tkár. 
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K O S S I T T H - N O T A . 

Férfikar. 

Vegyeskar. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Tanuló és tanító az iskolai szünidőben. — Dr. 
Nagy Árpád: Beszámoló. — Takács Béla: A 
pedagógiai szemináriumok. — Sülé Dénes: Nép-
művelés a nyári időszakban. — Boldis Dezső 
dr.: A falusi énekkar. — J. Csűrös Ferenc: A 
berlini erdei iskolák. — Tomcsányi János: De-
mokrácia és kultúra. (Wladjaslaw Wolert 
könyve.) — A tanterv végrehajtása. Kaposi Ká-
roly: Polgári jogok és kötelességek az V—VI. 
osztályban: Mi az adó? Mire kell az adó? — 
A hazai és a külföldi tanügyi lapokból: A ta-
nító filozófiája. — Népiskolai reform Schaffhau-
senben. — Modern számtanoktatás. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. 
— Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Peda-
gógiai szeminárium. — Hirek: Körösi Henrik-
alap. — Városaink és 10.000 léleknél népesebb 
községeink népességének száma és szaporodása. 
— Tanítók tanácsadója: B. K.: A liadiéveknek 
nyugdíjigény szempontjából a szolgálati időhöz 
való számítása. — Hivatalos rész. — Kossuth-

nóta. — Hirdetések. 

Fele lős f ő s z e r k e s z t ő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
S z e r k e s z t ő k : B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
Füzesgyarmathoz t a r t o z ó — a községtől 15 kilomé-

terre levő - K E R T É S Z S Z I G E T - P U S Z T Á N egy községi 
tan í tó i á l lásra p á l y á z a t o t hirdetünk. J a v a d a l o m : termé-
szetbeni lakás, k e r t ; kezdőíizetés 8 0 % a a községtől, a 
többi fizetéskiegészítő államsegély. Kötelesség: I—VI . 
vegyesosztályú iskola növendékeinek t a n t e r v szerinti 
t a n í t á s a ós a végreha j tás i u tas í tásokban, rendeletekben 
előírt teendők el lá tása . A református val lású növendékek 
va l l á s t an í t á sá t , iskolánkívüli népművelést, leventeokta-
t á s t (megbízatás esetén) ellátni köteles. Kezdő tanerő 
segédtanerőként lesz alkalmazva. P á l y á z a t i ha t á r idő : 
augusz tus 1. Községi Iskolaszék Füzesgya rma t , Békés 
vármegye. (252.) 

A L U C F A L V A I (Nógrád m ) evangélikus egyházköz-
ség p á l y á z a t o t hirdet I I . sz. taní tónői á l lás ra . Javada-
lom: kezdőfizetés 1 0 % egyházközségtől, többi államsegély, 
természetbeni lakás, ke r t . Kezdő t an í tónők csak segédta-
n í tóul a lka lmazhatók. Pá lyáza t i ha t á r idő : ké t hét . Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel: Luefalvai 
lelkészi h ivata l (u. p. Nógrádmegyer) címre küldendők. 
(250) 

A N A G Y B A J O M I (Somogy m.) rk. egyházközség le-
mondás fo ly tán megüresedett I. sz. osz tá ly tan í tó i ál lásra 
p á l y á z a t o t hirdet. J a v a d a l m a természetbeni lakás és 
törvényszerű fizetés. Zenéhez értők előnyben részesülnek. 
P á l y á z a t i ha tá r idő júl . 20. Plébánia Hiva ta l . (239.)_ 

P Ó T L Á S O K A V I Z S N Y E I P Á I Y Á Z A T H O Z . Érték-
egység l e szá l l í t t a to t t . Pá lyáza t i ha t á r idő július 19, 
(tizenkilonc), amikor kán to r i próba t a r t a t i k . Megkere-
sésre hencsei á l lomásra kocsi küldetik. Iskolaszék. (254.) 

ORGONA 
T e m p l o m i , iskolai , z eneka r i , k á n t o r t a n í t ó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g b a n . — Ór iás i v á l a s z t é k . 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E . 
O R G O N A 
i sko lák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 
A l k a l m i v é t e l e k : 450_P*től, 
B ö s e n d o r f e r 550 P, 
S t e r n b e r g , S t ing l , Oeser , 

Kern , k ü l f ö l d i v i l á g m á r k á k 1100 p e n g ő 

S t e r n b e r g 

kir. udvar i hangszergyár és rád ióművek 
Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

( S a j á t p a l o t a . ) 

A S A J Ó K A Z A I róm. ka th . egyház tanács kán to r t an í tó i 
ál lásra p á l y á z a t o t hirdet. J a v a d a l m a : lakás, ker t , termé-
szetbeniek értéke 29 egység, többi államsegély. Kötelessé-
gei: díjlevél szer int . Pá lyáza t i h a t á r i d ő és vá l a sz t á s július 
15. Szabályszerűen felszerelt kérvények Tó th Elek lelkész, 
Sajókaza, küldendők. (251) 

Az E C S E N Y I ág. hi tv. evang. egyház II . soros férfi-
taní tói á l lására p á l y á z a t o t hirdet . Kötelessége: há rom 
osztály t an í t á sa , kán tor iakban segédkezés. Énekkarveze-
tés. Fizetés: egyház tó l a kezdőfizetés 6 0 % - a ; törvényes 
lak- és ker tbér ; természetben egy öl f a ; államsegély. Né-
me t nyelv t u d á s a megkívánta t ik . L a k á s csak nőtlen részére 
van. Kellően felszerelt kérvények a l ap megjelenésétől szá-
m í t o t t t íz napon belül az iskolaszékhez: Ecseny, pos t a 
Felsőmoosolád (Somogy m.) küldendők. (248) 

ABODI ref. előkönyörgő k á n t o r t a n í t ó i á l lás ra pályá-
zatok ezen hirdetés u t á n 14 napig lelkészi hivatalhoz 
Meszes, u. p. Szendrő küldendők. Fizetés : föld, fa, ter-
mény, lakás, államsegély. Ér tékegység: 24. Ki rá lykúton 
val lástaní tás kü lön dí jér t kötelező. Szál l í tási köl tség nin-
csen. (236) 

A MAKÁDI ref. egyház p á l y á z a t o t hirdet a ha lá lozás 
fo ly tán megüresedett o rgonis ta -kántor tan í tó i á l lásra . J a -
vada lma: 1. Természetbeni lakás (2 szoba, konyha , nyár i 
konyha, gazdasági épületek). 2. Konyhake r t a lakásnál 
157 • - ö l . 3. Szá l lásker t 205 D - ö l . 4. Kenderföld 181 
• -öl. 5. Kör t e fake r t 638 D-öl . 6. Nádasré t 1 k a t . hold 
323 n - ö l . 7. Szán tó fö ld 19 ka t . hold 1540 Q-ö l . (Jelen-
legi haszonbér 1 q búza, 1 q morzso l t tengeri és 50 kg 
á rpa magyar holdankint . ) 8. H é t ürméter tűz i fa beszál-
l í tva . 9. 11 hl b ú z a . 10. 11 hl á rpa . 11. 28 q széna a 
polgári községtől. 12.100 kéve n á d a polgári köz-
ségtől. 13. S tó l a . 14. Tavaszi és őszi t a k a r í t á s 
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az egyház költségén. 15. Ismétlőiskolások oktatásáért 
a polgári községtől 54-40 P. Értékegység 48. Köteles-
ségei: az egyháztanáos ál tal kijelölt osztályok tanítása, 
kántori teendők végzése, lelkész helyettesítése, belmissziói 
segédkezés, ünnepi legátusok ellátása. A pályázati kér-
vényhez melléklendők: 1. Keresztlevél. 2. Tanítói oklevél. 
3. Kántori képesítés. 4. Illetőségi bizonyítvány. 5. Köz-
ségi erkölcsi bizonyítvány. 6. Szolgálati bizonyítvány. 
7. Nős pályázók egyházi házassági anyakönyvi kivonata. 
8. Esperesi elbocsájtólevél és az ogyházi eskü letételéről 
szóló bizonyítvány. Az 1—6-ig elősorolt okmányokat egy 
eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített, példányban és egy 
bélyegtelon, csupán az illetékes lelkészük által hitelesített 
másodpéldányban mellékeljék. A 7—8. a la t t megjelölt ok-
mányokból elegendő egy eredeti példány. Válaszbélyeg 
melléklendő. Pályázati határidő a pályázat megjelenésé-
től számítot t tíz nap. A pályázatok küldendők: Ref. Lel-
készi hivatal, Makád (Pest m.). (237) 

Az OROSHÁZI ág. hitv. ev. egyházközség három kán-
tortaní tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: lakás, vagy 
törvényos lakbér, stóla megváltva, 23 q búza, a minden-
kori kezdő tanítói fizetés 50%-a és a kiutalandó állam-
segély. Kötelesség: az egyház által kijelölt osztály veze-
téso ós a soros kántori teendők végzése. A pályázati kér-
vényhez csatolandók: tanítói és kántori oklevél, kereszt-
levél, orvosi bizonyítvány, illetőségi és honossági bizo-
nyítvány, a kommün és oláh megszállás alatti magatar-
tásról szóló és működési bizonyítvány. A jelöltek orgo-
nálásból és éneklésből próbát tenni tartoznak. A meg-
választot t tanító a helyi szabályrendelet értelmében ma-
gasabb javadalmazásra előléphet. Az egyházközség fenn-
t a r t j a magának a jogot, hogy a tan í tó t áthelyezheti, 
munkakörét szabályozhatja. Aki még nem volt rendes ta-
nító, az segédtanítónak választatik ideiglenes megbízás-
sal s havi 115 P (évi 1380 P) fizetéssel. Az állás a vá-
lasztás jogerőre emelkedése után legkésőbben folyó évi 
szeptember hó 1 ón elfoglalandó. A kellően felszerelt kér-
vények július 15-én déli 12 óráig alulírott igazgató-lelkész, 
esperes címére küldendők. Orosháza, 1931 június 17. Ko-
vács Andor ig.-lelkész, esperos. (235) 

Az OLASZLISZKAI róm. kath. kán tortanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Kötelessége és javadalma díjlevél 
és javadalmi jegyzőkönyv szerint. Korteskedés kizárt. 
Vasúti állomás helyben, közel Sárospatak és Sátoralja-
újhelyhez. Utazási és költözködósi költség a megválasz-
t o t t a t terheli. Pályázat i határidő 1931 július hó 12. 
Róm. kath. plébániahivatal, Olaszliszka, Zemplén m. (233) 

A FÜZESGYARMATI református egyház presbité-
riuma pályázatot hirdet tanítói állásra. Javadalom: évi 
14 q búza, 9 q árpa, 14 kat. hold föld 34 értékegység-
ben. Megfelelő államsegély, törvényes lakáspénz, kertvált-
eág. Kötelesség: Az egyházi törvényekben és szabályren-
deletekben, közelebbről a népiskolai szervezetben és szol-
gálati pragmatikában előírt kötelességek pontos teljesí-
tése. Vasárnapi iskolai tanítás, a konfirmált ifjak és leá-
nyok egyesületében munkálkodás, általában a belmissziói 
munkában való részvétel. Pályázati határidő: a hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap. Okmányok vissza-
küldésére felbélyegezett borííék küldendő. Megválasztott 
taní tó állását szeptember elsején tartozik elfoglalni. Pá-
lvázhatnak férfiak ós nők. Okmányok Lelkészi Hivatalhoz 
küldendők. (231) 

Zala megyében, a keszthelyi plébániához tartozó s 
nyugdíjaztatás folytán megüresedett VONYARCVAS-
H E G Y I róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot hir-
detünk. Törvényes fizetés. Választás folyó évi július 15 én 
délelőtt 10 órakor. Az állást a megerősítés után azonnal 
el kell foglalni. Kérvények a keszthelyi plébániára kül-
dendők. Személyes megjelenés költségek megtérítése nél-
kül. (230) 

A VÁRGESZTESI (Komárom m.) róm. kath . iskola-
szék lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: lakás melléképületekkel, 
kert, 1 hold szántóföld, 18 erdei köbméter fa, 5 q gabona, 
legeltetési jog 3 darab szarvasmarhára és megfelelő széna-
kaszálás: 20 értékegység ós évi 275 aranykorona; a többi 
államsegély. Javadalmi jegyzőkönyv rendezés a l a t t van. 
Kötelesség: díjlevél szerint. Osztatlan iskola. Német nyelv 
kívánatos. Kezdő tanítók segédtanítói minőségben alkal-
maztatnak. Személyes bemutatkozás sa já t költségen kí-
vántatik, vasárnapi nap. Állás szeptember 1 én elfogla-
landó. Kérvények felszerelve július 15-ig küldendők: Is-
kolaszék, Várgesztes, vasútállomás Környe. (234) 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
g é p e r ő r e berendezett mú'orgona-építö 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapest mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól G villamossal. 

Készítek pneumatikus é s elek 
tromos rendszerű orgonákat bár-
ipilyen nagyságban é s kivitelben. 
Úgyszintén modern gépezetes 
orgonákat, mindennemű orgona-
sípokat. — Vállalok javításokat, 
átépítést, tisztítást, hango lás i és 
orgonák jókarbantartását Tervek-
kel é s költségvetéssel készséggel 
szolgálok. Kis orgonák raktára. 

Alapíttatott 1 9 2 0 - b a n 

A nm. Vallás, és Közoki. Miniszter Dr által 109.541 904. sz . alatt el. 
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402 1928. sz. a la t t elismeréssel ki tüntetve. 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

L O P O § CJYULA 
Budapest III, Bécsúút 8 5 . szám 

T E L E F O N : Aut . 625-05. 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 

iskolai berendezések ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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A B I H A B T O R D A I református kántor taní tóság követ-
kező tanévi helyettesítésére pályázat hirdettetik július 31 
határidővel. Fizetési igény közlendő. Presbitérium. (238) 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T É S . Győr szab. kir. város és Győr 
vármegye Általálnos Tanítóegyesületének Elnöksége „Föld-
ra jz taní tása az elemi iskolában" cím a l a t t megírandó 
pedagógiai pályamunkára pá lyáza to t hirdet. A jeligés 
pályamunkák a lu l í ro t t elnökhöz — Győr, Leánylíceum —• 
folyó évi szeptember hó l-ig küldendők be. Pályázhat ik 
minden Győr városban és Győr vármegyében működő 
elemi iskolai t an í tó . A bírálóbizottság ál ta l első — leg-
jobbnak ítélt munka — 60 pengő, a második 40 pengő 
jutalomban, a harmadik elismerő oklevélben részesül. A 
tanítóegyesület f enn ta r t j a magának az t a jogot, hogy a 
legjobb pályamunkát szakkönyvtára részére megtarthassa. 
Farkas Gyula, egy. elnök. 

CSURGÓ (Somogy m.) nagyközség községi óvóda fel-
ügyelő-bizottsága pályázatot hirdet a megüresedett köz-
ségi állandó gyermekmenház vezetőnői állásra. L a k á s 
természetben. Fizetés törvényes, melyből 700 P- t a köz-
ség fizet, a többi államsegély. Pá lyáza t i határidő a l ap 
megjelenésétől számí to t t 10 nap. B-listás és menekült 
egyének előnyben részesülnek. Kellően felszerelt kérvények 
a községi óvóda felügyelő-bizottság elnökének címére kül-
dendők. (242.) 

J Á S Z K A R A J E N Ö I rk. iskolaszék a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett felsőkarai I. sz. férfitanítói állásokra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakás természetben. 
Felszerelt kérvények e lap megjelenésétől számítot t 21 
napon belül iskolaszéki elnök címére küldendők. Válasz-
bélyeg melléklendő. (244.) 

A SZIKSZÓI ref. egyház pá lyázato t hirdet az I. sz. 
kán tortaní tói ál lásra. Fizetés: lakás, 36 hold föld, 36 
értékegységben számítva s megfelelő államsegély. Köte-
lesség: a presbitérium által kijelölt osztály vagy osztá-
lyok vezetése, a kántor i teendőknek a másik kántor ra l 
felváltva végzése, belmissziói munkában segédkezés a lel-
kész irányítása mellett. Kérvények július 12-ig adandók 
be. Állás szeptember 1-én foglalandó el. Dr. Lengyel I s t -
ván ref. lelkész, Szikszó. (245.) 

A ' SZIHALOMI rk. elemi népiskolánál lemondás 
folytán megüresedett tanítónői á l lásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása törvényes. Kezdő taní tók csak segéd-
taní tóknak lesznek megválasztva. Pályázat i határ idő 
július hó 10. Postabélyeg melléklendő. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Szihalomi rk. plébánia. (243.) 

A T I S Z A — L U C I református orgonista-kán tortaní tói 
állásra p á l y á z a t o t hirdetek. Fizetése: Törvényes lakás 
3 szobával. Helyi fizetés: földben, párbérben, faváltság-
ban 45 értékegység. Törvényes államsegély. Stóla. Az 
adót a t a n í t ó fizeti. Kötelességei: A IV—VI. vegyes 
elemi osztály és az ismétlőiskolások taní tása. Az Isten-
tiszteleteken az éneklés és orgonázás vezetése. Temetés. 
Énekkar vezetése, a belmissziói és iskolánkívüli népműve-
lési munkákban való segédkezés. Lelkész helyettesítése. 
A pályázatok kellőleg felszerelve e lapban való megjele-
nés után alábbi címre 14 n a p a l a t t adandók be. Az állás 
f. évi szept. hó első hetében foglalandó el. Csak férfi tan-
erők pályázhatnak. A pályáza tok visszaküldéséhez bélyeg 
csatolandó. Tiszaluc, 1931. június 18. A tiszaluci refor-
mátus egyház lelkészi hivatala, Sütő Kálmán, reformá-
tus lelkész. (241.) 

A K I S M Á K F A I róm. ka th . elemi iskolánál nyugdíja-
zás folytán megüresedett t an í tó i állásra az egyházközség 
pályázatot hirdet. Javadalma: Természetbeni megfelelő 
lakás és ker t , 6 értékegység és 25% hozzájárulás, a többi 
államsegély. Teljesen felszerelt kérvények folyó év július 
19-ig „Plébánia Hivatal Vasvár" címre küldendők. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Róm. Kath . Egyház-
tanács. (240.) 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y A R 
B U D A P E S T X , 

S Z 1 G L I G E T I . U T C A 29. 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : Z. 6 3 - 4 5 . 

ORGONAKAT, 
va lamin t h o m l o k z a t -
sípok szál l í tásá t szak» 
szerű m ű v é s z i kivitel» 
ben, és o rgona jav í t á* 
sokat m é r s é k e l t á rban 

e l v á l l a l u n k . 

Igen tisztelt tanitóavevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és kés 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor« 

gyáros, Budapest, V., Kádár=utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

KEIOKTI RUHÁZATI RÉSZVKVYTÍ USASÁ 
BI DIPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 5. TKIÍEFOKÍ: APT. 13Q-86 ÉS 133—96. 

Á L L A S Í D Ó D Ú S V Á L A S Z T É K : 

kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti babátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérnemüekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 
KEDVEZŐ FIZET ESI FELTÉTELEK ! 
V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk I 
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A KISPESTI izr. elemi iskolánál újonnan szervezett 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak hé-
berben jár tas tanítók és tanítónők. Javadalom: XI. fize-
tési osztály 3 f. Helybenlakás kötelező. Felszerelt kérvé-
nyek július 10-ig a kispesti izr. iskolaszékhez ju t ta tan-
dók. Személyesen csak meghívottak jelentkezhetnek. (247.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

H A R M Ó N I U M A L K A L M I V É T E L E K ! C s a k i s 
g y á r i , új , szo l id m i n ő s é g ű m i n t á k , p á r a t l a n 
o r g o n a h a n g g a l ! H ö r l N á n d o r o r s z á g o s h í r ű 
h a r m ó n i u m - s p e c i á l i s cégné l , B u d a p e s t , II. ker., 
T ö r ö k - u t c a 8. ( A b u d a i M a r g i t h í d f ő t ő l a m á s o -
d i k u t c a jobbra . ) S ü r g ö n y e i m : „ H A R M Ó N -
H Ö R L " . H a s z n á l t , v a g y s i l á n y h a r m ó n i u m o k a t 
n e m t a r t o k , m i v e l n e m m e g b í z h a t ó k ! 

ELADÖ 6 változatos pedálos új orgona, részletre is. 
Amerikai 4 játékos jav í to t t harmónium és 1 játékos or-
gonahangú harmóniumok nagyon olcsón, jótállás mellett. 
Kempf Gyula orgonaépítőnél, Szombathely. (249) 

INTERNÁTUS. A kecskeméti református reálgimná-
zium korszerűen berendezott internátusába felvétel július 
15-ig. Kitűnő ellátás és állandó tanulmányi ellenőrzés 
havi 80 P. Indokolt esetben kedvezmény. Tessék tájékoz-
t a tó t kérni. (253.) 

M E G N Y Í L T B U D Á N 
SCHÄFFER J Á N O S M Ű B Ú T O R A S Z T A L O S 

LAKBERENDEZÉSI ÜZLETE 
II, T ö R Ö K s U T C A 2. SZ. A L A T T ( M A R G I T s H Í D N Á L ) 

MÚBÚTOROK ÉS ELSŐRANGÚ GYÁRTMÁNYÚ EBÉDLŐ, HÁLÓ, 
Ú R I S Z O B Á K , KONYHA. ÉS ELÓSZOBABERENDEZÉSEK 

A KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA MELLETT. 

Bérmentes szál l í tással IV2 kg.os b á d o g d o b o z 18 m s t e r ü l e t n e k k b . 
4—6 i sko la táb lához 8-80 P, •/« kg .os d o b o z 9 m 1 területnek k b . 2—3 
táblához4*60 P , 1 d b iskolai áb lamáz.ecse t 3'50 P, 1 palack Ieg f ino . 
mabb piros v j g y húzó-festék ecsettel 1 P . S Z A B A D A L M A Z O T T 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T II, I S K O L A . U . 35. S Z . 

ISKOLA-
TÁBLAMÁZ 

EHALL 
BUDAPEST VI , 

Andrássy- út 1 5 . 
I, emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. Kényelmes részletfizetés 

A TANÍTÓ VEZETŐJE, M U N K Á J A KÖZBEN LEGJOBB BARÁTJA 
a Magyar Királyi Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter ú r megbízásából k i ado t t 

Népiskola i Egységes Vezérkönyvek 
s o r o z a t a . P e n g ő 

E d d i g 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3— 
meaiPifíteh • Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-
retek tanítása a III—IY. osztályban 6-40 

4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
- az I. osztályban 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II . osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. 

(A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 
A sorozat folytatólagos kötetei előkészületben. 

A eda 6 iai s~ak Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: .—pnngomm Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában"? 8-— 
munkákat és vezér- Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket havi rész- Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
letre is szállítjuk. Munkakönyve 10.— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám. 
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ROSSZUL H A L L ? — Használjon Siemens Plionophort! 
— Jól fog hallani! — Ezzel a kis telefonszerű villamos 
készülékkel természetesen, t isztán és jól fogja hallani 
a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. — Minden 
nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipró-
bálhatja Magyar Siemens Reiniger-Veifa Rt.-nál, Röntgen-
és Orvostechnikai Gépgyár, Budapest, VI, Nagymező-utca 
4. szám (a terézvárosi templommal szemben). Telefon: 
268—16 és 273—04. — Kérjen isroertetőfüzctet. Díjmen-
tesen megküldik. 

KÖZKEDVELT, könnyű, dallamos, „60 elő- és utó-
játék"-gyüjteményét 3-30 pengőért bérmentve küldi Árok-
szállásy János kántorkarnagy, Szeged. Elismerő nyilat-
kozatok. Eddig 800 példány fogyott el. (246.) 

ÁLLAMI TANÍTÓ cserélne Orgovány községből (Pest 
vm.) hegyes vidékre, többtanerős állami iskolához, egész-
ségi okból. Leveleket kérem Orgovány, állami iskola igaz-
gatóság címére. (232) 

MAGYARORSZÁG minden vidékén évtizedek óta meg-
elégedett vevőim tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim 
jóságát, tar tósságát , olcsóságát. ZONGORÁK, HARMÓ-
NIUMOK, minden más létező hangszerek hatalmas válasz-
tékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel ós 
a jánlat ta l szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi HAR-
MONIUMOK teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutá-
nyos részletfizetési feltételek mellett, új és használt álla-
potban már 160 pengőtől. Vásárlás előtt feltétlenül for-
duljon REMÉNYI MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi 
herceg kamarai szállítója, hangszertelepéhez, Budapest, 
Király-utca 58. 

ÜJ „ZÁMBÓ ORGONAKÖNYV" 50 dallamos orgona-
darabok tematikus feldolgozásban. Ára 2 pengő 50 fillér. 
Zámbó Károly főkántor, Szeged, Hétvezér-u. 25. (137.) 

Állami tanítónő CSERÉL gyönyörű fekvésű helyről, 
Budapesttől % óra vonattávolság. Családi okok miatt, 
olyan Budapest környéki helyre, amely villamossal meg-
közelítheti a fővárost. Ref. áll. tanítónők előnyben. Vasút-
állomás bent a nagyközségben. 10 tanerős egyemeletes is-
kola van. Érdeklődni lehet: Raksay Rakssányi Margit 
áll. tan.-nél. Martonvásár, Tóth-u. 1. (198) 

T U Z A ISTVÁN 
VIII, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szemináriummal szemben. 
Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Ju tányos á ron készít ö l tönyöke t , raktáron levő és hos 
zott anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

„ G R E S H O I L " 
e lsőrendű iskola i pad lóo la j 
5 kgítól bádogban, vashordóban, »Ibis« seprőt olajozott padlókhoz. Krés 

tát »Studium« szivacsot, tentát, t en tapor t stb. legolc óbb árban. 10°/0»os 
engedménnyel árúból portóból, ládából. 

G R E S C H I K G Y U L A 
B u d a p e s t iI, I sko la -u tca 35. sz. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bú to rá ruháza . — Kényei« 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánysutca 30. Te le fon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

I B l I f Á T C I óra- és é k s z e r á r u h á z a 
L U I V H V J • • BUDAPEST W, Petőf i Sándor .u . 18. 

0 Állandó nagy rak tár : Precíziós svájci órákban, arany és 
0 brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
0 tárgyakban. Fizetési kedvezmény 1 

g o o o o o e a o o o a o o e o o o o o e o e o o e o o e o o o e a 

ANGSTER JÓZSEF És FIA 
orgonás és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

Tanítók 
Tanítónők 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

és azok családtagjai 
10 havi részletfizetésre! 

Az U R A K részérc : Kész öl tönyök, f e lö l tők . H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r e n c h - c o a t o k . <> Té l ikabá tok , b u n d á k . <> Öl töny-
és fe lö l tőszövetek . ^ A H . M. ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i szövetek. •<> E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y vá lasz-
t é k b a n . Fér f i f e h é r n e m ű e k . ^ P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é -
nyek . <> F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . Ö l t ö n y ö k e t , fe lö l tőket és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s ze r in t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é szé r e : Kész nő i f e lö l tők és k o s z t ü m ö k . 
Kész nő i szövet és s e l y e m , dé lu t án i és es té ly i r u h á k . <> 
P o n g y o l á k , blúzok, a l j a k . <> Pu l lóve rek , k ö t ö t t me l l ények 
és k ö t ö t t kosz tümök . <> Köpeny- és r u h a s z ö v e t e k . ^ Sely-
m e k és^ m ü s e l y m e k m é t e r s z á m r a . V á s z o n á r ú k , s i fón 
s t b . <> Üszóruhák , f ü r d ő k ö p e n y e k . -ó- M e n y a s s z o n y i kelen-
gyék . <> Á g y g a r n i t ú r á k . Kész női f e h é r n e m ű e k . D a -
m a s z t á r ú . <> Asztal i kész le t . ^ S e z l ó n t a k a r ó k , d íszpárnák» 
s z o b a - és fu tószőnyegek . <> Felöl tőket , k o s z t ü m ö k e t és 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t kész í tünk s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 
Telefon: 895 -41 . Fennáll: 62 éve. 
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M A R X E S M E B E I 
m S Z E R G l T Á R A 

Budapes t VI, B u l c s ú d . 7. T.: A . 9 3 3 - 8 6 és 9 5 3 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai , 
természetrajzi , mér tan i és fö ld ra jz i 
eszközöket . Vet í tőgépeket , mértéks 
gyű j t eményeke t , számológépeke t . — 
Szemlé l te tőgépek nagy vá lasz tékban. 

Új népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra d í j t a l a n u l küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

Az ország legfe j le t tebb tanszergyára . 

H a z á n k l eg rég ibb o r g o n a -
ép í tő v á l l a l a t a a j á n l j a 
k i t ű n ő c s ő r e n d s z e r e s , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o r g o n a -
j a v í t á s o k a t , b ő r ö z é s t , h a n -
go lás t az o r s z á g b á r m e l y 
r é szében . K e d v e z ő fizetési 
f e l t é t e l e k , m u n k a m e g t e -
k i n t é s d í j t a l a n . Első d í j a k -
ka l és m i n i s z t e r i ok levé l le l 

k i t ü n t e t v e . 

KEMENESI SÁNDOR 
orgonás és harmóniumkészítö 

S Z O M B A T H E L Y ( V a s m.) 
Postafiók : 114. 

H A V A S Á R U H Á Z B A N 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

8 0 - , 130-, 160—, 240— pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi lóplébánia.templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harani ;" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapasti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári , szentesi és s z o m b a t h e l y i kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerólevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek! 

HAGY ATI-
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frangei 

77. 
11.53 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
k i a d á s á b a n a z 1931/32. t a n é v r e a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte beveze tés re a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztér ium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos , Vo inov ich G é z a , Móra F e r e n c é s Szent iványi G á b o r : Eng. sz. Á r a : 

A Belűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 1 6 0 
II. ,, Olvasókönyv 35.184/926 2 2 4 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 

V - V I . 1 leszállított á r ! 30.496/927 
44.105/927 

4 -
5 6 0 

Úrhegyi A l a j o s : 
A magya r nyelv könyve, Eredmény- és pé lda tá r III. o. sz. 27.106/926 —•80 

„ IV 27.106/926 - 9 6 
», 1, „ ,» »» I» ,. V - V I 27.106/926 1-28 

Stelly G é z a é s Tanfi Iván : 
Számország . Számtani é s mértani és pé lda tá r III. o. sz. 38.745/926 1-20 

.. ,, I, M , IV 37.958/926 1-20 
, V - V I 37.958/926 1-60 

Aszta los Gyula : 
Földrajz IV. o. sz . 41.408/926 176 Földrajz 

V - V I 41.408/926 2 4 0 
Novy Ferenc : 

A m a g y a r nemzet története. Állampolgári 
36.095/926 2-56 ismeretek V—VI. o. sz. 36.095/926 2-56 

Állampolgár i ismeretek V 64.613/927 150 
Éber R e z s ő : 

Természe t t an és vegytan V—VI. o. sz. 884—05—126/930 1-20 
Stelly G é z a : 

Természet ra jz i , gazdaság i és háztartási 
2 8 0 ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 2 8 0 

Bexheft Á r m i n : 
Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 1 6 0 

Szabados B é l a : 
43.732/928 Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 43.732/928 4 5 0 

Bartalus István é s Pataky V i l m o s : 
89.395/913 Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 — 96 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos , Vo inov ich Géza , Móra F e r e n c é s Szent iványi Gábor : 

A Betűország I. Virágoskert je , ABC-s könyv 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
V - V I 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet tör ténete. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 33.550/926 

V - V I . o. sz. 39.696/929 

27.111/926 1-60 

42.446/926 — 9 6 
42.446/926 T12 

33.550/926 2'24 

1-60 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! ^ K e d v e z ő f izetés i feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat k é s z s é g g e l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM - KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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A BETŰORSZÁG VIRÁGOS KERTJE 
A L E G J O B B A N T E R J E D T EL A Z 
EGÉSZ O R S Z Á G B A N , M E R T 

1. belső értékét méltányolta 
a tanítói kar, 

2. megszerette tanító, gyermek, 
szülő egyaránt, 

3. legszebb a kiállítása, 
4. olcsó az ára. 

A TANÍTÓI KAR ÖN* 
ZETLEN SZERETETE 
vitte be ezt a tankönyvsorozatot 

AZ ORSZÁG 
ISKOLÁINAK TÚL* 
NYOMÓ TÖBBSÉGÉBE 
ÉS EZ TESZI MOST LEHETŐVÉ, HOGY E SOROZATOT MÉG OLCSÓBBÁ TEGYÜK. 

OLCSÓBB LETT A 
B E T Ű O R S Z Á G ! 
Ezzel az árleszállítással 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 

KLEBELSBERG K U N O G R Ó F M I N I S Z T E R Ú R 
kultúrpolitikájának leghivatottabb megvalósítójaként csak az első lépést teszi meg 
a tankönyvek olcsóbbodása felé. Biztosan reméljük, hogy könyveinknek évrőbévre 
fokozódó közkedveltsége lehetővé fogja tenni, hogy a 

BETŰORSZÁG VIRÁGOS KERTJEI MÉG OLCSÓBBAK LEGYENEK! 
Ha ezt elér jük, az érdem ismét a magyar tanítói karé lesz! 

ÚJ ÁRAINK: 
Betűország ABC*s könyve ára l - 60 

II. o. olvasókönyv .- » 2'24 
III. o. » » 2-40 
IV. o. » (eddig 4-80 P v o l t ! ) . . . . » 4" -

V - V I . o. » (eddig 6-40 P volt!) . . . . » 5 6 0 

M u t a t v á n y p é l d á n y t — b e v e z e t é s c é l j á b ó l — k é s z s é g e s e n k ü l d a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 193L Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
Q Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i rá l 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Ho ld -

yi va l lás - és közok ta t á sügy i I T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi M a g y a r Egye temi N y o m d a , Buda -
u. 16. Te l e fon : Au t . 268—18. I X V pes t VIII. M ú z e u m - k ö r ú t 6. Gólyavár . T e l e f o n : J. 461—45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
I l adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
tolnak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztóségnek küldendő. 

T J ' L Ő F I Z K T É S : egész évre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
E j szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elreudelte, hogy 
az előfizetési díj az állami., községi., társulati., magán, és érdé. 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
1 1 fill., magánhirdetés 14 fillér iza. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/J old. 85 P, '/< old. 50 P, '/» old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

E S Z E S S Z I T . 
I R T A : B A R A S Y G E R O. 

Gyakran szembe szokták állítani a kettőt. 
Aligha teljes joggal. Bár a látszat jogán 
gyakran indokoltnak tetszhetik ez a szembe-
állítás. Az egyiket ridegnek, sőt éppen szív-
telennek mondják, a másikat gyakran vak-
nak és esztelennek bélyegzik. De a rideg, 
szívtelen ész tisztán lát, a szív pedig, na 
esztelennek és vaknak bélyegzik is, nemesen 
érez. S a kettő együttesen teszi az egész 
embert s az igaz embert. 

A legnagyobb világosság ismert világunk-
ban az a világosság, aminek forrása az 
emberi ész s a legnagyobb jóság ismert 
világunkban az emberi szív jósága. 

Ha helyesen akarunk eligazodni a világ-
ban, semmiesetre sem nélkülözhetjük sem 
az ész világosságát, sem a szív jóságát. Az 
ész világossága a szív jósága nélkül a vak 
természeti erőnek intelligenciával hatványo-
zott garázdálkodását, valóban szörnyűséget 
eredményezhet,* a szív jósága az ész fénye 
és ereje nélkül a tehetetlen erkölcsi érték 
vívódását, nem ritkán éppen vergődését, 
vagy éppen az erkölcsi, tehát a legfőbb ér-
ték eltiprásának tragédiáját tárja elénk. 
Mindkét esetben olyan valamivel állunk 
szemben, ami már-már mintha magára a 

* Minden betűje igaz Aristotelos megállapításának. 
..Legnagyobb veszedelem az igazságtalanság, ha fegyvere 
van; pedig az ember veszedolmes fegyverekkel születik, 
ésszel és kiváló képességekkel, melyeket éppen az ellen-
tétes célra lehet legjobban felhasználni. S így az ember 
erény hí ján a legelvetemültebb és l e g v a d a b b . . . " Aristo-
teles: „Poli t ika", Szabó Miklós fordí tása. 

mindenség létére is árnyat borítana. Az 
ember, amióta csak magára eszmélt s amióta 
csak felismerte a rendet a mindenségben, 
amióta tehát igazán kozmosznak és nem 
khaosznak tartja a mindenséget, azzal a ki-
irthatatlan vágyból fakadó követeléssel lép 

ufel a mindenséggel szemben, hogy abban is 
az ész és a szív értékei uralkodjanak. Való-
jában az emberiség, a gondolkozó emberiség, 
több-kevesebb világossággal, mindig át volt 
hatva attól az igazságtól, ami nyilvánvalóan 
a legnagyobb jelentőségű s egyben a leg-
magasztosabb emberi gondolat is, hogy a 
lét végső princípiuma etikai princípium s 
a lét legfőbb törvényei etikai törvények, 
hogy tehát végső elemzésben Isten a legfőbb 
realitás és nem az anyagi valóság és semmi-
esetre sem olyan valóság a végső valóság, 
amelyben sem az észnek, sem a szívnek 
értékei nem lehetségesek, ahol sem ész, sem 
szív nincs. 

Azt is tudja mindenki, — tudta is ezt 
mindig a maga szellem-erkölcsi mivoltára 
ébredt emberiség is, habár világosan, fogal-
milag világosan nem is bírta magát min-
denkor és mindenütt kifejezni, — hogy az 
ész és a szív közül, ha választania kellene 
érték szempontjából, habozás nélkül a szi-
vet, az erkölcsi értéket kell választania még 
az esetben is, ha e felfogás mellett az em-
beriség életét, úgy, amint Madách tette, 
tragédiának kellene felfogni, de még akkor 
is, ha az egész világprocesszust is megfejt-

ESTEKli lÍJftlU 
azEoep . 
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hetetlen misztikumba torkolló tragédiának 
kellene tekintenünk. 

# 

A tudás sokat ér. A tudás az, ami úrrá 
tesz bennünket az egész természet felett. 
Verulami Bacon Ferencnek igaza van s ezt 
az igazságot ma általában: széltében és 
hosszában az egész világon mindenki el-
ismeri „Tantum possumus quantum scimus". 
A tudás értékéről vitatkozni nem lehet. 
A tudás nagy eredményei teszik életünket 
azzá, ami. A tudás nagy eredményei teszik 
lehetővé a minden kényelemmel teljes, lehe-
tőleg minden örömöket nyújtó kultúréletet. 
Ha a tudás, ha a tudomány eredményeit 
nélkülöznünk kellene, nagyon, de nagyon 
kevesen tartanák ezt a minden kényelmétől 
megfosztott s bizonyára fájdalmakkal teljes 
életet érdemesnek a leélésre. 

De azt is tudjuk, hogy a tudás, a tudo-
mány s annak nagy eredményei, bármilyen 
nagyok és bármilyen értékesek is legyenek 
azok, nem minden, sőt valójában csak esz-
köz. A minden kényelemmel és örömökkel 
telített kultúrélet maga is csak eszköz. És 
az is bizonyos, hogy a tudomány és a tudás 
általában s azok nagy eredményei egyképen 
szolgálhatják a jót és a rosszat is. Úgyszól-
ván majdnem minden tudás egyképen szol-
gálhatja úgy az építést, mint a rombolást: 
a gyógyítás és az öldöklés a tudásnak ugyan-
azon eredményeit használja fel. 

# 

A tudás sokat ér, tantum possumus quan-
tum scimus, de a tudást s a tudás minden 
eredményét helyes célra kell felhasználni. 
Ezt a „kell"-t érezzük ki egész emberi 
létünkből, amiről legújabban valóban nagy 
szellemességgel azt mondják, hogy annak 
létét a gond teszi (Heidegger Márton sze-
rint: „Das Sein des Daseins ist die Sorge.") 
Az emberi létezés létét bizonyára nemcsak 
a poézis nyelvén, de a lét analízise alapján 
is joggal láthatjuk a gondban s talán amaz 
állításában is igazat adhatunk Heidegger-
nek, hogv a lelkiismeret voltaképen a gond-
nak bívó szózata („Das Gewissen als Ruf 
der Sorge"). Mindez azonban csak megerő-
sít bennünket abban a meggyőződésünkben, 
hogy nekünk embereknek, — Kant termino-
lógiáját használva, — a világ nem annyira 
„adva", mint inkább „feladva" van, ami azt 
jelenti, hogy az emberi lét nem valami ké-
szen levő adottság, hanem inkább olyan 
valami, aminek lényege feladatoknak meg-
valósítása. Ez a „kell" az, ami az emberi 
tudatos élet felett lebeg s ez a „kell" az, 

amely mintegy emberen túlra, bizonyára 
ember fölé is utal. 

Ez a „kell" minden bizonnyal hozzátarto-
zik az emberi lét lényegéhez. S minél inkább 
megközelítjük a „kell"-t legérthetőbben s 
legszebben kifejező ideálokat, annál inkább 
és annál jobban teljesítjük hivatásunkat, 
azt a hivatásunkat, amiért érdemes ember-
nek lenni ezen a világon, azt a hivatásun-
kat, amiért érdemes az összes ismert lények 
közt a legtökéletesebbnek lenni s érdemes 
egyszersmind ismert világunkban az ész és 
i szív legtökéletesebb képviselőinek lenni. 

* 

Mindez majdnem azt jelenti, mintha ázt-
ál lítanók, hogy nemcsak az ember tudása, 
de az ember egész lényege bizonyos célok 
szolgálatába állítandó, hogy tehát az emberi 
létnek nem az emberi lét maga a végső és 
természetesnek látszó célja. És ez így is 
van, tudja is azt mindenki, hogy ez így van. 
Valami nagyobb és értékesebb dolog az élet 
célja, mint maga az élet, valami nagyobb 
és értékesebb dolog az élet célja, mint akár 
a kellemes, a jóllétben dúskáló élet maga is. 

Ha keressük imigyen az élet célját, azt 
a legmagasztosabb dologban fogjuk meg-
találni, abban a legmagasztosabban, ami 
talán éppen minden dolgoknak is célja, ami 
a mindenségnek is —• emberi megítélés sze-
rint — egyesegyedül lehet célja: az erkölcsi-
ség. Az az élet, amely ide tendál, az egészen 
bizonyosan a legtökéletesebb felé tendál s 
így bontakozik ki a világos látás előtt az 
egyébként sötétségbe burkoltnak látszó célja 
minden dolgoknak, minden létnek, minden 
életnek és minden szellemnek is: maga az 
istenség, aki — mint Aristoteles helyesen 
meglátta — a vágykeltés által vezet és vezé-
rel minden dolgokat a tökéletességre, a 
helyes útra, önmaga az istenség felé, amint 
a vallásos kedély mondja: imigyen vezérel-
tetünk Istennek tetsző életre. 

* 

Amit most elmondottam, olyan igazság, 
amit az emberiség erkölcsi lényének ön-
tudatra ébredése óta ismer. Egyetemesen 
ismert s általánosan elismert igazság, amit 
azonban sohasem felesleges ismételni. Miért 
nem felesleges1? Ennek az igazságnak el-
ismétlése és hangoztatása csak akkor válik 
majd igazán feleslegessé, ha nem az embe-
rek szavai, de az emberek tettei állandóan 
ezt fogják a legfélreérthetetlenebb nyelven: 
az emberi cselekedetek nyelvén hirdetni. 

Az ész és a szív harmóniában van, az ész-
nek és szívnek örök harmóniában kell len-
nie mind a mindenségben, mind az emberi 
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életben is. Ennek így kell lennie, még akkor 
is, ha minden tapasztalat az ellenkezőjét 
bizonyítaná is. Ha mégsem volna így, akkor 
mit érhet a hangok harmóniája és mit érhet 
a szinek harmóniája, de mit érhet akár a 
szférák harmóniája is?! A lényeg harmó-
niája: a lélek harmóniája az, ami igazán ér 
valamit, ez a harmónia az, aminek a hangok 
harmóniája és a szinek harmóniája, de még 
a szférák harmóniája is bizonyára csak 
halovány, árnyékszerű másolata lehet. 

Valahogyan ide, a mindenség, az ember 
és a világ megsejtett nagy harmóniájába 
kívánkozik Sokrates gyönyörű, derűs imája: 
„Kedves Pán s valamennyi ittlakozó isten! 
Adjátok, hogy a lelkem megteljék szépség-
gel s ami kívül érint, megegyezzék bensőm-
mel. Engedjétek, hogy a hölcset nevezzem 
gazdagnak és csak annyi legyen az aranyom, 
amennyit a mértékletes elbír."1 

1 P l a t ó n : „Phaidros", dr. Dercsényi Móric fordítása. 

Ha meg megtörik az élet derűje, akkor 
— akkor — érvényes Sokrates büszke és 
önérzetes szava: „de engedelmeskedni inkább 
az Istennek fogok, mint nektek" —- és akkor 
érvényes az ö komor és halálával hitelesített 
igazsága, amely igazság bár emberi boldog-
ságok s emberi életek árán biztosítja, ha 
nem is az ész és szív derűs harmóniáját, de 
biztosítja a harmóniát az emberi, lélek s a 
lét végső alapja és végső célja közt, azt a 
harmóniát, aminek istenbéke a neve s ami 
egyszersmind a szívnek békéje is: „Nem jól 
beszélsz, barátom, ha azt hiszed, hogy az 
élet vagy halál esetlegességeit kell mérle-
gelnie bárkinek is, akinek csak egy kis 
haszna van ezen a világon, s nem csupán 
csak arra figyelnie cselekvés közben, vájjon 
igazságos vagy igazságtalan, derék vagy 
gonosz emberhez illő dolgot cselekszik-e?"2 

2 Pla tón: „Sokrates védekezése", dr. Gyomlay Gyula 
fordítása. 
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A TA3ÍKÖIYV ÉS A MIHK4IHKOL1.* 
í r t a : I f j . dr. W L A S S I C S G Y U L A báró, h. államtitkár. 

Mivel öt esztendő óta, — mint a Tankönyv-
ügyi Bizottság elnöke — az új tantervekhez 
alkalmazott tankönyvek engedélyezésének elő-
készítésében munkálkodom, mindenki érthető-
nek fogja találni, ha a tankönyvnek az oktatás-
ban való szerepe tekintetében itt-ott mutatkozó 
lebecsülést bizonyos elégedetlenséggel figye-
lem és elérkezettnek látom az időt arra, hogy az 
újabb pedagógiai irányzat némely képviselőjé-
nek a tankönyv rendeltetésével szemben elfog-
lalt, szinte ellenségesnek látszó magatartását 
kellő értékére szállítsam le. 

Vannak, akik azért, mert a methodika legfőbb 
elvének, — egészen helyesen — a gyermek szel-
lemi önrnunkásságra szoktatását tartják, hibás 
logikával a tankönyveket az oktatásban már-
már szinte feleslegeseknek bélyegzik. 

Ez abból származik, hogy a tankönyvben még 
mindig a lélektelen „magolás" megszemélyesí-
tőjét látják vagy a tudálékos, zagyva, a gyer-
mek értelmi szintjével nem törődő, rossz stílus-
ban írt, túlságos terjedelmű, nehezen emészt-
hető régi tankönyvek emléke kísért. 

Ezzel szemben a Tankönyvügyi Bizottság 
lelkes gárdája működése óta mindig azon fára-
dozott, s a jövőben is teljes erejével és minden 
igyekezetével azon lesz, hogy egyszerű, könnyen 
érthető stílusban megírt, csak szükségeset fel-
ölelő s minden felesleges adatot mellőző, rövid 
és olcsó tankönyvek kerüljenek a magyar ta-
nulóifjúság kezébe, mert tudjuk, hogy csak az 
ilyen tankönyv érdemli meg azt a megbecsü-
lést, melyet számára kérünk. 

A magyar kultúra legfőbb őre, a felsőház f. 
évi május hó 30-án tartott ülésén, midőn alul-
írottnak a tankönyvügyek intézéséért az ország 
színe előtt jóleső elismerését nyilvánította, azt 
a reményét fejezte ki, hogy ha az eddigi nyo-
matékkal megyünk tovább ezen az úton, igen 
nagy eredményeket fogunk elérni. 

A tankönyv legjobb barátja tanítónak, tanu-
lónak egyaránt, s legbiztosabb záloga a tanterv 
gyakorlati megvalósulásának. 

Hiszen nyilvánvaló, hogy a puszta betanulás-
nak vajmi kevés értelemfejlesztő értéke van, s 
tudjuk, hogy nem szavak tömegével kell meg-
tömni a gyermek elméjét; bizonyos az is, hogy 
a tanítás elsősorban a tanító élő szaván, a 
tanuló szemléletén és cselekvésén fordul meg, 
— mégis az a felfogás, mely a tankönyvet mint-
egy a tanító és a tanuló közé álló ellenségnek 
tekinti, olyan mérgező túlzás, mely ha a köz-
tudatba átszűrődik, könnyen kárára lehet az 
oktatás eredményességének. 

Mert fontos ugyan, hogy a tanuló a tanítóval 
mintegy együtt keresse az igazságot, s a tanu-
lók a tanító ügyes kérdéseire próbálgassák a 

* Mutatvány a Bene-Berwaldszky-féle Magyar Taní-
tók Évkönyvének s a j t ó a la t t levő 1931—1932. évi köte-
téből. 

megoldást; — kívánatos ugyan, hogy az egész 
osztály részvételével támadó világosság fel-
fedező öröme kísérje a közösen szerzett és mint-
egy átélt ismeretet; — mindez ma már vitán 
felül álló eredménye a modern pedagógiának, 
azonban éppen a munkaiskola gondolata nem 
képzelhető el helyesen tankönyv nélkül, s célt 
tévesztett az az iskola, inely nem tudja növen-
dékét arra nevelni, hogy műveltségét könyv 
révén, — vagyis önálló munkálkodással — ön-
maga fejlessze tovább. 

A könyvből való magoltatás káros kilengései 
után egészséges volt az a visszahatás, mely az 
új népiskolai tantervünket is áthatja, azonban 
a reform kapcsán nagy körültekintéssel ós 
bölcs átgondolással megállapított tankönyv-
minimumot tovább korlátozni az oktatás sike-
rének kockáztatása nélkül alig lehet. 

Népiskolánk első négy osztályában ezek sze-
rint — Quint József szellemében — a gyermek 
egyetlen tankönyve az olvasókönyv; a nyelvi 
magyarázatokhoz, továbbá a számításhoz és 
méréshez példatár használható; a IV. osztály-
ban földrajzi segédkönyv is adható a gyermek 
kezébe. A III. és IV. osztályban a természetrajz 
tanításához tankönyvet nem használhatunk, Az 
V. és VI. osztályban az olvasókönyvön kívül a 
következő tankönyveket használhatjuk: föld-
rajzot, történelmet, természetrajz-, gazdaság-
tan- és háztartástant, természettan- és vegytant 
egészségtannal. Ezek mellett a nyelvi magyará-
zatokhoz ,továbbá a számadáshoz és méréshez 
példatár használható. 

A súlyos gazdasági helyzet hatása alatt nem-
régiben a tankönyvek beszerzése tárgyában ki-
adott —• átmeneti intézkedéseket tartalmazó — 
miniszteri rendelet szerint: „ha lehetetlen a sze-
génysorsú tanulókat az összes tankönyvekkel 
ellátni, a tanítók mindenek felett az olvasó-
könyvek beszerzéséről gondoskodjanak, a többi 
könyvekből pedig csak annyit rendeljenek, a 
mennyinek beszerzésére fedezetük van". Ugyan-
ez a rendelet, mely az olvasókönyvet az elemi 
iskolában nélkülözhetetlennek ismeri el, a többi 
könyvnek az összes növendékek számára való 
beszerzéséről lemond ugyan, de ennél az át-
meneti intézkedésnél, melyet főként szociális 
szempontok és gazdasági okok sugalltak, kul-
túránk vezetőjének idevágó alapfelfogását tisz-
tábban tükrözi két mélyreható reformja: az 
egyik a beiratási pénzek felhasználására vonat-
kozó törvényes rendelkezés éppen az elemi 
iskolai tankönyvek beszerzése érdekében, a má-
sik az a rendelet, mely a tanítóképző növendé-
kek tankönyveinek megőrzésére vonatkozik, s 
melynek gyümölcsöző alapgondolata a tan-
könyvnek az eddiginél fokozottabb megbecsü-
lésében csendül ki. 

Sajnos, nálunk, ahol az elemi iskoláknak csak 
mintegy tíz szálakéka osztott, még az is, aki az 
olvasókönyvön kívül egyéb könyvet nem óhajt 
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látni, s a tanítótól elvárja az önálló példák ter-
melését, kénytelen lesz a számtani és nyelvi 
példatár beszerzését is kivánatosnak elismerni, 
mert az osztatlan és részben osztott iskolákban, 
ahol egyszerre több osztály számára kell csen-
des foglalkozásról gondoskodni, ezek nélkül a 
segédeszközök nélkül a tanítás technikailag 
nehezen bonyolítható le, hiszen eltekintve a fel-
írással járó időveszteségtől, három tábla sem 
elég arra, hogy öt osztály számára a csendes 
foglalkozás feladatai felírassanak. 

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy az olvasó-
könyvben nyújtott olvasmányi anyagra szükség 
van. Olvasás és olvasmánytárgyalás a szöveget 
szolgáltató könyv nélkül nem képzelhető, úgy-
szintén könyvnólkül való tanulás sem, pedig 
annak módjára is meg kell tanítani a gyer-
meket. 

A Népiskolai Utasítás szerint képessé kell 
tennünk a gyermeket arra, hogy az elolvasott 
szöveget megértse s ezzel íróinknak és nagy 
költőinknek a gyermekek fejlettségéhez mért 
műveiben foglalt gondolatait felfogja, érzel-
meit átérezze, az értékes olvasmányokat meg-
kedvelje ós élvezni tudja. Ezzel a tárgyalt ol-
vasmányok—• s velük az olvasókönyvek — a 
nemzet szellemi életébe való bekapcsolódásnak, 
az otthon, a szülőföld, a nép és a haza megsze-
rettetésének, a valláserkölcsi alapon nyugvó 
nemzeti műveltség megszerzésének eszközei s a 
szó- és írásbeli kifejezési készségnek fejlesztői 
lesznek. Az olvasmánytárgyalás az elolvasott szö-
veg megértetésóért és átéreztetéséért történik, 
annak megéreztetésével, hogy a nyomtatott szö-
veg nem más, mint a természetes beszéd 
másolata, — ami végeredményben minden 
tankönyvre is vonatkozik. .,Az olvasmányok 
tárgyalásának célja, hogy tervszerű eljárás-
sal bevezessük gyermekeinket az olvasmá-
nyok tartalmának megértésébe, azért, hogy 
azok tartalmával lelki világukat gazdagítsuk s 
az olvasást, mely későbbi művelődésüknek 
egyik eszköze lesz, velük megkedveltessük". 
Népiskolai Utasításunk szerint: „hogy a gyer-
meket önálló olvasásra, a tartalom megértésé-
nek keresésére és elbeszélésére szoktassuk, a III. 
osztálytól kezdve, könnyebb s még nem tár-
gyalt olvasmányokat otthon is olvastassunk el 
s tartalmát az iskolában beszéltessük el. A tar-
talom elbeszélésekor is győződjünk meg arról, 
hogy valóban helyesen értelmezik-e az olvas-
mány minden egyes gondolatát." Meg kell taní-
tani a gyermeket az iskolában, miként kell bi-
zonyos szöveg elébe tárult tartalmát a közön-
séges életben s főként a saját életviszonyai 
között használatos kifejezésekkel visszaadni, 
mely képesség nélkül az élet későbbi szakában 
alig lehet képes arra — a mindennapi életében 
gyakran előforduló — feladatra, hogy olvasmá-
nyairól élőszóval és megfelelő formában tud-
jon számot adni. „Ha szükséges, az egész olvas-
mánynak, vagy csak egyes részeinek újbóli el-
olvastatásával és közös beszélgetéssel javítsuk, 
tisztázzuk a meg nem értett, vagy helytelenül 
értelmezett szöveget." Ez a más tankönyvből 
való „lecketanulás" módja is. Arra kell töre-
kednünk. s végső eredményben azt kell elér-

nünk, hogy valamennyi tankönyv szövegét 
megértsék s önállóan el tudják mondani a 
gyermekek, mert csak úgy lesz a könyv további 
művelődésünknek valóban értékes eszköze. 

Előírja az utasítás azt is, hogy az önálló olva-
sás megszerettetésének és az olvasottakról való 
beszámolásnak szolgálatába kell állítanunk az 
ifjúsági könyvtár könyveit is. Ez már áthida-
lás az életben való olvasásra. A népiskola tehát 
a tankönyvön át vezeti a gyermeket az élet-
ben való önművelődéshez. A gyermeknek a 
könyvet meg kell szeretnie. Hogy megszeret-
hesse, s hogy később vágyódjék utána, ahhoz 
könyv s annak ismerete kell. A gyermek meg-
ismeri, megszereti tankönyvét, s ez vágyat éb-
reszt lelkében, hogy több könyvet megismerjen. 

Sokat beszélhetnék arról is, mennyire szüksé-
ges a tankönyv a történelmi és a földrajzi ok-
tatás során. A nyelvtan is csak a nyelvtények-
nek a példatárban bemutatott sűrű szemlélte-
tése útján tanítható sikeresen. A helyi emlé-
kezet támasza is a tanítás egész vonalán figyel-
met érdemel. De nem óhajtom e kérdést a szak-
tárgyak szemüvegén át részletesen tárgyalni, 
sőt mellőzöm a tankönyvek rendeltetésének a 
gazdaságos anyagelrendezés, valamint az any-
nyira szükséges ismétlések és a mulasztottak 
pótlása szempontjából való taglalását is, — hi-
szen a tankönyv használatának szükségességé-
hez éppen a generális legfőbb cél: a szellemi 
önmunkásságra szoktatás érdeke szolgáltatja a 
legellenállhatatlanabb érvet! 

A szellemi önmunkásságra szoktatás legjobb 
alapja a könyv értelmes használata, legbizto-
sabb útja a könyv szeretetére és helyes hasz-
nálatára való szoktatás. Csak annak útját su-
gározza be az önművelődés gyönyöre, akit éle-
tén át a könyv szeretete kísér. Az emberi mű-
velődésnek olyan örök eszköze az írott betű, 
melyről az iskola nem mondhat le soha; éppen 
legfőbb célja: az életre való nevelés miatt kö-
telessége megszerettetni a fejlődő lélekkel azt 
az utat, mely a könyvet az élettel összeköti, s 
melyen át az elméletből és az elképzelésből gya-
korlat és valóság válik. így eszmél rá ideje-
korán a fiatal elme arra, hogy a jó könyvben 
értelmi és érzelmi életére kiható táplálékot 
talál. 

Az élet nagy munkaiskolájában a könyv lesz 
a magára maradó ember örök oktatója: az kí-
séri tovább életútján, értelmét gazdagítva, lel-
két nemesítve, munkáját könnyítve. Jaj annak, 
aki művelődésének a könyv segítségével való 
fejlesztését elhanyagolja, mert alul marad az 
élet forgatagában. 

Ezért a legnagyobb óvatosságra intek min-
denkit, mielőtt a tankönyv hasznáról elhamar-
kodott ítéletet mondana. A tankönyvek a gyer-
mek első könyvei; a könyv szeretetének alapja 
a tankönyv szeretete. A munkaiskola célt té-
veszt, ha az önmunkásság útján való oktatás 
életrevaló újításai közben arról a munkáról, 
mely igazán az élet munkáját jelenti, megfeled-
kezik. 

Bizalommal fordulok hozzátok, lelkes ma-
gyar tanítók, a magyar jövő lelkének hivatott 
formálói, akiknek kötelessége a modern tanter-
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vünkben lefektetett új szellemet életre váltani: 
felelősségteljes, nehéz munkátok során — me-
lyet az egész nemzet aggódó érdeklődése és sze-
retete kísér — sohase feledkezzetek meg erről 
s készítsétek elő ezzel is a magyar ifjúságot 
arra az életiskolára, amely tőle a szerzett isme-

retek megtartásán till a folytonos önművelés 
állandó munkáját, a lelki fejlődés mind maga-
sabb fokára való emelkedés képességét követeli 
meg, ahová csak a tankönyvvel való szoros ba-
rátságon s a könyv komoly megbecsülésén ke-
resztül juthat el. 

FIMORUZÁC} OKTATÁSÜGYE ÉS I* ll^TIRÍ .11. 
í r t a : V I K Á R K Á L M Á N . 

A nyár folyamán tartották meg Helsinkiben, 
Finnország fővárosában, a rokonnépek kikül-
dötteinek jelenlétében a negyedik finn-ugor 
közművelődési kongresszust. 

Ezek a változatos s az élet minden terüle-
tére, a tudományos, művészeti és egyéb szel-
lemi munkásságra éppúgy, mint a gazdasági 
és gyakorlati élet minden vonatkozására kiter-
jedő előadások nagyban hozzájárulnak a ro-
konnépek életének, kultúrájának, értékeinek 
megismeréséhez s kulturális kapcsolatok léte-
sítéséhez és fejlesztéséhez. 

Akik Finnországban jártak, örömmel tapasz-
talhatták, hogy finn rokonaink jobban ismer-
nek bennünket, mint mi őket. Náluk a rokon-
ság tudata nemcsak a magasabb iskolákat vég-
zettekben él, de a nép legszélesebb köreiben is 
elterjedt. Azt mondják — én el is hiszem —, 
hogy a legutolsó faluban is tudnak a rokon-
ságunkról s a délre szakadt „gazdag" testvé-
rekről. A finn gazda könyvtárában nem ritka-
ság egy-egy magyar könyv fordítása, főként 
Petőfit ismerik, kinek költeményei kitűnő for-
dításban forognak közkézen. Ismerik a magyar 
történelmet, jelen nyomorúságunkat talán ke-
vésbbé, mint „dicsőséges" multunkat. A ma-
gyar irodalom sok remekét lefordították finnre, 
így Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg. Mó-
ricz, stb. műveit. 

Ezzel szemben nálunk az a helyzet, hogy a 
finn irodalom repzentánsa — a Kalevala — több 
mint tíz esztendeje elfogyott s új kiadást azóta 
nem rendeztek belőle. Pedig a Kalevala isme-
rete nélkül a finneket csak hiányosan ismer-
hetjük, mert a finn kultúra és művészet, fő-
képen pedig a néprajz, ezer kapcsolatban áll 
a Kalevalával. Bár szép számmal fordítottak 
finnből magyarra, egyetlen könyv tudott csak 
nagyobb népszerűségre és szeretetre szert tenni: 
Linnankoskinák „Dal a tűzpiros virágról" című 
bájos regénye. 

Itt az ideje, hogy valamit tegyünk a hiányok 
pótlására. Hogy minket a finnek ismernek és 
szeretnek, kétségtelenül nagy része van benne 
a finn iskolának. A magyar iskola is többet 
tehet, mint amennyit eddig tett. Ha a földrajzi 
könyv mostohán bánik el s csak néhány sort 
szentel északi testvéreink országának és kul-
túrájának ismertetésére, ne elégedjünk meg 
ennyivel, bővítsük ki a hiányos adatokat s 
toldjuk meg sok-sok szeretettel az északi rokon-
nép iránt. Aztán ne csak az iskolában, hanem 
másutt is: ifjúsági egyesületben, gazdakörben, 
önképzőkörben, stb. fordítstxnk egy kis figyel-

met a tőlünk messze északra szakadt testvé-
reink sorsára, hiszen a falusi felnőttek még 
kevesebbet tudnak róluk, mint a fiatalság. 

Bár vannak magyarnyelvű könyvek,1 ame-
lyekből minden vonatkozásban hű képet ka-
punk finn testvéreinkről, mégis úgy vélem, 
szolgálatot teszek a finn-magyar rokoni és kul-
turális kapcsolatnak, lia a testvérnép kultúrá-
ját és iskolaügyét nagy vonásokban megismer-
tetem lapunk olvasóival. 

Köztudomású finn rokonaink nagy művelt-
sége. Az írni-olvasni tudás náluk évszázadok 
óta általános. A 15 éven felüli népességnek 
mindössze 0-8%-a analfabéta. A színtiszta finn 
területeken úgyszólván mindenki ír-olvas, az 
orosz határ mentén és északon a lappok között 
találunk csak analfabétát. 

Ezt a nagy általános műveltséget még inkább 
méltányolni tudjuk, ha figyelembe vesszük, 
hogy a finnek erre a műveltségi magaslatra 
évszázados elnyomásuk alatt és annak ellenére 
emelkedtek. 

A finnek nemzeti öntudatra ébredése a 
XVIII. század második felében kezdődött, 
akkor, amidőn a hatszázéves svéd uralomtól 
felszabadultak s önálló autonómiával Orosz-
ország impériuma alá kerültek. A nemzeti éb-
redés termékeny hatással volt a nemzeti kul-
túrára. Hiszen a svéd-időkben nemzeti kultú-
ráról még szó sem lehetett, a felsőbb osztályok 
elkülönültek úgy nyelvben, mint érzésben a 
néptől, a művelt emberek svéd nyelven beszél-
tek, a finn nyelv az egyszerű nép nyelve ma-
radt. Az orosz uralom alatt kezdtek a művel-
tebb rétegek is finné lenni s finn nyelven be-
szólni. Ez a korszak volt a finnek életében az 
ébredés kora. Jellemzően festi e korszakot Mak-
konen Péter parasztköltő a finn nyelv diadalát 
szimbolizáló versében, amidőn szembeállítja az 
elnyomatás korát az ébredés korával, a finn 
nyelv diadalával: 

Hiszen nyelvét meg se tűrték 
Az uraknak termeiben, 
Nem tanul ta köztük senki, 
Nem is aka r t róla tudni. 
Kis falvakban tévedezett 
Rozzant, szegény viskók megett 
Szántóvetők udvarában, 
Földművesek szobájában. 

* Gróf Teleky Pá l : Finnek, észtek. Egyetemi nyomda 
kiadása, á ra 14 P. Csekey I s t v á n : Északi írások. Pfeifer 
Ferdinánd kiadása, ára 10 P . 
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Iskolába vitték az tán 
Tanulásra szor í to t ták , 
Finom, művelt szóra fogták, 
Dalra, énekre t an í ták . 
Beléphet már a termekbe, 
A ragyogó palotákba, 
Megállhat a társaságban 
Teljes maga valójában. 
Sőt már helyet t a l á l t o t t is 
A finom svéd hölgyek közöt t . 

(Bán Aladár fordítása.) 

Különösen a főiskolai hallgatók szereztek ma-
guknak elévülhetetlen érdemeket a finnesítés 
terén. Valósággal, mint apostolok járták be a 
vakációkban az országot s hintették a kultúra 
magvait a nép között. Bámulatos kitartással 
és ügybuzgalommal végezték nemzeti misszió-
jukat, felolvasásokat tartottak, szavaltak, éne-
keltek. felvilágosították a népet, s különösen az 
állampolgári nevelés terén szereztek nagy ér-
demeket. Népkönyvtárakat alapítottak, az elsőt 
az 1850-es években s ők voltak úttörői az isko-
lánkívüli továbbképzésnek. Hézagpótló könyvek 
kiadásával is hozzájárultak a nemzeti művelt-
ség kialakításához. 

1874-ben alapították az első népművelődési 
társaságot Kansanvalistusseura (Népművelési 
Egyesület) néven, mely ma saját házában mű-
ködik Helsinkiben s fiókintézetei az egész or-
szágban feltalálhatók. Ez a társaság is elsősor-
ban főiskolai hallgatókkal állott kapcsolatban 
s népszerű felvilágosító munkák kiadásával 
fejtett ki nagy kultúrtevékenységet. Ennek a 
munkásságnak az eredménye lett a népkönyv-
tárak óriási gyarapodása és forgalma. Később 
az állam maga is szükségét látta, hogy az 
egyesületet munkájában támogassa, sőt újab-
ban törvényileg biztosították a közkönyvtárak 
állami támogatását. 

Nagyjelentőségű munkát fejtett ki a társa-
ság a nép zenei nevelése terén is. Ének- és 
zenekarokat szervezett, hangversenyeket rende-
zett, pályadíjakat tűzött ki s ezzel óriási lendü-
letet adott a zenei műveltségnek. 

Azonban nemcsak a múltban s a nemzeti éb-
redés korában folyt ilyen tiszteletreméltó buz-
gósággal a műveltség terjesztése, népszerűsí-
tése, hanem napjainkban még intenzívebben ós 
tudatosabban folyik az ilyen irányú munka. 

A Népművelési Egyesület mellett több ha-
sonló célú újabb egyesület alakult a népmű-
veltség terjesztésére. Hogy ezeknek az egyesü-
leteknek a munkája egységes legyen és egy-
mást támogassa, a különböző kulturális intéz-
mények bizottságot alakítottak, amely hivatva 
van az előadásokat s az egyesületek egyéb 
munkásságát irányítani. E célból az egyetemen 
az ifjúságnak a népművelő munkára előkészítő 
tanfolyamokat tartanak. A hallgatók egy-egy 
speciális működési ágat választanak, hogy 
abban alapos kiképzést nyerve, jó és használ-
ható előadókká váljanak. 

Nagy eredménnyel dolgoztak az alkoholizmus 
ellen alakult különböző egyesületek is. Finn-
országban mélyen gyökerező és nagyon elhara-
pódzott szokás volt az alkoholfogyasztás (bizo-
nyára orosz hatás alapján), ezeknek az egye-

sületeknek kitartó munkával sikerült a népet 
az alkoholizmus veszedelméből kiragadni. Már 
a cári uralom alatt, amikor Finnország 1907-
ben megkapta az általános választójogot és az 
egykamarás parlamentet, a szenátus megsza-
vazta a prohibíciót s a 2%-os etilalkoholt tar-
talmazó italok engedélyezését, a cári uralom 
azonban a törvényt nem szentesítette s így csak 
1919-ben léphetett életbe. Az alkoholtilalom — 
úgy mondják — jótékony hatással van az 
anyagi jólétre, különösen a lakásviszonyok é3 
a táplálkozás javnlása érezteti javító hatását. 

Sajnos azonban, sem a törvény, sein az alko-
holellenes egyesületek működése nem tudta az 
alkoholizmus kérdését végérvényesen rendezni 
s a helyzet ma az, hogy valószínűleg az alko-
holtilalmat hamarosan fel kell függeszteni, 
vagy legalább is enyhíteni. 

1897 óta fejt ki érdemes működést a Finn 
Ifjúsági Szövetség (Suomen Nuorison Liitto), 
melynek kötelékébe ma kb. 1300 vidéki ifjúsági 
egyesület tartozik mintegy 70.000 taggal. Bir-
tokában van 800 egyesületi ház, melyekben 
igen intenzív munkásság folyik. Mindegyikben 
nagy előadóterem áll rendelkezésre az előadá-
sok, szavalatok, színielőadások, ünnepélyek 
tartására. Az egyesületek évi kadása mintegy 
8 millió finn márka (kb. 1,200.000 P), melyet 
maguk fedeznek az egyesületek, az állam azon-
ban a Helsinkiben székelő központi titkárságot 
évi 100 ezer márkával támogatja. 

A szociáldemokrata munkásság 1919-ben vala-
mennyi kulturális, gazdasági és politikai szer-
vezetét egy nagy szövetségbe, a Munkás Kul-
t úr szövetségbe (Työväen Sivistysliitto) tömörí-
tette. Ez a közel félmillió tagot számláló ha-
talmas szervezet látja el a munkásság kultu-
rális továbbképzését. Szintén részesül állami 
támogatásban. 

Ez a tudatos és tervszerű népművelési mun-
kásság nagyban elősegíti a különböző társa-
dalmi osztályok közt fennálló feszültség ki-
egyensúlyozását. megszüntetését s az egész 
nemzeti életfolyamatra megnyugtató hatást 
gyakorol. Így, a népművelési munkán keresz-
tül lett Finnország igazi demokratikus or-
szággá. 

Természetesen derekasan kivette ebből a 
nagy munkából a maga részét a finn iskola is. 

Finnországban a népoktatást az egyház szer-
vezte meg, amelyek irányítása 1866-ig az egy-
ház kezében volt. Ez az iskola elsősorban val-
lásos és egyházi nevelést adott. 1866-tól német 
mintára szervezte meg az új cári iskolarende-
let a népoktatást, ettől kezdve az egyházi tan-
tárgyak mellé beiktatták az általános tudást 
nyújtó tantárgyakat is s az egész népoktatás 
állami vezetés alá került. Ekkor már súlyt he-
lyeztek a testgyakorlás tanítására s bevitték 
a népiskolába a rajzot, kézimunkát, gazdaság-
tant és egészségtant. Miután az egyházi isko-
lákban a tanítást a sekrestyés végezte, szükség 
volt tanítóképzők felállítására is. A tanító-
képzés ma a miénkkel hasonló rendszerű. 

Később gondoskodott a hatóság a központok-
tól távol lakó iskolakötelesek beiskoláztatásá-
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nak biztosításáról, az 1866-ban megalapozott 
népoktatási törvényt azonban csak 1921-ben ik-
tatták törvénybe. E törvény értelmében úgy az 
állam, mint a község köteles gondoskodni 
arról, hogy minden gyermek 7—13 évig, tehát 
hat éven át, teljesen ingyenes népiskolai okta-
tásban részesüljön. A hatévfolyamú népiskolá-
hoz kétéves továbbképző oktatás csatlakozik, ez 
azonban nem kötelező. 

Mint látjuk, az elemi iskola Finnországban 
hatosztályú. Ezt azonban minden tanköteles ki-
vétel nélkül el is végzi, így a népiskola a maga 
hat osztályával a nemzeti műveltség terjeszté-
sének az alapja. Az iskolák, különösen a váro-
siak és az újabbak, a legmodernebbek s nagy-
szerűen felszereltek. Helsinkiben például a 
Kallio-népiskola külön filmteremmel van felsze-
relve s szertárai, tornaterme sem hagynak fenn 
semmi kívánni valót. Finnországnak 4500 nép-
iskolája van, amelyek felekezeti, községi és ál-
lami jellegűek. A kétéves továbbképző tan-
folyamok száma 300 körül mozog, az óvodák 
száma mintegy 80. 

A népoktatás ingyenes s a tanulók könyve-
ket is kapnak, valamint ingyenes orvosi keze-
lésben is részesülnek. 

Nagyfontosságú s szépen terjeszkedő intéz-
mény a falusi ifjak és leányok továbbképzésére 
a dán mintára szervezett népfőiskola. 1899-ben 
létesült az első népfőiskola, ma 51 működik az 
ország különböző részein. Társaságok, községek 
tartják fenn ezeket az iskolákat, sokszor ado-
mányokból, de törvényileg biztosított állami 
támogatást is kapnak. 

A tanfolyam hat hónapig tart, ezen idő alatt 
bentlaknak a 18—20 éves növendékek s a nép-
iskolában tanultak gyakorlása és bővítése mel-
lett szellemi irányítást kapnak s szakképzés-
ben is részesülnek. Nagy tanszemélyzettel dol-
goznak a tanfolyamok, a kisebb iskoláknak is 
5—6 tanítója van. 

A városokban és az ipari centrumokban 
népfőiskolák helyett munkástovábbképző-inté-
zeteket létesítettek, ahol hetenkint kétszer-há-
romszor előadásokat tartanak az esti órákban. 
A legnagyobb ilyen intézet Helsinkiben van, 
ebben évente 4—5000 munkás nyer továbbkép-
zést a tudomány különböző tárgyköréből. Bár 
az intézmény polgári jellegű, előadásain igen 
sok szocialista, sőt kommunista munkás is 
résztvesz. 

Középiskolákat az állam, a község és magá-
nosok tartanak fönn. A líceumok — így neve-
zik a középiskolát — két irányúak: klasszikus 
és reállíceumok. Van ezen kívül egy vegyes-
típusú ós kísérleti középiskola is. Tanított mo-
dern nyelvek a német, svéd, dán, angol, fran-
cia, A középiskola tantárgyai és óraszáma 
nagyjában megegyezik a miénkkel. Eltérést az 
újtípusú leánylíceumnál tapasztalunk. Ezek az 
iskolák 9 osztályúak. Heti óraszámuk 30—32. A 
tanulást 9 órakor imádkozással kezdik. Egy 
tanóra 45 perc. A tanulók 12 órakor zablevest, 
a tanárok kávét kapnak. A szünet 15 perc, 12 
órakor azonban félóra. Hittan, anyanyelv, föld-
rajz, történelem a főtárgyak, igen intenzíven 

tanulják a természetrajzot (150—200 növényt 
kell gyüjteniök egy évre), a németet (heti 24 
óra), a svéd nyelvet heti 20 óra), a 8. és 9. osz-
tályban latint is tanulhatnak, de nem köte-
lező, fakultatáv az angol és francia nyelv is. 
Bevezetés a filozófiába, közgazdaságtan, kézi-
munka, rajz, szépírás, ének (karének), torna 
azok a tantárgyak, amelyeket a leánylíceum-
ban tanítanak. Ezeken kívül, különösen a leg-
felső osztályban, nagy szerep jut a háztartás és 
főzés gyakorlati elsajátítására. E célból az is-
kola mintaszerű modern konyhával van fel-
szerelve. 

Nagy súlyt helyeznek a testgyakorlásra, bár 
a tornát csak heti két órában tanítják. Min-
den tornaóra után fürdenek s az egyik torna-
órát télen is a szabadban tartják. Az óraközi 
szüneteket is szabadban töltik, csak 20 foknál 
nagyobb hidegben nem mennek le az udvarra. 
Jól felszerelt tornaterme minden iskolának 
van, a nagyobbaknak kettő is. Egyik modern 
iskola tornatermében a következő felszerelése-
ket láttam: bordásfal (létraszerűen lehajtható), 
tornapad (alacsonyabb és magasabb), létra, 
pózna, kötél, gyűrűhinta, korlát, ló, zsámolyok. 

Az osztálytermek valamivel kisebbek a mi 
tipikus osztálytermeinknél, a felszerelésük 
azonban modernebb. Az elemi iskolában kettes, 
a középiskolában együléses padok vannak s 
fedőlapjuk felhajtható és vízszintesen is beál-
lítható. A falitábla a fal egész szélességét el-
foglalja s középső része sima, baloldala hang-
jegy-, jobboldala kockás vonalzású. Mintasze-
rűen fölszereltek a különböző szertárak és elő-
adótermek. A díszteremben gyülekeznek össze 
minden reggel imára a tanulók, az ünnepélye-
ket, színielőadásokat is itt tartják. 

A szünidő Finnországban nyáron három hó-
nap, karácsonykor egy hó ós húsvétkor egy hét. 
Jelentősebb szünet ezeken kívül nincs is a finn 
iskolákban, ünnep sem igen akad, lóvén a finnek 
97-1%-a protestáns. 

1927-ben 213 középiskola — köztük több koe-
dukációs alapon — működött Finnországban 
(166 finn és 47 svéd) 47.173 tanulóval. Régebben 
a középiskolák nyelve a svéd volt, 1871-ben 
nyílt meg Helsinkiben az első finn nyelvű kö-
zépiskola. 

A műveltek nyelve sokáig a svéd maradt, 
csak a nemzeti ébredéstől kezdve hódít tért és 
szerzi meg a polgárjogot hazájában a finn 
nyelv. Ettől kezdve a finn nemzeti kultúra 
óriási mértékben fejlődik s a függetlenség ki-
vívása után elérte mai magas nívóját. 

A magasabb képzés az egyetemekből indul ki. 
Az első egyetemet 1640-ben Turkuban (Abo) 
alapították s 1828-ban Helsinkibe helyezték át. 
1918-ban nyílott meg a turkui svéd és 1921-ben 
a turkui finn egyetem. Így most a harmadfél 
milliónyi finn népnek három egyeteme van. A 
hallgatók száma a helsinkii egyetemen meg-
haladja a 3000-et, a másik kettőn azonban alul 
marad a kétszázon. Az egyetemekhez járul még 
a helsinkii műegyetem és a helsinkii svéd és 
finn kereskedelmi főiskola. 
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A finn kultusztárca kiadása 1928-ban 
431,500.000 finn márka volt, ebből evangélikus 
templomokra 6 millió, a helsinkii egyetemre 
25-7 millió, középiskolákra 92 5 millió, a népok-
tatásra 272,100.000 márka jutott. 

A magasabb kultúra szolgálatában állanak a 
különböző irodalmi, tudományos és művészeti 

•«gyesületek ós társaságok. Valamennyien nagy 
szerepet játszanak Finnország kulturális éle-
tében s nem egy közülök külföldön is ismert. 
Az egyetemekkel kapcsolatos könyvtárak és 
tudományos intézetek, laboratóriumok, a mú-
zeumokkal együtt őrhelyei és dokumentumai a 
finn kultúrának. Itt csak a Nemzeti Múzeum 
gazdag archeológiai és néprajzi gyűjteményére 
<a magyar vonatkozású része, sajnos, nagyon 
szegény), a szabadban elhelyezett néprajzi mú-
zeumra s az Athenaeum páratlan finn vonatko-
zású szépművészeti gyűjteményére mutatok rá, 
mint világrelációban is helytálló értékekre. Az 
irodalomnak, szépművészetnek, zenének, építé-
szetnek, tudományoknak is nem egy világhírű 
képviselőjével dicsekedhetik a kis finn nemzet. 
Elég csak a Kalevalára utalnom, nagyjai közül 
pedig a világszerte ismert zeneszerzőre, Sibe-
liusra, vagy a napjainkban elhúnyt legnagyobb 
festőművészükre, Akseli Gallén-Kallelára. 

Velünk, magyarokkal, állandó és egyre mé^ 
lyülő szellemi kapcsolatot tartanak fenn finn 
testvéreink, a kultúrkongresszusok tartása is 
ezt a kapcsolatot van hivatva szorosabbá tenni 
és elmélyíteni. 

Finnország, mint az elmondottakból látható, 
igazi kultúrország, kicsinységében is nagy ér-
tékeknek a termelője és reprezentánsa. Hogy 
a kultúrnépek legelső sorába emelkedhetett, 
köszönheti nemcsak kiváló faji tulajdonságai-
nak, de az évszázadok óta folyó tervszerű és 
intenzív kultúrpolitikának, az idejében feléb-
redt nemzeti öntudatnak s annak az igazi, egész-
séges demokráciának, amely jellemzi az északi 
országokat. 

A finn nép jelleme, amely az évszázados 
bajokban és megpróbáltatásokban edződött ne-
messé, termelte ki — mint a gyöngykagyló a 
maga fájdalmából az igazgyöngyöt — mind-
azt az értéket, amit ma finn kultúrának ne-
vezünk. 

Ennek a nemzeti jellemnek a kitermeléséhez 
szükség volt az évszázados megpróbáltatásokra, 
a megaláztatásokra. Mert igaza van Le Bon-
nak: „Hogy valamely nép értelmét kiműveljük, 
elegendő néhány esztendő, de évszázadok kelle-
nek a jelleme kiművelésére." 

E 9 I L É K T Á B L 4 
CrÁBDOHYI ELiŐ ISKOLÁJÁNAK 
i LAKÓHÁZÁNAK FALÁN. 

í r t a : Dr . G O P C S A L Á S Z L Ó . 

Gárdonyi Géza három évig a sályi 
róm. kath. elemi népiskolába já r t . 
Ennek megörökítésére az iskola s a 
sályi gépészlakás falába emléktáblát 
á l l í to t tak, melyeket június hó 7-én 
lepleztek le. Az ünnepélyen Gopcsa 
László dr. nyug. h. államtitkár, az 
„Egri Gárdonyi Irodalmi Társaság" 
t a g j a mondot ta az emlékbeszédet. En-
nek Gárdonyi gyermekkorára vonat-
kozó értékes részleteit alábbiakban 
közöljük. 

Gárdonyi édesapja családjával, köztük a hét-
éves Géza fiával, 1870-ben költözött Sályra s há-
Toni évig lakott itt, éppen 60 évvel ezelőtt. Tehát 
két emberöltő telt el azóta, hogy a hétéves Zieg-
lert, a későbbi Gárdinyi Gézát, ez az iskola falai 
közé fogadta, hol Malyáta Ignác, szőke, göndör-
hajú körszakállas kántortanító, az iskolában 
csendes méltósággal fel s alá járkálva, taní-
totta az elemi ismereteket. 

Erre az időre vonatkozólag Gárdonyi írásai-
ból olvassuk, hogy: „Mink a falu déli végén lak-
tunk, az iskola meg a falu közepén volt, körül-
belül egy kilométer távolságra. Nekem eleinte 
nagy gyötrelem volt odajárnom, mert míg a fa-
lusi gyermekek nem ismertek, mindig csúfoltak. 
Olykor kővel is dobáltak s én halálos rettegés-
ben voltam. Otthon nem tudtak erről semmit, 

mert szótlan voltam, nem panaszkodtam. Az is-
kola tetszett nekem. Félig földbe süllyedt ház, 
földes szoba. Ablakai kicsinyek. Mindössze 3—3 
pad volt benne. Az északi oldalon a lányok ül-
tek, délen a fiúk. Középen az ablaktól az ajtóig 
jó nagy tér, melyen a tanító sétálgatott. Más úri 
fiú nem járt oda, csak én, meg két év múlva az 
öcsém, no meg a tanító fia, a sápadt kis Guszti. 
A tanító nem különböztetett meg a többitől." 

Gárdonyi írásaiban arról is megemlékezett, 
hogy az iskolának nem volt fája s ősi szokás sze-
rint télen maguk a tanulók a magukkal hozott 
fadarabokkal fűtöttek. A tanulóknak az íráshoz 
lúdtollakat is kellett magukkal hozniok, a tintát 
pedig a tanító az iskolában bodzából főzte. S ha 
Gárdonyi fel is volt mentve a fa és lúdtoll hor-
dása alól, s minden könyve megvolt, mégis a 
szegénységet látja az iskolában, mert voltak nála 
még szegényebb gyermekek. Olyanok, akik télen 
is mezítláb jártak s könyvet sem tudott min-
denki szerezni. Ábécés könyv, katekizmus, biblia, 
ez volt a könyvük. A többit maguk írták. 

Gárdonyi jeles tanuló és magaviseletű volt. 
Igazolja ezt első iskolai bizonyítványa, mely 
szerint: „Fehér megye, Agárd születésű Ziegler 
Sándor fia, Géjza 8-ik évet töltő róm. kath. ne-
vendék Borsod vármegyébe kebelezett sályi róm. 
kath. első felekezeti tanodánál 1870. év május hó 
1-től 1871-ik május hó 28-ig az elemi tanulmá-
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nyokban rövideden oktattatott. Tantárgyakban 
tanúsított előmenetele jeles, valamint erkölcsi 
magaviselete szelid és csendes. Kelt Sály, 1871 
május 29. Malyáta Ignác róm. kath. tanító." 

Gárdonyi ebből a szegényes iskolából indult 
a dicsőség útjára. Ebben az iskolában tanulta 
meg az írást és olvasást. Neki meg volt engedve, 
hogy lúdtoll helyett réztollal írjon, de ő is csak 
azzal a tintával írt, melyet a tanító az iskolában 
főzött. 

S ha most szétnézünk ezen a nagy író emlé-
keitől megszentelt helyen, érezzük, hogy Gár-
donyi második bölcsője előtt állunk. Azon a he-
lyen, melyről a nagy író maga is elismeri, hogy 
ez inspirálta őt arra, hogy később Egerben tele-
pedjen meg. 

Ha visszatekintettünk az iskola hatvan év 
előtti állapotára, érezzük, hogy habár az iskola 
külsőleg a szegénység iskolája is volt, belsőleg 
színes és gazdag volt, mert a fogékony gyermek-
lelkekbe át tudta ültetni a betűvetés nehéz mun-
káját, a szívekbe pedig be tudta oltani a vallá-
sosságot, az isteni félelmet. Egyébként az iskola 
fegyelmezett volt s elég tiszta. Nem volt benne 
soha lárma. Még az utcán is rendben kellett a 
tanulóknak menniök. 

Ezekkel a kincsekkel gazdagodva hagyta el 
Gárdonyi a sályi elemi iskolát. Azt az iskolát, 
melynek emlékei tanítói pályáján is kísérték, sőt 
mélyen beleszövődve emlékezetébe, írói pályáján 
is foglalkozik ezekkel az emlékeivel, amint azt 
egyik legszebb munkájában „Az én falum"-ban 
gyönyörűséggel olvassuk. Többet mondok. Ezek 
az emlékei felejthetetlenek voltak azok leírása 
után is, mert ismeretes, hogy Gárdonyi Eger-
ben töltött évei alatt többször is elbeszélgetett 
ismerőseivel a ránézve emlékezetes sályi iskolá-
ról. 

Most az iskola új köntösben díszlik. Nem tu-
dom, mi maradt meg a régiből, mi az új, de azt 
tudom, hogyha egészen újjáalakított volna, akkor 
is tisztelet illetné, mert a hagyományok tiszte-
lete biztos záloga a jövőnek. 

Szeressük ezt az iskolát úgy, mint azt Gár-
donyi szerette, aki, ha kezdetben gyötrelmesen 
is, később már naponta kétszer, még télen is 
örömmel haladt a kilométeres úton az ő kedves 
iskolájába, melynek dicsőségét így örökítette 
meg az emléktábla: 

„S Bebek-tornyáról Bükk aljára süt 
A glóriás fényű napsugár." 

A sályi gépészlakásban Gárdonyi elemi iskolai 
tanuló korában három évig lakott szüleivel. Ezt 
a most elhelyezett emléktábla így örökíti meg: 

„Itt élte boldog gyermekéveit a kedves 
emlékű szülői házban GÁRDONYI GÉZA 
magyar író, atyjának báró Laszkynál 
való alkalmazása idejében 1870—1873-ban." 

Ebben a házban vésődtek Gárdonyi emlékeze-
tébe a sályi napok, melyekről írásaiban többször 
melegen emlékezik meg. Gárdonyi erről a házról 
azt írja, hogy itt tanulta meg a szegénységet, 

de szegénységének ürömébe sokszor belevegyül-
tek itt a gyermekkor rózsás örömei is, melye-
ket a lakóház küszöbén túl is elteiülő helyeken 
érzett. Ezt az emléktábla így örökítette meg: 

Egy szebb kor hajnalát élte itt 
S szerette meg a magyar falut. 
Itt ismerte meg a nép lelkét: 
A dalt, örömet és a bút. 

Gárdonyi így ír erről a házról: „A ház, mely-
ben laktunk, hosszú volt és fazsindelyes, a déli 
végén lakott a kertész, az északi végén mink, 
A középen volt a kovácsműhely, melyben apám 
a kováccsal és a legénnyel dolgozott. Nekünk 
két szobánk volt itt. A tágas meszeitfalu szobá-
ban lakott a család, meg mink a gyermekek. Há-
zunk megett az uraság konyhakertje és gyümöl-
csöse terült el." 

Gárdonyi hatvan esztendővel ezelőtt ebben a 
házban élte át a házi tűzhely melegét. Ez volt az 
a puha fészek, mely melengette, vigasztalta és 
bátorította, s már zsenge gyermekkorában meg-
töltötte őt azzal az erkölcsi tartalommal, mely 
írásaiban is visszatükröződik. 

A lakóház előtt áll a templom. Az a templom,, 
melyben a kis Gárdonyi harangozott, ministrált 
s melyről azt írja, hogy mikor először hallotta 
meg benne az orgonát, arra gondolt, hogy az 
angyalok muzsikája ez a földön. 

A sályi temetőben alussza örök álmát Gár-
donyi kis öccse. Márványtáblájára az van írva:: 

„Itt nyugszik Ziegler Árpád Mihály, Gár-
donyi Géza író fivére, szül. Budán 1869 
január 2. m. h. Sályban 1871 nov. 29." 

Ebben a temetőben van eltemetve Gárdonyi 
tanítója, Malyáta Ignác is. 

Sályban, az Eötvös-kúria parkjában van az a 
titokzatos síremlék, hol br. Eötvös József a. 
„Karthauzi" egy részét írta. Különös véletlen, 
hogy Gárdonyi már zsenge gyermekkorában el-
merengett e helyen. Ha tovább haladunk, ahhoz 
a kovácsműhelyhez érünk, hol egy augusztusi 
estén Gárdonyi édesanyjával együtt ült s nézte 
a szép csillagos eget, honnan .,a hulló csillagok 
sűrű egymásutánban futottak át az égen". 

Vonuljunk ki a sályi lankás részekre is. 
Azokra, melyeket az emléktábla „vadgalambos 
ró«á"-nak örökített meg s ahol Gárdonyi, mikor 
édesapjának a csépléskor ebédet vitt, vadgalam-
bokat üldözött. Itt látta az első méhrajzást, a 
pipacsot, a búzavirágot, melyet leszakítva ka-
lapjához tűzött. Itt ismerte meg a madarakat, 
s itt keresett játszótársaival madárfészkeket. Itt 
volt a libalegelő, hol ibolyát szedett, amit na-
gyon szeretett s melyről ezt írja: 

„Ó, csak még egyszer jöjj el, szép tavasz, 
te enyhe napfény, zöldélő fűszál! 
Ó, csak még egyszer lássak ibolyát 
s hulljon arcomba meleg napsugár. 
Hadd haljak meg egy tavaszi napon, 
s a szívemre tegyetek ibolyát. 
Mindegy, ha én már azt nem is tudom, 
csak tegyetek szívemre ibolyát!" 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
669 

((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
A Hadak útja.* 

Egy képet ismerek, őrizgetek. Hitet, reményt 
keltő képet. Egyszerű falragasznak nyomták, 
de azért szép. Gondolatot ébresztő, reményt, ér-
zelmeket keltő. Megkapóbb kép alig van ennél 
az iskolai szemléltető képek között. Ha nem 
volna meg, lerajzolnám s azt tűzném az iskolám 
falára. 

A képen sötét, borongós éjből a hármashalom 
s azon a kettőskereszt bontakozik ki. A messze 
távolból széles országút vezet a hármashalom-
hoz s azon halvány, titokzatos alakok haladnak. 
Érezni, hogy bajban van a hármashalom, a 
kettős kereszt. Annak a segítségére mennek 
mindig többen és többen. Fenn a magasban a 
Hadak útja látható. Mintha abból szállnának le 
azok a halvány, titokzatos alakok, akik a ket-
tős kereszt felé tartanak. 

Ennek a beszélgetésnek keretében ezt a képet 
tárgyalom s ezen át jutok el a Hadak útjának 
mondájához. A Hadak útjának szemléltetéséért 
sem kell messzire mennem. Hiszen ott van min-
den tanya, falu, város felett az égboltozaton. 
Lehet, hogy látták is már gyermekeim. Ha nem 
látták, valószínű, hogy a legelső alkalommal 
megkeresik s akkor már hitet-, reménytkeltően 
nézik, akárcsak beszélgetés után ezt a képet. 

T A N Í T Á S . 
Előkészítés. 

a) Hangulat- és érdeklődéskeltés a kép szem-
léltetésével. Gyermekeim elé teszem a képet. 
Azok nézegetik s mondogatják: — Hegyek. — 
Három hegy. — A legmagasabb tetején kettős-
kereszt van. — Azon az úton emberek mennek. 
— Azok nem emberek, hanem valami mások. 
— Mintha az ég csillagos lenne, •— sejti az 
egyik. És többet nem is látnak rajta. De nem 
is láthatnak, mert más nincs is rajta. A gon-
dolat, az érzés, az még a háttérben van. A kép-
nek jelentését még nem igen• keresi a gyermek. 
De hogy is keresné, mikor a Hadak útjáról, 
annak a mondájáról még nem hallott?—Éjtszaka 
van ezen a képen. Az ég borongós, de azért a 
csillagokat egy kicsit mégis látni rajta. Mintha 
ez a kettőskereszt fénylene — mondom, mi-
közben gyermekeim érzik, hogy magam is el-
merülök a kép nézésébe. — Igen, az fénylik. — 
Mintha egy kicsit az eget is megvilágítaná, — 
mélyednek el most már ők is a kép nézésé-
ben, amit még ezzel mélyítek: — A kettős-
kereszt fénye mintha kissé áttörné a borulatot. 
Olyan, mintha derengene a borús ég körülötte, 
— használom a ritkán hallott szót, melyhez a 

* Mutatvány Drozdy Gyulának „A beszéd- és értelem-
gyakorlatok a I I I . osztályban" című sa j t ó a la t t levő 
könyvéből. A nyár folyamán megjelenik az Egységes Nép-
iskolai Vezérkönyvek sorozatában. 

tartalmat a képen a kettőskereszt feletti felhő-
zet derengése nyújtja. — Ezek valami harco-
sok lehetnek, mert lóháton vágtatnak, — muta-
tok a halvány s titokzatos alakokra. — Mindig 
többen ós többen jönnek. Tessék csak nézni, 
tanító bácsi! Itt még csak egy megy, itt már 
kettő, itt meg már sok, — magyarázza az egyik 
s látom, hegy örül felfedezésének. 

— Ott fenn a falon is van egy kép, — mon-
dom. — Az Magyarország címere. — Igen. Ez 
a címer egész nagy Magyarországot jelenti. 
Mikor ezt látom, egész nagy Magyarországra 
gondolok. A rónákra, a hegyekre, a patakokra, 
a folyókra, a falvakra, a városokra, az embe-
rekre. meg arra a kék égboltozatra is, ami ezt 
az egész Magyarországot betakarja, — mondom. 
— Nézzétek meg, mi van címerünknek ezen az 
oldalán? — Három hegy. — A középsőn kettős-
kereszt. — Mit is jelent ez a címer1? — Egész 
Nagy-Magyarországot. — Ez a három hegy a 
címeren Nagy-Magyarországnak minden hegyét 
jelenti. Azokat is, melyeket elvettek tőlünk. 
Ezen a képen is három hegy van. — Azok is 
Magyarország minden hegyét jelentik. Azokat 
is, amelyeket elvettek tőlünk. Azért borús hát 
az ég itt a képen, a hegyek felett. Gyászba bo-
rult, mert hegyeinket elvették, hazánkat szét-
szaggatták, — mondom elgondolkozva s ezzel 
már közelebb is viszem a képben rejlő gondo-
lat megértéséhez gyermekeimet. — Vájjon kik 
lehetnek ezek a titokzatos harcosok itt, akik a 
hármashalom felé rohannak! — Azok magya-
rok lehetnek. Vissza akarják foglalni a hegye-
ket. — Nem magyar harcosok ezek, gyerekek, 
hanem hunok. — Azok, akik a magyaroknak 
testvérei voltak. — Akiket Bendegúz vezetett 
ide, a Duna, Tisza közére. — Akiknek Attila 
volt a királyuk, — mondják el azt, amit az 
előző beszélgetésekből már tudnak. —• De hol 
vannak most a hunok? . . . S hogyan kerülnek 
ide! — kérdezem, hogy a hunok további sorsa 
iránti érdeklődést felkeltsem. — Ezt még nem 
tudjuk. Tessék elmondani! — Elmondom, de hol 
is hagytuk el múltkor a beszélgetést? — Ott, 
hogy Attila meghalt, — Hármas koporsóba tet-
ték s a Tisza medrébe eltemették, — mondják 
az előzőleg tanul „Éjjel a Tiszán" c. költemény 
tartalmára emlékezve. 

b) Célkitűzés. — Elmondom, hogy mi történt 
a hunokkal Attila halála után. 

Tárgyalás. 
a) A testvérharc. — Amint tudjátok, Attila 

nagyon sok népet legyőzött. Féltek is tőle a 
szomszédos országok népei! — Azért nevezték 
el „Isten ostorá"-nak. — Azért. Vájjon mit gon-
dolhattak a legyőzött népek, mikor azt hallot-
ták, hogy meghalt Attila? — Azt, hogy meg-
támadják a hunokat és elkergetik erről a föld-
ről. — Igen ám, de Attilának két fia is volt. 
Az egyiket Csabának, a másikat Aladárnak 
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hívták. (A neveket a táblára írom.) Volt hát 
királya a hunoknak. — Melyik lehetett apjuk 
halála után a király? — Csaba. — Aladár! — 
Ti kit választottatok volna? — Csabát! — Ala-
dárt! — Az idősebbet! — A vitézebbet! — Az 
okosabbat! — hangzanak a különböző vélemé-
nyek. — Gondoljátok el, hogy ti vagytok a 
hunok s a két testvér közül királyt választotok. 
Aki Csabát akarja, tartsa fel a kezét, — mon-
dom. (Megszámlálom kik szavaztak Csabára, 
kik Aladárra.) — Lám, ti nem értetek egyet, 
mert két pártra szakadtatok. Éppen így voltak 
a hunok. Két pártra szakadtak. És akkor 
idegenek jelentek meg a liunok között. Ezek. 
mikor a Csaba-pártiakkal beszéltek, akkor ezt 
suttogták nekik: — Ne hagyjátok magatokat! 
Támadjátok meg Aladár híveit! Mikor meg 
Aladár-pártiakkal beszéltek, azoknak meg ezt 
suttogták: Ne hagyjátok magatokat! Támadjá-
tok meg Csaba híveit. — Talán össze akarták 
veszíteni őket, — ismerik fel gyermekeim a 
helyzetet. — Én is azt gondolom. De hát miért 
akarhatták azok az idegenek, hogy a két testvér 
és azok hívei veszekedjenek. — Talán azért, 
hogy míg a hunok egymás között veszekednek, 
ők majd rájuk csapnak és legyőzik. Így is volt, 
gyerekek. Csaba és Aladár hívei egymással 
hajbakaptak. Végre is a. kardnak kellett közöt-
tük döntenie. Két álló hétig folyt a harc Csaba 
és Aladár hívei között. Iszonyú elmondani is! 
Testvér a testvér ellen, apa a fia ellen küz-
dött . . . Közben meg rájuk csaptak a szomszédos 
népek, — okoskodnak. — Óh, nem! Azok csak 
kívülről mosolyogtak. — Hadd öljék egymást 
a hunok, — gondolták. — Akkor nekik nem kell 
majd harcolniok, úgy is övéké lesz az ország. — 
Ezért bíztatták egymás ellen Csaba és Aladár 
híveit. — Azért. Azok a népek okosabbak vol-
tak, mint a hunok. — És kik győztek1! — kíván-
csiskodnak. — Kik? Aladár hívei, de Aladár 
sem örülhetett a győzelemnek, mert ő is elesett 
a harcban. A saját testvére ölte meg. Miről 
beszélgettünk most? — Csaba és Aladár harcá-
ról. Felírom: Csaba és Aladár harca. 

b) A székelyek eredete. — Attila világverő 
hun seregéből alig marad meg néhány ezer em-
ber. Azok meg látták, hogy a szomszédos népek 
nagyban készülnek valamire. Arra, hogy meg-
támadják őket. Arra készülődtek s meg is tá-
madták a gyenge hunokat s bizony néhány csa-
tában meg is verték. Mit is mondottak a ma-
g y a r é a hunoknak, mikor Szittyaországban 
elváltak? — kérem számon az előző beszélgetés-
ből. — Azt, hogy ha rossz dolguk lesz. csak jöj-
jenek vissza, ők szívesen látják. Hogy majd 
összehúzódnak s elférnek valahogy. Bizony né-
hány száz éve elmúlt, hogy a hunok és a ma-
gyarok elváltak, de a hunok között apáról fiúra 
szállt a magyar testvéreknek ez a bíztatása. 
Tudta ezt Csaba is. Össze is hívta a hun vezé-
reket s ezt mondta nekik: — Menjünk vissza 
magyar testvéreinkhez! Hívjuk őket segítségül 
s foglaljuk vissza apánk földjét. Úgy is lett. 
Útnak indultak, de nem mentek valamennyien 
együtt sokáig. Csaba vagy háromezer vitézt itt 
a hegyek között Erdély határán hagyott őr-
ségül. (Szemléltetem a térképen. Hogy a gyer-

mekek még nem ismerik Magyarország térké-
pét, az nem baj. Itt a lényeg az, hogy az ese-
ményt térben elhelyezem.) 

— Azt mondta nekik: — Székeljetek addig itt, 
míg magyar testvéreinkkel vissza nem térünk. 
Ha valami bajotok történne, vész fenyegetne, 
segítségtekre jövünk a világ végéről is. Ezek 
a vitézek ott is maradtak, ott is székeltek s et-
től fogva székelyeknek nevezték magukat. 

c) Megtámadták a székelyeket. — Csaba 
és vitézei tovább mentek Szittyaország felé. 
Keresték magyar testvéreiket, Egyszercsak 
hallják ám, hogy bajban vannak a székelyek. 
Megtámadták őket a körülöttük levő minden-
féle népek. Csaba ós vitézei azonnal visszafor-
dultak. Éppen jókor... Már harcoltak a széke-
lyek — képzelik el a helyzetet. — Harcoltak bi-
zony! De még mennyire! Már mindenki azt 
hitte, hogy elveszítik a csatát, mikor váratlanul 
megjelent Csaba vitézeivel. Ütötték, vágták az 
ellenséget. Végre azok megfutamodtak. Már aki 
futhatott, mert bizony sok ott maradt a harc 
terén. 

— Csaba és vitézei ismét elindultak. A széke-
lyek meg észrevették, hogy az ellenséges népek 
megint készülődnek. Megint meg akarták tá-
madni a székelyeket. — Azok megint Csaba 
után küldtek. — következtetnek az előbbiek 
alapján a gyermekek. — Ügy van! Csaba 
megint visszajött vitézeivel s megint megverte 
az ellenséget. Mikor már azt hitték, hogy a szé-
kelyek biztonságban vannak, újra elindultak 
Szittyaország felé, de bizony harmadszor is 
vissza kellett fordulniok. Hanem akkor aztán 
úgy elbántak a székelyek ellenségeivel, liogy 
hírmondó sem maradt belőlük. Negyedszer már 
nem is kellett a székelyeknek visszahívniok 
Csabát. — Olvasd el, ami a táblára van írva! 
(Elolvassa a vázlatpontokat.) Mit írjak most 
oda? — Bajban voltak a székelyek, — mondják, 
mire felírom. 

d) Csaba megtalálta a magyarokat. — Telt, 
múlt az idő. Sok esztendő telt már el, a széke-
lyeket nem bántotta semmiféle ellenség. Meg-
sokasodtak s egész kis székelyországot alkot-
tak. Esténként elbeszélgettek egymással: Mi le-
het Csabával? Hol lehet? Rátaláhatott-e ma-
gyar testvéreinkre? — mondogatták. Senki sem 
tudott róla. Mégis várták, mindig várták, hogy 
majd egyszer visszajön a magyarokkal, aztán 
visszafoglalják Attila földjét. De hiába várták. 
Hír sem jött felőlük. Sem Csabáról, sem vité-
zeiről, sem a magyarokról. A székelyek azt hit-
ték, hogy Csaba nem találta meg magyar test-
véreit s elveszett valahol. Az is lehet, hogy 
harcbakeveredtek s elestek, — keresik a gyer-
mekek képzeletben Csabát és híveit. 

— Nem vesztek el, hanem rátaláltak a magya-
rokra. Ügy volt, hogy Csaba és vitézei beértek 
egy országba. Megláttak egy embert. — Kik 
laknak itt? Kiknek az országa ez? — kérdezte 
tőle Csaba. — Itt a magyarok laknak. Ez a ma-
gyarok országa, — válaszolta az ember. — Nagy 
lett erre az öröm Csaba és vitézei szívében! — 
A magyarok laknak itt? . . . A mi testvé-
reink?... — csodálkoztak. — Hát ti kik vagy-
tok? — kérdezte az ember. — Mi hunok vagyunk, 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
671 

((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

a ti testvéreitek — mondotta Csaba. — Ekkor 
meg az ember örült, mert ő is hallotta emlegetni 
édesapjától, az öregektől a hunokat, a testvér-
népet, akik réges-régen elváltak a magyaroktól. 
(Az ilyen párbeszéded alakban történő megjele-
nítések kedvesek a gyermekeknek. Aztán meg 
ilyen alakban jobban is eléjük lehet varázsolni, 
valószínűbbé tenni az eseményeket. Az ilyen 
megjelenítés felel meg az ő lelki világuknak. 
Éppen azért, mikor csak alkalmn kínálkozik rá, 
öntöztessük párbeszédes alakba a mesék, törté-
neti események egyes mozzanatait. 

— Nagy volt hát az öröm, mikor a két test-
vérnemzet találkozott. Csaba királyfi sok szé-
pet regélt a magyaroknak Attila földjéről. 
Hívta őket, hogy foglalják el azt az áldott föl-
det, melyet a hunok szereztek, mely a hunoké 
volt. A fiatalabbak, akik harcolni szerettek 
volna, hallgattak is a szóra. Ök szívesen indul-
tak volna. Az öregek azonban ezt mondták: 
— Ne induljunk. Miért indulnánk, mikor itt 
nagyon is elférünk még. Gazdag a föld, min-
denünk van. Ne menjünk! És a fiatalok meg-
nyugodtak ebben. Hallgattak az öregekre. 
Csaba is meghalt. Nem volt, aki biztatgassa a 
magyarokat. Azok pedig nem is emlegették az 
indulást. — Olvassátok el, ami a táblára van 
írva, aztán gondoljatok arra, hogy miről be-
szélgettünk most. — Mit írjak a táblára1? 
— Csaba megtalálta a magyarokat, — mondják, 
mire a táblára írom. 

e) A Hadak útja. — Hanem a székelyek bér-
ces kis hazájára egy napon ismét ellenség tört, 
— folytatom. — Pusztították a székelyt kegyet-
lenül. A székelyek Szittyaország felé tekintget-
tek. — Csabát várták. — mondja az egyik, mire 
a másik megjegyzi: — Csaba akkor már nem 
élt. — Akkor a vitézeit várták. — Azok sem él-
hettek, hiszen már többszáz esztendeje elmen-
tek. Már meghalhattak. — Akkor talán a ma-
gyarokat várták. Azért tekintgettek Szittyaor-
szág felé, — tisztázzák a helyzetet. — Azért. A 
magyarokat várták, mert hiszen Csaba azt 
mondotta nekik, hogy azokkal fcg visszajönni 
s visszafoglalják Attila földjét. De bizony 
hiába várták. Nem jött a segítség. Pedig mi-
kor Csaba elvált a székelyektől, valamit ígért 
nekik. — Azt, hogy a világ végéről is vissza-
jön, ha a székelyek bajban lesznek, — mondják. 
Most pedig ugyancsak bajban voltak. Ezernyi 
ellenséggel harcoltak. Már-már úgy volt, hogy 
úgy kiirtják a székelyeket, hogy egy sem ma-
rad belőlük. Folyt a harc kegyetlenül. Egy szé-
kelyre tíz ellenség is jutott. De halljátok a cso-
dát, mi történt! Mikor legjobban folyt a harc, 
paripák dobogása, fegyverek moraja hallatszott 
az égről. A csillagok fényes ragyogása között 
megjelent Csaba királyfi s nyomában az a sok 
sok kun vitéz, akik annakelőtte háromszor ver-
ték szét a székelyek ellenségeit. És ott, ahol az 
ég a székely hegyekre borul, leszálltak a hun 
vitézek az égről és harcba keveredtek. Ret-
tentő rémület szállta meg erre az ellenséget. 
Hogyne! Ki gondolt volna arra, hogy a széke-
lyeknek az égből jön ezer és ezer segítség!! 
Mikor ezt látták, dehogy küzdött volna tovább 
az ellenség! Futott, ki merre tudott. Végre is 

győztek a székelyek. — Mi történt Csabával 
és vitézeivel! Mi! A harc végén úgy, mint jöt-
tek, ismét felszálltak a csillagos ég boltozatára 
és visszaszáguldoztak Szittyaországba. Amerre 
mentek, paripáik patáitól ragyogó fehér út ve-
rődött az égen. Ilyen, ni! — rajzolom a táblára-
— És ez el nem múlik soha az égről. Megmarad 
az ott örökkön-örökké. Most is ott van. S mert 
a Hadak útjának nyomában keletkezett: 
.,Hadak útja" a neve. Fel is írom a táblára, 
mondom s következő vázlatpontnak felírom: 
Hadak útja. 

f) Visszatérés a képre. — Nézzük meg most 
ismét ezt a képet! Azon is ott a Hadak útja. Ez 
itt, ni! — Tanító bácsi, kérem, én már tudom, 
hogy mi van ezen a képen. Az, hogy akik itt 
mennek az úton, meg itt vannak az égen, azok 
hun vitézek. Ezek vissza akarják foglalni azo-
kat a hegyeket, melyeket elvettek tőlünk, — 
mondja az egyik, mire a többi is belekapcsoló-
dik: — Ezek a vitézek már lenn vannak, ezek 
meg fenn. — A hunok jönnek segíteni a ma-
gyaroknak. — Azért jönnek, mert most is baj-
ban vannak a magyarok. — Az a bajunk, hogy 
elvették országunk egy részét, — mondják. 
— Nézzétek csak! Itt a legmagasabb hegyen 
ez a kettőskereszt fénylik. Ezek a hun vitézek, 
itt a Hadak útján messziről jönnek. És éjjel 
jönnek. Vájjon rátalálhatnak Magyarországra! 
— Azért fénylik a kettőskereszt, hogy meglás-
sák, merre jöjjenek. — Az mutatja nekik az 
utat, — mondják. 

— De hiszen most nem harcol a magyar. Nem 
lehet harcolnunk. Nem lehet visszavennünk azt, 
amit a csehek, az oláhok, a szerbek, az osztrá-
kok elvettek tőlünk. Kevesen vagyunk, szegé-
nyek vagyunk, — mondom. — De majd egyszer 
mégis visszavesszük. Akkor majd talán hun test-
véreink is eljönnek a Hadak útján segíteni. 
— Talán azok a vitézek is, akik elestek a há-
borúban, — mondja az egyik. (Tudom, hogy 
csak képzelete súgja ezt neki. Azt is tudom, 
hogy maga is valószínűtlennek tartja ezt, de 
jól esik elgondolnia, elmondania. Csak hadd 
gondolja, hadd mondja el. Hiszen a hazaszere-
tet érzelme alakította ott benn a lélekben azt 
az elgondolást, mely ha való lenne, jól esne a 
hazának. S a hazaszeretetből mindent szabad 
képzelni. Vájjon a mi képzeletünk a hazaszere-
tettel kapcsolatban nem sző néha álmokat? S 
ha mi szövünk, miért ne szőhetne a gyermek is? 
Álmainkból mi is felébredünk, de valami 
nyoma mégis marad lelkünkben. Ébresszük fel 
a gyermeket is. De ne hirtelen, hanem csak úgy 
szelíden, lassacskán ébresztgessük, nehogy az 
álom nyoma is eltűnjön.) — Azt mondod, Pista, 
hogy eljönnek majd hun testvéreink, meg el-
esett hőseink a Hadak útján segíteni. De 
hiszen most már nincsen Hunország. Már nin-
csenek hunok. Egy részük elpusztult mindjárt 
Attila halála után, a másik részük, a hun nem-
zetség maradványa meg Csaba királyfival 
együtt elment Szittyaországba s ott halt meg. 
— Azt tudom, de azért ilyent lehet gondolni. 
— Lehet, Pista, meg szabad is, mert ez a gon-
dolat olyan szép, olyan jóleső! Gondolnunk még 
szabad. Azt senki sem tilthatja meg. S ha de-
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rült estéken nézegetitek a csillagos eget s meg-
látjátok rajta a Hadak útját, csak gondoljatok 
szépeket. Gondoljatok erre a képre is. A 
címerünkben levő hármas halomra is, a kettős 
keresztre is. A táblára ezt írom: Mit jelent a 
kép? 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. — Olvasd el, miről beszélget-

tünk először! (Elolvassa.) — Mondd el! És így 
tovább, a vázlatpontokat elolvastatom s a köré-
jük csoportosuló tartalmat elmondatom. 

b) Rajz. — Mi mindent lehetne ebből a be-

szélgetésből lerajzolni? — Csaba és Aladár har-
cát. — A székelyek letelepedését. — Azt, ami-
kor Csaba visszajön a székelyek segítségére. 
Azt is. mikor Csaba a magyarokkal beszélget. 
— Meg azt, mikor a hunok az égen jönnek a 
székelyek segítségére. — Meg ezt a képet is. 
— Tanító bácsi, kérem, oda kellene Nagy-Ma-
gyarországot is rajzolni és bele Csonka-Magyar-
országot. Akkor lehetne látni, hogy most is baj-
ban van a magyar, terveznek, majd rajzolnak 
a gyermekek, miközben átélik mindazt, amiről 
beszélgettünk. És az az átélés olyan szép álom! 
Vájjon beteljesedik? 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 
a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Tanítóképző folyó évi 5. száma első 
helyen közli azt a rendkívül tartalmas meg-
nyitóbeszédet, amelyet a Tanítóképző-Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének a közgyűlé-
sén Párvy Endre elnök mondott a tanítóképzés 
reformálásáról. Mivel ez a probléma a tanító-
ságot is különösen érdekli, részletesen ismertet-
jük a kiváló előadó értekezését. 

A bevezető részben kifejti a tanítóképző-inté-
zett tanárság országos elnöke, hogy tanítókép-
zésünk ma már meg nem felelő és ki nem elé-
gítő, a tanárságnak erkölcsi kötelessége, hogy 
a reformálást a legkomolyabb megfontoltsággal 
ugyan, de nem lankadó szívósággal előkészítse. 
A tárgyilagos kritika tulaj donképen már re-
fermtörekvés s e kettő nélkül nincs előrehala-
dás! A körülöttünk zsongó világ, a technikai, 
művészi, ipari, gazdasági, egészségügyi, kémiai 
stb. kultúra mezői telítve vannak reformtörek-
vésekkel s ami ma jónak látszik, azt holnap már 
kiszorítja egy jobb, mert ezeken a tereken tel-
jesen ismeretlen fogalom a stagnálás, a mozdu-
latlanság. így kellene lennie tanítóképzésünk-
nél is! Tanárságunk már több ízben beigazolta 
reformtörekvéseinek jogosultságát, mert nem 
egyszer rámutatott a tanítóképzés fogyatékossá-
gaira. Ezek között a legsúlyosabb a köz- és 
szakműveltséget nyújtó tantárgyak egyidejű 
és párhuzamos tanítása. Ez a hiba már szinte 
fojtogatja a magyar tanítóképzést s mind job-
ban elhomályosítja az intézmény szakiskolai jel-
legét. S a baj napról-napra növekszik, mert mind 
az általános, mind a szakműveltségi ismeretek 
oly rohamosan fejlődnek, hogy azokkal lépést 
tartani már alig tudunk- Ebből ered azután nem-
csak a túlterhelés, hanem ebből származik egy 
másik, a képzés sikerességét mind nagyobb 
erővel fenyegető veszedelem is: tanári testüle-
teink szellemének kettészakadása. Az általános 
műveltséget nyújtó tárgyak tanárai ugyanis 
— önhibájukon kívül — hovatovább eltávolod-
nak a tanítóképzők szakiskolai jellegétől és aka-
ratlanul is középiskolai célkitűzésekkel dolgoz-
nak. Tanítványaikban nem tanítójelölteket, de 
középiskolai diákokat látnak, keveslik tantár-
gyaik óraszámait, panaszkodnak az eredmény-
telenségen s a növendékek mindjobban csökkenő 
teherbírásán. Ök lévén többségben, természete-

sen ők viszik a szót a tanítványok megítélésé-
ben is s nem egy növendékünk sorsa nem taní-
tói arravalóságán, hanem a számtanból, fiziká-
ból, németből stb. nyert kalkulusán dől el. A 
szakműveltségi tárgyak tanárai, a pedagógu-
sok s a gyak. isk. tanítók, a szakiskolai jelleg 
tulajdonképeni képviselői — néhol csak ketten 
vannak — csak jó későn jutnak szóhoz és éve-
ken át nem is ismerik a jelölteket, mert az 
igazi pedagógiai képzés — a neveléstan, mód-
szertan és a gyak. kiképzés — csak a IV. osz-
tályban kezdődik. Mivel azonban az óraszámok 
túlsúlya a IV. és az V. osztályban is a közmű-
veltségi tárgyak tanárainak a kezében marad, 
a pedagógia a hegemóniát átvenni sohasem 
tudja. Hiába pedagógiai szakiskola a tanító-
képző, benne a pedagógus a köz- és szakművelt-
ségi tárgyak összeházasítása folytán csak ki-
felé családfő, a valóságban azonban a közmű-
veltségi tárgyak által elnyomott s leigázott 
papucshős. Sokszor sajnálom negyedéves nö-
vendékeinket, — írja Párvy — mikor látom, 
hogy mily nehéz harc zajlik le lelkükben a pe-
dagógiai tantárgyak tanulásának megkezdése-
kor. Az első sikerült tanítási kísérletnél sokak-
ban szinte lebegve lángol fel a ráeszmélés, 
hogy: „íme, tanító vagyok", „tudok tanítani", 
„szeretem a gyerekeket", „ez az én igazi, gyö-
nyörű életcélom és hivatásom", de a közművelt-
ségi tárgyak sokasága és terhe gyorsan lelo-
hasztja az első pedagógiai lépés sikereiből fel-
lobbant lelkesedését s most megindul lelkében 
a harc képzésének két ágazata között s bizony 
nem egyszer megesik, hogy az addig jeles ta-
nuló vagy csökkenő eredményt mutat fel a köz-
műveltségi tárgyakban, vagy pedig — termé-
szetesen pedagógiai tudásának rovására— ren-
dületlenül kitart azok mellett. Ez így nem ma-
radhat! Fogyatékos és felületes pedagógiai kép-
zettséggel nem szabad a növendékeket az életbe 
kiengedni. Meg kell indítani mielőbb a legko-
molyabb mozgalmat a tanítóképzés újjászerve-
zésére. Hála az Istennek, nagyon sok je-
les, kiváló szakemberünk van — írja Párvy. 
Ezek szinte predesztinálva vannak a reformá-
lásra, azonban konzervatív egyéniségükkel vagy 
nem tudnak még a reformálás aktív katonáivá 
és harcoséivá lenni, vagy pedig annak a — sze-
rinte téves — reformálási irányzatnak a hívei, 
amely már 1868 óta folyton és folyton csak a 
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keretek kibővítésében, az évfolyamok szaporítá-
sában látja az egyedüli üdvözítő eljárást. Pedig 
tapasztalatból tudjuk, hogy hiába lett képzé-
sünk 1868-ban 3 évessé, 1881-ben 4 évessé, 1923-
ban pedig 5 évessé, mert e sok keretbővítés mel-
lett is képző a legtúlterheltebb iskolatípusok 
egyike az országban. Nem csupán az évfolyamok 
szaporítására kell törekedni tehát a jövőben, 
hanem a közműveltségi és a szaktárgyak elvá-
lasztására, elkülönítésére! De erre azután teljes 
orőből! Már két évvel ezelőtt elkészítette a ta-
nárság a III. országos tanügyi kongresszusra 
benyújtott javaslatát a kéttagozatú képzésre 
vonatkozólag, de mintha csak megbánta volna, 
még csak említést sem tesz soha senki róla. 
Nem mondja a cikkíró, hogy e javaslat ideáli-
san jó, s azt sem mondja, hogy mindenkinek 
kivétel nélkül tetszik, de hogy a jelenlegi kép-
zés főbetegségét csakis ilyformán újjászerve-

zéssel lehet meggyógyítani, az tagadhatatlan. 
Arra, hogy a reformálás eszméjének a tanító-

képzőintézeti tanárság nagy része aktív harco-
sává szegődjék és arra, hogy a társaság refor-
málási törekvéseiben az eddigi eljárással szem-
ben — értve a keret bővítését — új utakat és 
módokat keressen, arra elsősorban a Tanító-
képző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete van 
hivatva. Ez egyesületből, mint eszmeszóró le-
adóból kellene a reformálásra gerjesztő és buz-
dító hullámoknak kivetődniök. Az egyesületből 
kellene kitermelni, az eszme állandó felszínen 
tartásával, a mai tanítóképzéssel megbékülni 
nem tudók seregét s ha a tanítóképzés reform-
jának Petur bánjai nemcsak numerice, de ér-
veik alapján fajsúlyilag is többségbe kerülnek, 
azt hiszi a kiváló értekező, hogy a tanárság 
szava a legmagasabb vezetőségnél is vissz-
hangra fog találni. Komoly propagandával 
ugyanis sok embert meg lehet nyerni. E tekin-
tetben Párvy egy eklatáns példára hivatkozik. 
Nagynevű elődje, Quint József, a képzőintézeti 
tanárság egyik dísze és büszkesége 1928-ban a 
reform kérdésében szétküldött országos közkér-
désre még így felelt: „Reformra nincs szükség, 
mert mai képzésünk teljesen jó és megfelelő". 
1929-ben azonban már így ír a Magyar Tanító-
képző hasábjain: „Gyakran foglalkozunk a ta-
nítóképzés újjászervezésének a kérdésével több 
okból, de főleg azért, mert nem tudjuk a mun-
kánkat kedvünk szerint végezni és állandóan 
hallunk panaszokat a működő tanítók ellen is. 
A tanítóképzésre való ráeszmélésünk arra a 
meggyőződésre vezetett, hogy jobb tanítókat 
kell képezni. Ezt különösen azóta érezzük, mióta 
maga a tanítóság is hirdeti szigorú önbírálat-
tal a tanítóképzés megjavításának szükségessé-
gét." Majd így folytatja: „Talán még sohasem 
foglalkoztak a társadalom annyi rétegében a 
tanítóképzés problémáival, mint ma, mikor 
nemcsak néptanítók, hanem a középiskolai ós 
•egyetemi tanárok, sőt nemcsak a tanügyi fér-
fiak, hanem a gazdatársadalom és a közigazga-
tási tisztviselők, az egyházak és a különféle 
pártok is foglalkoznak a tanítóképzés reform-
jával." Örök vesztesége képzésünknek, hogy 
sikkor ragadta el közülünk a halál, amikor a 
reformálás lelkes hívévé szegődött. 

Hogyha sikerülne képzőinket oly módon át-
szervezni, hogy bennük a köz- és szakművelt-
ségi képzés elválasztatnék, a magyar tanítóság 
szellemi színvonala már ól-holnapra nagy ma-
gasságba szökkennék s ezzel természetesen a 
nemzet sorsára oly döntőleg kiható munkássá-
gának hatóereje is meghatványozódnék. Soha-
sem kívántam és ma sem kívánom, hogy a 
tanítóképzés az egyetemen történjék — hangoz-
tatja Párvy — mert az nem arra való hely, 
azonban ha már nem is emeljük ilyen magas 
polcra, de viszont ne hagyjuk a ma már igazán 
hivatásához nem illő mély ponton sem. Folyton 
lelki szemei előtt lebeg a két év előtt megtar-
tott genfi nemzetközi pedagógiai kongresszus 
szomorú megállapítása a mai tanítóképzésről, 
melyet ily módon foglalt szavakba: „Az elemi 
iskolai tanítóképzés, amely úgyszólván minden 
országban a középfokú oktatás színvonalán 
van, világszerte meg nem felelőnek bizonyult. 
A tanítót képzése nem avatja a nemzet nagy 
kultúrközösségének tagjává. A tanító nem kap-
csolódik bele szervesen a kultúráramlatokba és 
így nem lesz ezek hordozója és továbbítója a szé-
les néprétegek közé. Alacsonyabb képzése kikö-
zösíti a tanítót a többi szellemi munkát végzők-
nek, az orvosoknak, tanároknak, mérnököknek, 
papoknak egyeteméből, de a nag-y tömegeknél 
magasabb színvonalú műveltsége nem engedi, 
hogy amazokba beolvadjon és ily módon való-
sággal izolálódik a társadalomban. Márpedig 
ez az izoláltság, különösen pedig az állandó 
nemzetközi fejlődéssel összeköttetésben álló aka-
démikus rétegektől való elszigeteltség maga 
után vonja és okozza magának a népnek a kul-
túráramlatoktól való elkülönültséget." 
Az Eötvös-Alap f. évi 3—4. száma Háros Antal 
szerkesztésében most jelent meg. A vezető cikk-
ben Rákos István őszinte kegyelettel emlékezik 
meg a Tanítók Ferenc József Háza nemrég 
elhúnyt kiváló igazgatójáról — Osztie Béláról 
— és gyönyörűen méltatja a megdicsőültnek 
a nagy tanítói közösség érdekében vég-
zett értékes munkásságát. — Sólyom János 
„Péterfy Sándor szobra előtt" címmel írt 
ünnepi hangulatú cikket. — Háros Antal fő-
titkár lelkiismeretes gondossággal készített 
jelentése tökéletes áttekintést nyújt arról a 
nagyarányú munkáról, amelyet az Eötvös-alap 
vezetősége az elmúlt évben kifejtett. A Tanítók 
Ferenc József Házára, a Péterfy Sándor-
Leányotthonra, a keszthelyi Rákos István Fiú-
internátusra és Üdülőházra, valamint a „Ka-
lász" tankönyvkiadó r. társaságra vonatkozó 
cikkeken kívül különféle zárszámadások és 
költségvetések egészítik ki ennek az ügyesen 
szerkesztett lapnak a tartalmát. 

A Jövő Űtjain című pedagógiai folyóirat folyó 
évi 2. számának a vezető cikkét Mead Marga-
ret írta az alkotás szabadságának a nevelésben 
való szerepéről. — Gábor Ferencné egy tehet-
séges gyermek fejlődéséről közöl naplójegyze-
teket. — Acs Lipót „Népművészet a népiskola 
szolgálatában" cím alatt értekezik. Elmondja, 
hogy a természet a népet csöndes harmóniával 
veszi körül. A magyar nép ezt a harmóniát ön-
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tudatlanul, ösztönszerűen igyekezett bevinni 
otthonába, mert a természet gazdag formáitól 
telített lelke mindent díszíteni kívánt. Alkotá-
sait jellemzi az erős nemzeti jelleg, üde, sok-
szor költői természetesség, a hagyomány iránti 
tisztelet, a célszerűség az anyagszerűség, a szer-
kezeti élelmesség. 

A kultúra haladásával a falu elvesztette sze-
rény, kedves alakját ós átvette a város kultú-
ráját minden ítélet és megértés nélkül. 

Etikai, gazdasági és szociális okoknál fogva 
szükséges volna a nép figyelmét fölhívni arra, 
hogy az átörökölt szokások és sajátságok, mint 
pl. az építkezés formája, az otthon berendezése, 
a viselet, a különböző használati eszközök stb. 
az ősök intellektuális és érzelmi hagyatéka. A 
falu kultúrájának a továbbfejlesztése csakis 
ezekben a barázdákban haladhat. 

A továbbfejlesztés helyes irányba való te-
relése a tanító feladata. 

Az ország különböző háziipari telepeinek ta-
nulmányozásakor sajnálattal tapasztalhatjuk 
azt, hogy ezek vezetésében a művészi szempon-
tok alig érvényesünek. IA régi népművészeti ter-
mékek a nép lelkéből fakadván, a legegyénibb 
elgondolás és átérzés művészi kifejezéseit adták. 
Innen van az a sajátos zamat is, amelyért ezt 
a művészetet oly nagyra becsüljük. Ezzel szem-
ben a mai háziipari termékek legnagyobb része 
léleknélküli, tehát művészietlen, mondva csi-
nált munka. 

A nép gyermekénél gyakran találhatunk vele-
született szépérzéket, sőt sokszor fejlettebbet, 
mint a többi társadalmi rend gyermekénél. Ké-
sőbb a nemtörődömség folytán ez visszafej-
lődik. 

A kézimunkaoktatásnak szorosan az illető vi-
dék háziiparához kellene kapcsolódnia. Hiba az, 
ha a tanítónők sablonszerű mintakönyvek alap-
ján vezetik a kézimunkaoktatást, nem az illető 
község vagy az ezt környező vidék régi mintáit 
használják fel anyagul. Pedig valamilyen módon 
meg kellene óvni a tradíciót és oly készség bir-
tokába juttatni a gyermekeket, amelyet később 
a háziipari munkában értékesíthetnének. 

Ez igen fontos szempontokra már a képző-
ben kellene a tanítónők figyelmét felhívni. Min-
den ilyen intézetben egy kis gyűjteménynek 
kellene lenni, amelynek segítségével a jelöltek 
az egyes vidékek technikáit és főmotívumait 
megismernék. 

Kremsier Irma a serdülőkorú gyermek ön-
magával való küzdelmeiről, Fenyves Pál pedig 
az ifjúsági sajtó fejlődésének irányairól írt tar-
talmas cikket. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

Ipari és kereskedelmi nevelés. 
Az angol Association for Education in In-

dustry and Commerce (Egyesület az ipari és 
kereskedelmi nevelés előmozdítására) folyó évi 
június hó 18-án tartotta 19. évi közgyűlését. 

Lord Leverhulme lelépő elnök az Egyesület 
legfőbb feladatául jelölte meg, hogy közelebb 
hozza egymáshoz az ipart, kereskedelmet s a 

nevelést, továbbá, hogy buzdítóan hasson iparra, 
kereskedelemre egyaránt, vegyen maga is te-
vékeny részt ifjú alkalmazottainak nevelésében. 
Az ipari és kereskedelmi foglalkozás önmagá-
ban is nevelő hatású, viszont mindaz, amit az 
alkalmazott az iskolában vagy az életben el-
sajátított, kihatással van foglalkozásbeli maga-
tartására is. Nagyon messze még az az idő, 
amikor az ipar éppúgy az állami nevelésre tá-
maszkodhatik, mint a diplomás foglalkozási 
ágak vagy a közszolgálatok, de remélhetőleg 
az Egyesület munkája ezt az időt jelentéke-
nyen meg fogja rövidíteni. Majd a következő 
évre Lord Eustace Percy-t, a volt konzervatív 
kormány közoktatásügyi miniszterét ajánlotta 
elnökül. 

A közgyűlésnek ily értelmű határozata után 
Lord E. Percy foglalta el az elnöki széket s-
niondotta el megnyitó beszédét: 

„A nevelést a valóságos szükségletekhez kell 
alkalmazni. Ilyen helyes nevelési reform pél-
dául az, mely az afrikai bennszülöttek nevelé-
sét a tropikus égalj egészségtanának és mező-
gazdaságának megfelelően irányítja. Ugyan-
ilyen helyes reform az iparűző Angliában a. 
nevelést a mérnök, az ipari vegyész, a gyári 
művezető jövő problémáinak szellemében in-
tézi. Fontos, hogy az ipari nevelés ne olybá, 
tekintse az ipart, mint amelyhez az ifjúságnak 
alkalmazkodnia kell, hanem pusztán anyagul 
arra, hogy a jövendő nemzedék rajta élesíts» 
elméjét. 

„Nevelési rendszerünknek legnagyobb hiánya 
az elemi nevelés befejezetlen volta. Tény, hogy 
az elemi iskola csak előkészítés a további ne-
velésre. Isten ments, hogy az elemi iskolavég-
zett gyermeket kész, befejezett terméknek ve-
gyük, de éppen ezért, szigorúan elítélve a nép-
iskolában most lábrakapott magoltató mód-
szert, mindent el kell követnünk az ifjúság to-
vábbképzése érdekében. 

„Ujabban az elemi iskolázást általánosa» 
élettani szempontból fogják fel s a növekedést 
előkészítő életkornak tekintik, pedig jobb lenne 
visszatérnünk a régebbi felfogásra, amely sze-
rint az elemi iskola előkészület az ismeretszer-
zésre, a művelődésre. Ugyanígy állunk az, ipar-
űző állam nevelésével is: semmi szükség új jel-
szavakra, fogadjuk csak el a régi megállapí-
tást, hogy az ipari foglalkozás önmaga teljes-
értékű nevelőeszköz ifjú rekrutái számára. 

„Elnök legszívesebben látná az olyan ismétlő-
iskolai rendszer kiépítését, amely mellett a& 
egyes ipari és kereskedelmi ágazatok képvise-
lőinek bevonásával állapítanák meg a részletes 
és fokozatosan szakszerűbbé váló tanmenetet^ 
Németországban s az Egyesült-Államokban szá-
mos faját állították az ismétlőiskolának, de 
fejlődésük nem mondható kielégítőnek, mert 
munkájukat a hivatalos szervek s nem maguk 
az egyes ipari és kereskedelmi érdekeltségek 
irányítják." 

Az első előadást dr. L. P. Jacks, az oxfordi 
Manchester-Kollégium igazgatója tartotta „A. 
munkaadó mint nevelő" címmel. A munkaadó-
nak két irányban kell a nemzeti nevelést elő-
mozdítania: egyrészt magával az elvégzendő-
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munkával, másrészt pedig azáltal, hogy kellő 
figyelmet szentel az alkalmazottak szabad ide-
jének észszerű felhasználására. Az ember tu-
lajdonképen ügyességre törekvő lény. Az élet 
célja a munka, a in ennek oroszlánrészét ma gé-
pek végzik, így az ember ügyeskedő hajlama 
meglehetősen, de nem teljesen, el van fojtva, 
tehát más téren keres kielégülést. Ezzel magya-
rázható, hogy egyesek olyannyira nekifeksze-
nek a különféle sportoknak, játékoknak. De ha 
elemezzük a viszonyokat, azt látjuk, hogy bár 
sok jó sportemberünk van, mégis nagyobb azok-
nak a száma, akik csak közepes vagy épp 
gyönge eredményt tudnak felmutatni s még 
sokkalta nagyobb azoké, akik csupán nézői má-
sok ügyeskedésének, — a kielégülés tehát csak 
részleges. Teljesen azonos a helyzet az iskolá-
ban s még hozzá jóval nagyobb kiterjedésben, 
semmint közönségesen hiszik. Mindebből pedig 
az előadó arra a következtetésre jut, hogy a ne-
velési rendszerben tágabb teret kell biztosítani 
a testi kultúrának s hogy emennek végered-
ményben a fokozottabb önellenőrzésre kell ve-
zetnie. 

A következő előadó Isidore Salmon, egy nagy 
élelmezővállalat vezérigazgatója volt s arról 
szólt, hogy mikép vezethet sikerre a legszeré-
nyebb ipari foglalkozás is. Mindkét nembeli if-
júság célirányos kiképzésénél nagy akadályul 
mutatkozik a szülőknek az a hajlandósága, 
hogy csak úgynevezett előkelő foglalkozásra 
szeretik gyermekeiket adni. Mintha az a mű-
hely, ahol tarka ruhákat varrnak, bizonyos tár-
sadalmi felsőbbrendűséget jelentene olyan fog-
lalkozásokkal szemben, ahol munkaközben be-
piszkolódik az embernek a keze. Pedig haladás, 
siker bármelyik ipari pályán elérhető, de csakis 
abban az esetben, ha az alkalmazott ambíció-
ját fekteti munkájába, ha érdeklődéssel visel-
tetik ennek minden fázisa iránt s a szaktudás 
mellett kellő ügyességre is tesz szert. Az elő-
adó által képviselt élelmezőipar éppoly lehető-
ségeket nyújt az egyéniség kifejlődésére s az 
érvényesülésre, mint a többi iparág. 

Saját vállalatánál szerzett tapasztalataira tá-
maszkodva állítja előadó, hegy igazgató, mun-
kás egyaránt csak akkor érdemli meg a kenye-
rét, ha keresztülment az értelmes ipari és ke-
reskedelmi kiképzésen. Ezt a tapasztalaton át 
leszűrt elvet annyira tiszteletben tartják, hogy 
ha vezetőemberek gyermekei vagy rokonai 
óhajtanak a vállalatnál alkalmazást nyerni, 
azoknak is a legalantasabb munkával kell kez-
deniök a cég gyáraiban, üzleteiben és éttermei-
ben. Kezdőkkel szemben a legfontosabb, hogy 
tennivalóikat olyan világításba helyezzük, 
amely fölkelti érdeklődésüket, a teljesítésben 
rejlő öröm azután lelkesedésre, majd olyan 
egyéni munkára vezet, amely mégsem veszti el 
az egésznek részét alkotó jellegét. Szinte alig 
van kivétel az alól a szabály alól, hogy előme-
netelre, sikerre csak az az alkalmazott számít-
hat, aki legalul kezdte s minden próbát kiállott. 

B. Bell, az egyik nagy vasúttársaság ügyve-
zető igazgatója, azt az eljárást ismertette, 
amellyel a college-ek s az egyetemek közremű-
ködése mellett alkalmas tisztviselőket képez-

nek. (Angliában magántársaságok kezén van-
nak a vasutak.) 

A. P. M. Fleming, a londoni Elektromossági 
Társaság vezetője, a munkások egyéni ráter-
mettségén kívül a teremtő gondolatban látja 
mind az egyéni, mind az általános előhaladás 
kulcsát. A teremtő gondolat vezet folyton új 
és jobb munkamódszerek megvalósítására s a 
tudomány vívmányainak gyakorlati kihaszná-
lására. Ezért már a kiképzés során különösen 
két körülményre kell ügyelni: először is alapo-
san meg kell ismertetni az egybefüggéseket, 
másodszor pedig őrizkedni a követett eljárások 
megmerevítésétől. 

Sir David Milne-Watson, a Gázvilágítási Tár-
saság elnöke, örömmel állapítja meg, hogy az 
ipar többi képviselője sem helyezkedett egye-
dül az iskolai osztályzatokra. Ámde ezeknek 
jelentőségét mégsem szabad kétségbe vonni, 
mert gyarló érdemjegyek legalább is arra a 
nemleges következtetésre adnak alapot, hogy 
az illetőnek esze járása nem egészen világos. Az 
iskolai vizsgák jeles eredménye nem tekinthető 
szükségszerűen képesítésnek, de igenis bizony-
ságot tesz amellett, hogy az illető tud tanulni 
ós alkalmazkodni; a jeles osztályzat még nem 
biztosítéka annak, hogy az illető kiváló üzlet-
ember lesz, de igenis reményt nyújt rá. A Gáz-
világítási Társaság a technikai intézetekkel 
karöltve gondoskodik alkalmazottainak szak-
képzéséről. 

Lord Eustace Percy elnöki záróbeszédében 
kivált arra hívta fel a nemzeti ipar és keres-
kedelem képviselőinek figyelmét, hogy nap-
jainknak egyik legfontosabb kérdése a 16—18 
éves ifjúság pályairányítása: a serdült ifjakat, 
leányokat be kell vonni az ipari és kereske-
delmi világba, meg kell ismertetni az üzleti 
élet nagy lehetőségeivel s ezen az úton meg-
győzni arról, liogy nem az egyetemi tanulmá-
nyok az érvényesülés egyedüli feltételei. Rá-
mutatott ezenkívül elnök az elemi iskolai testi 
nevelés nagyarányú fejlesztésére, ami végered-
ményben szintén az Egyesület intencióit szol-
gálja. 

The Tiines, Educational Supplement, 
1931 június 20-i szám. 

c) Francia lapokból. 

Az olvasás művészete. 
éppoly értékes, mint nehéz, mert hiszen be 
kell hatolni a szerző gondolataiba és érzelmeibe, 
s mert — a szó igaz értelmében — „helyesen 
olvasni annyi, mint gondolkozni". De a szerző 
gyakorta pompás társalgó, akinek megállapí-
tásai, sugallatai elfojtják a személyes gondol-
kodást. Minő szabályokat kell hát követnünk, 
hogy megőrizzük önállóságunkat, hogy képe-
sek legyünk olvasmányaink felett vitatkozni, 
bírálatot gyakorolni, ítéletet mondani'? 

A legelső szabály, hogy lassan kell olvasni, 
nnert ez egyedüli föltétel mellett érthetjük 
csak meg a szerzőt anélkül, hogy saját személyi-
ségünkről lemondanánk; csakis így áll mó-
dunkban, hogy egybefüggő kritika alá vonjuk 
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a szöveget. A világháború alatt ezt a szabályt 
önkénytelenül is követte mindenki, amikor bon-
colgatta a hivatalos jelentések tartalmát. 

Másik szabály, hogy keveset, de gondosan ol-
vassunk, vagyis védekezzünk a túlsók és felü-
letes olvasmány áradata ellen. 

Végül kötelezettséget kell vállalnunk arra, 
hogy újból is átvesszük ugyanazt a szöveget, 
még pedig nem alkalomszerűen, hanem rendsze-
resen, megszokásból. Félreeső falvakban ma is 
akadnak gazdálkodók és iparűzők, akiknek alig 

sietségnek, lármás zajnak, összevisszaságnak, 
amelynek forgatagában az emberiség szinte el-
elveszti öntudatát: csakis a természet s a jó 
könyv segít hozzá, hogy itt-ott magunkba száll-
hassunk; csak e két jóbarát támogatása mellett 
érhető el, hogy mindazok, akik munka és elmél-
kedés révén méltóknak bizonyulnak rá, meg-
maradjanak gondolkozó nádszálaknak, a tö-
megtől sodort léha bábok árjában. 

L ' E n s e i g n e m e n t p u b l i c ( P a r i s ) , 
1931 májusi szám. 

A sakkozás a ströbecki 
népiskolában rendes 
tantárgy, ahol a gyermekek 
a tanító felügyelete 
mellett végzik a 
sakkjátszmába t. 
(A „Vátárnapi Könyv" böl.) 

egy-két könyvük van csupán, s akik annak a 
révén, hogy e könyveket minden télen át- meg 
átolvassák, végtére emlékezetükbe vésik a tel-
jes szöveget. Fz autodidakták beszédének tisz-
tasága és szabatossága, amely az olvasmá-
nyoknak lassú, de teljes megemésztéséből szár-
mazik, csak azokat lepi meg, akik úgy futnak 
keresztül a könyveken, akár a múzeumon, min-
dent megtekintve, megjegyzésreméltót alig ta-
lálva, aztán meg semmire sem emlékezve. Ho-
lott mennyivel többet ér a megkedvelt könyvnek 
ismételt átolvasása, mint ha folyvást újabb s 
újabb olvasmányokba fogunk. 

Az olvasás 
a szerzőnek s az olvasónak együttműködése. 
Ám ez utóbbinak a munkája teljesen kárba-
veszhelj, ha nem foglalja magában egyben 
néhány jegyzetnek a szerkesztését is. A tanuló-
kat rá kell szoktatni, hogy olvasmányaikról 
jegyzeteket, kivonatokat készítsenek, külön-
külön lapocskákra s ezeket az iskolai tárgyak 
szerint csoportosítsák. Ezek a lapocskák értékes 
segédeszközei lesznek nem csupán a növendék-
nek, de a tanítónak is. 

Az olvasgatás erkölcsi jótéteménye annál 
szembeszökőbb, mentül mozgalmasabb időket 
élünk. A mostani világrengés közben egyes-
egyedül a könyv és a nagy természet az a két 
barátunk, amelyet pusztán nyugalomban, elmé-
lyedéssel, magányosságban érthetünk meg. Ez 
a két barátunk ellenszegül annak a lázas 

d) Német tanügyi lapokból. 

Osztályozás magaviseletből 
Néha a magaviseletből való osztályozás szi-

gorúnak látszik, de hát az erkölcsi hibákra 
törvényszakaszok az iskolában nincsenek és 
ezért egyes erkölcsi kihágásokat egyes taní-
tók szigorúbban bírálnak el, mint mások. 

Aki a gyermeki lélekkel-- behatóbban foglal-
kozott, arra az eredményre jutott, hogy sok 
baj gyökere a szülői házban rejlik. Kevés al-
kalom van arra. hogy a tanító betekintést 
nyerjen a szülői ház körülményeibe, hogy meg-
tudja, milyen szellemi betegségek vannak a 
családban vagy a legközelebbi hozzátartozók 
körében. Ritkán értesül a tanító az esetleges 
degenerációs tünetekről, az alkohol pusztítá-
sairól a családban stb. Mind e mozzanatok 
döntő befolyást gyakorolhatnak a gyermekek 
magaviseletére. Nem bizonyos még, hogy ilyen 
szülők gyermekei erkölcsi vonatkozásban pa-
naszra adnak okot, de a hibák lehetősége ná-
luk valószínűbb, mint olyan gyermekeknél, 
akik családjuknál gondos nevelésben részesül-
nek. Lehetséges, licgy otthon, a szülői házban 
egyes családtagok betegek, a szobák szellőzet-
lenek és sötétek s a térhiány arra kényszeríti 
a családtagokat, hogy a lehető legszűkebb he-
lyen húzódjanak össze. A gyermekeknek csön-
desen, nyugodtan kell türniök ezt az életet, 
mert a beteget hanggal, mozgással senkinek 
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sem szabad zavarnia. A hiányosan világított 
szoba nem nyújt lehetőséget az iskolai felada-
tok elvégzésére. Pedig a fiatal csemetéknek 
levegő, világosság és mozgás kell! Így kerül 
a gyermek az iskolába, ahol megörül az egész-
séges, derűs életnek, amit otthon nélkülözni 
kénytelen, ujjong, lármázik, talán a kelleténél 
hangosabban is, ugrándozva és rohanva a tan-
termekben és iskolaudvaron. Az otthoni gát-
lások megszűntek. Ez az iskolai szabadság 
könnyen vezethet olyan hibákhoz, amelyek az 
iskolai fegyelem szabályaiba ütköznek. Sok-
szor olyan hibákat tulajdonítanak a gyermek-
nek, amelyek a valóságban nincsenek, de ame-
lyeket az osztályozásnál mégis tekintetbe kell 
venni. Az iskola tényleg nem az a hely, ahol 
tombolni lehessen, de a fiatal szervezet meg-
követeli a maga jogait. A testgyakorlás szá-
mára szánt idő kevés alkalmat nyújt nekik 
erre és így minden mozgási kényszert nem is 
lehefc a fegyelem megsértésének tekinteni, leg-
feljebb rossz magaviseletként lehet megjelölni. 
A gyermekben esetleg rejlő betegségek, ame-
lyekről a gyermek maga nem is tud. lehetnek 
a gyermek nyugtalanságának indító okai, de 
egyúttal forrásai a gyermek igazságtalan és 
hamis megítélésének. A gyermek a szülői ház 
esetleges kedvezőtlen szellemét magával hozza 
az iskolába, ahol az tovább tenyészik és olyan 
helyzetet teremt, amely méltán ad panaszra 
okot. 

A szülői ház és iskola közötti érintkezés ké-
pezhetné. szilárd alapját a céltudatos, egységes 
nevelésnek. Egyes szülők nem is hanyagolják 
el ezt és szoros érintkezést tartanak fenn az 
iskolával. A szülők művelődési foka értékadó 
az iskolával való érintkezés létesítése, illetőleg 
fenntartása szempontjából. A szülők ilyen ér-
telemben több csoportra oszthatók: vannak, 
akik feltétlen bizalmat ajándékoznak az isko-
lának, mások határozott ellenségei az iskolá-
nak és a nevelésnek, végül vannak, akik tel-
jes közömbösséget tanúsítanak minden iskola-
ügy iránt. Mindez hatással van a gyermekek 
magatartására és közvetve magaviseletből 
való osztályozásukra. Die Quelle. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Blaskó Mária: „Apák-anyák napja (Beszédek, 
versek, énekek, színdarabok gyermekek ré-
szére). „A Szív" kiadása. Bpest, VIII., Ho-
ránszky-u. 20. Ára 3 pengő. 

Az ismert és közkedvelt ifjúsági író ismét 
nagy nevelő értékű, tartalmas könyvvel gya-
rapította ifjiísági irodalmunkat. 

Könyvének célja az, hogy a mai vajúdó vi-
lágban, amikor a családot s a családon keresz-
tül a nemzetet a széthullás, az atomizálódás ve-
szélye fenyegeti, a válságban levő család segít-
ségére siessen, erősítse a gyermekben a tekin-
télytiszteletet, a szülők iránti szeretetet. 

Minden szavát az a mélységes meggyőződés 
fűti, hogy csak akkor van elbukott nemzetünk 
számára feltámadás, ha visszahozzuk a családi 

szentély régi melegét és szeretetét, ha a ma-
gyar gyermekvilág lelkében lobogó lángra 
gyújtjuk a szülői szeretet tüzét, ha olyan új 
nemzedék lép az élet porondjára, amelynek 
már a szülői házban vált vérévé a tekintély-
tisztelet, nemcsak szüleinek, de testvéreinek, 
embertársainak megbecsülése is. 

Meg akarja könnyíteni már az iskolákban 
is elrendelt s ugyanezt a célt szolgáló „anyák 
napjá"-nak tartását, amikor szép és minden 
tekintetben értékes ünnepély-anyagos könyvet 
ad az iskolák, a nevelők kezébe. 

A könyv első részében beszédvázlatokat 
nyújt az ünnepi szónoklatok megtartásához. 
A második részben azokat a verseit és ismert 
dallamokra szerkesztett énekszövegeit adja, 
amelyek az édesanyákról, az édesapákról szól-
nak ós a szülői szeretetet, a gyermeki hálát 
dicsőítik. A harmadik részben kis költői jele-
neteket és színdarabokat közöl, amelyeknek 
ugyancsak az apák-anyák iránti szeretet a 
tárgya. Végül élőképek rendezésére ós beállí-
tására nyújt útmutatást, irányítást, 

A népszerű ifjúsági írónő könyve előrelát-
hatólag közkedveltségnek fog örvendeni, mert 
a vallásos színezetű beszédek, jelenetek és szín-
darabok mellett bőven van a füzetben olyan 
anyag is, amely tisztán az édesanyákról, édes-
apákról szól s így azt az iskolák jellegkülönb-
ség nélkül használhatják. 

Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Egy-
pengős Könyvtára. 10. sz. A Magyar Falu. írta 
Weis István. Budapest, Magyar Szemle Tár-
saság. 

A Magyar Szemle Társaságnak Kincsestár 
című egypengős könyvtárában tanulságos, ér-
dekes kis munka jelent meg, A Magyar Falu 
címen, Weis István tollából. A falusi lakosság-
ról, anyagi erejéről és boldogulásáról egyoldalú 
felfogás, vagy felszínes megállapítás következ-
tében sok téves hit van forgalomban. A szerző-
nek műve megírásával az volt a célja, hogy igaz 
képét adja a falu mibenlétének, jelentőségének. 
Megmutassa, milyen elemekből, kikből tevődik 
össze lakossága. Elénk vetítse a falunak — elébb 
mint összességnek — életnyilvánulását, aztán 
pedig az egyes ember napjai múlásáról, élet-
módjáról adjon hűséges tájékoztatót. A szerző 
szeretettel fogott tárgyának megírásához. Meg-
értő szívvel, résztvevő érzéssel tárja elénk a 
falu lakóinak a megélhetésért folytatott nehéz 
küzdelmét, de amellett kemény tárgyilagosság-
gal fejtegeti orvosolnivaló hibáit is. Az írót el-
fogultsággal igazán senkisem vádolhatja. Mind-
járt műve elején rámutat, hogy a tárgyalt kér-
désben általánosításokba nem bocsátkozhatunk, 
mert nincs két teljesen hasonló falunk. Érdekes, 
de a valóságnak megfelelő az a megállapítása 
is, hogy „számos községünk van, amely nem 
falu és számos falunk, amely nem község". 
Vannak ugyanis közigazgatásilag már községgé 
alakult tanyacsoportok, amelyeknek még hosszú 
ideig kell fejlődniök, hogy községnek megfelelő 
összefüggő házsoraik, utcáik legyenek. (Ilyen 
pl. Kúncsorba Jász-Nagykún-Szolnok megyé-
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ben.) Előfordul aztán, hogy a község határán 
önálló telepek létesülnek, szabályos utcákkal, 
sőt középületekkel, amelyeknek nagy küzdelmet 
kell folytatniok, hogy anyaközségüktől elsza-
kadhassanak s közigazgatás tekintetében is a 
maguk önálló életét éljék. A magyar községek 
fejlődésére a török pusztítások talán soha ki 
nem heverhető hátrányos következményekkel 
jártak. Alföldi városaink óriási határában (pl. 
Kecskemétnek, Kiskunhalasnak, vagy a Nagy-
kunságon Kisújszállásnak határában) virágzó 
községek voltak, amelyek a török idők áldoza-
taivá lettek. A megmaradt községek aztán a ter-
mészeti viszonyok, környezet, birtokeloszlás ha-
tása alatt különbözőképen fejlődtek. Egyesek-
nek a természet tűrhető lehetőségeket nyújt a 
megélhetésre. Míg az Alföld szívében Szolnok, 
Békés és Csongrád megyéiknek mezőgazdasági 
munkás-lakosságból alakult községei, a mostani 
gazdasági válságban, súlyos problémát jelente-
nek a magyar életet intézők számára. Amelyik 
községben a létért való küzdelem nem a szoros 
értelemben vett mindennapi kenyér megszerzé-
sével járó nehézségeket jelenti: ott is aggoda-
lomkeltő jelenségek meredeznek elénk. Így első-
sorban javításra szorul a falvak közegészség-
ügye; mert nem is szólva pl. egyes tanyavidé-
kek 60%-os csecsemőhalandóságáról, falvak is 
vannak, ahol az elpusztult újszülöttek száma 
33%-on is felülemelkedik. Pedig a hazai lakos-
ságnak ezt az erőt jelentő elemét, a falusi lakos-
ságot, segíteni kell, mert hisz a többek közt 
még politikai érettsége is érdemessé teszi rá. 
Eldöntött kérdés, hogy a proletárdiktatúrát nem 
a románok közeledése döntötte meg, hanem a 
falu lakosságának az az ösztönszerűen kialakult 
egyértelmű vonakodása, amely a szovjetnek 
élelmiszerrel való ellátását megtagadta. A la-
kosság különböző rétegeinek foglalkozását s va-
gyoni helyzetét tekintve, először a kisgazdaosz-
tályról hallunk fontos tudnivalókat. Sokan erő-
sen túlozzák számbeli jelentőségét. Weis számí-
tása szerint a kisgazdakeresők száma 180.000-nél 
semmi esetre sem nagyobb s az eltartottakkal 
együtt is jóval alatta marad a milliónak. Nem-
zetgazdasági fontosságukat azonban az mutatja, 
hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő búza-
és rozsmennyiség kétharmadrészét ők viszik a 
piacra. A falusi lakosság másik eleme: a mező-
gazdasági munkásság körülbelül millió kereső 
embert foglal magában. Ennek az a rétege, 
amely (leginkább nyári) alkalmi munkával 
szokta kenyerét keresni, jelenleg igen nagy vál-
sággal kiizd. Pedig a háború után úgy mutatko-
zott, hogy ezek az emberek, a földbirtok-reform 
és a házhelytelek-juttatás következtében, jó 
helyzetbe kerülnek. Mintegy 60.000 kat. holdon 
258.000 házhelyet osztottak ki s körülbelül 1 mil-
lió kat. hold földbirtok kisemberek kezébe ju-
tott. Az új birtokosok azonban rajtuk kívüleső 
okokból előállott nehéz helyzetükben továbbra 
is várnák az államhatalom jótékony segítsé-
gét . . . A lakosság másik eleméről, a kisiparos-
osztályról is rokonszenves képet fest a szerző. 
Tagjait nemcsak a vérbeliség, hanem sok tekin-
tetben a körülmények is összekapcsolják a 

mezőgazdasági foglalkoeásúakkal. Az író meg-
állapítása szerint ez az értékes réteg a falu ve-
zetésében számarányát meghaladó mértékben 
részesedik. Az egyes ember helyzetéhez hasonló 
módon, jelenleg a község háztartási ügyeinek 
intézése is nagy nehézségeket okoz. Az egyen-
súlyban való tartásnak felelősséggel járó fel-
adata teljesen a jegyzői kar vállán nyugszik. 
A szerző meleg méltatásban részesíti az e hiva-
tásbelieknek a kor színvonalához alkalmazkodó 
sokoldalú munkásságát. A tanítóval s pappal 
együtt ők teszik a legnagyobb hatást a falu 
egyszerű lakóira. Tagadhatatlan azonban, a sú-
lyos tanügyi terhek s a mai idők kedvezőtlen 
behatásaitól érintett emberi lelkek egyik hiva-
tás számára sem teremtenek a működés zavar-
talan kifejtéséhez szükséges, megfelelő érzelmi 
alapot. Pedig a községek élete már megindult 
volna a haladás útján. Nagy átalakító hatása 
van pl. a falu lakosságára, életmódjára, műve-
lődési viszonyaira a mindinkább terjedő villa-
mos világításnak. Nagy feladatok várnának a 
falu ügyeinek intézőire abban a tekintetben, 
hogy az egészségügy elemi ismeretei mielőbb s 
minél nagyobb erővel elterjedjenek a faluban. 
Mai társadalmi helyzetünkben a falu lakossá-
gának hivatása volna, hogy új magyar közép-
osztályt termeljen ki magából. Hogy azonban 
ennek eleget tegyen, lakásviszonyaiban, táplál-
kozásában, csecsemőkorbeli s nagyobb gyerme-
keinek ápolásában és nevelésében gyökeresen 
meg kell változtatni eléggé nem hibáztatható 
eljárását. Minthogy pedig minderre a nőknek 
kellene elhatározó befolyást gyakorolniök, égető 
szükség, hogy a nőnevelés is alkalmazkodjék 
a kor szükségletéhez. A szerzőnek eme megálla-
pításához hozzájárulva, rá kell mutatnunk, hogy 
itt is döntő fontosságú, súlyos feladat háramlik 
az iskolánkívüli népművelésre. Az ötíves kis 
füzet gondolatébresztő fejtegetései bizonyára 
mély nyomokat hagynak olvasóik lelkében. 
Nagy érdeme még Weis István írásának, hogy 
érdekes mondanivalóit könnyen folyó, nemesen 
egyszerű nyelven adja elő. 

Magyar várak regéi. Közli: dr. Halmos Andor. 
Kiadja a Molnár-féle nyomdai műintézet r.-t., 
Szekszárd. 

Dr. Halmos Andor jó szolgálatot tett az iroda-
lomnak kis munkája közreadásával. Összegyűj-
tötte az ország különböző pontjain lévő várro-
mokhoz fűződő mondákat s művében 35 várnak 
élete, a mondák világába vesző múltja elevenedik 
fel előttünk. Ügyszólván valamennyi várunkhoz 
kapcsolódó regében tanulmányozhatjuk a nép 
képzeletének szabad csapongását. És erről dr. 
Halmos Andor érdekesen, eleven tollal, szemléle-
tesen tud számot adni. Világos képei tárulnak 
szemünk elé. Nemcsak a hegyfokok tetején me-
redező várakat, hanem a valamikor bennük 
pezsgő, mozgalmas, harcias, hangos életet is 
elénk varázsolja. A várregék közt több olyan 
is akad, amelyet az iskolában is eredményesen 
fel tudunk használni. Kedves, bájos pl. a Mun-
kács várával kapcsolatban, II. Rákóczi Ferenc 
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módon, jelenleg a község háztartási ügyeinek 
intézése is nagy nehézségeket okoz. Az egyen-
súlyban való tartásnak felelősséggel járó fel-
adata teljesen a jegyzői kar vállán nyugszik. 
A szerző meleg méltatásban részesíti az e liiva-
dással tettvett a virágos kertben s anyjának 
kedvelt tulipánjai s más virágai iránt ő is nagy 
szeretetet érzett. :Vagy nagy örömmel fogják a 
gyermekek hallani, hogy a tót-paraszt ruhájába 
öltözött Mátyás király a liptómegyei Likava 
vára alól hogy zavarja el csalafintaságával az 
ellenséget. A Tokaj várához fűződő monda nem-
csak hogy megindítja a gyermeki képzeletet, 
hanem erős. nevelő hatással is jár. A szívtelen 
s elbizakodott ifjú teremtés hamar elveszi méltó 
büntetését embertelenségéért. Dr. Halmos Andor 
nagy szorgalommal szedte össze a várakra vo-
natkozó történeti adatokat; a tárgyalás folya-
mán megemlíti, ha valamelyik vármonda költői 
feldolgozásban már megjelent. Csodálkozunk 
rajta, hogy Budatinnal kapcsolatban mégsem 
írja meg, hogy Arany Jánosnak Katalin című 
költői elbeszélése az ehhez a várhoz fűződő 
mondán alapszik. A kis füzet értékét az is bizo-
nyítja, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr a beszerezhető művek jegyzékébe iktatta. 
Terjedelme 8 ív, ára 1 P 50 f s a Molnár-féle 
Nyomdai Műintézetnél. Szekszárdon lehet meg-
rendelni. 

Síklaki István: Hős magyar leányok. Budapest, 
Franklin, 1930. 124 lap. 

A magyarságukat átérző, szenvedni és küz-
deni tudó névtelen hősök, a mindennapi élet-
ben észrevétlenül nagy áldozatot hozó leányok 
a szereplői ennek a szép munkának. Tizenöt 
egyszerű, de mégis megható és érdekes törté-
net, a katholikus szellemű szívnemesítő pedagó-
giai szépirodalom sikerült termékei. Hazasze-
retet, emberszeretet, hit ereje működik Síklaki 
gyermeknovelláinak alakjaiban s a pedagógus-
írót sokszor művészi élmények is segítik, hogy 
munkája ne csak oktató, hanem élvezetes is le-
gyen. Az író alanyisága teszi különösen, hogy 
elbeszélései hamar megtalálják az utat az ol-
vasó szívéhez. Melyik leánylelket ne ragadná 
meg például a lélekben szép Miss Hungária 
alakja, ezé a csüggedni nem tudó kis család-
fenntartóé, aki a homályos lámpa világánál da-
lolva mossa vékony kis ujjaival pólyás testvér-
kéje szegényes rongyait s míg a teknőből ki-
szabaduló színes léggömböcskék az ég felé 
szállnak, arca megszépül s ő lesz Csonka-Ma-
gyarország legszebb leánya. A sok meleg szív-
jóság, ami ebből a könyvből kiárad, nem fog 
nyomtalanul elveszni, mert Síklaki könyve a 
serdülő leányok (sőt az anyák!) kedvelt olvas-
mánya lesz. 

Az i t t felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbol t jában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
August Messer: Pädagogik der Gegenwart. (A 
jelenkor pedagógiája.) Leipzig, Kröner kiadása, 
2. kiad., 1931, 300 lap. 

A neveléstudomány és kapcsolatos rokon sza-
kok terén az irodalmi termelés immár olyan 
arányokat öltött, hogy az így megduzzadt 
anyagnak áttekintése még a céhbelieknek is 
nehézséget okoz, a nem szakemberekből álló, 
úgynevezett művelt közönségnek pedig az el-
igazodást még jobban megnehezíti. Ezen újab-
ban főleg a német szakkörök igyekeznek buz-
gón és sikerrel lendíteni, amennyiben kisebb-
nagyobb összefoglaló gyűjteményes munkák-
ban: lexikonokban,* kézikönyvekben dolgozzák 
fel áttekinthetően az utolsó évtizedek pedagó-
giai irodalmát napjainkig. Ezt a célt szolgálja, 
sajnos, csak német viszonylatban, az előttünk 
fekvő derék munka is, amelynek szerzője, a 
giesseni egyetemen a filozófia és pedagógia ta-
nára, már eddig megjelent nagyszámú művé-
ben ennek a két tudománynak csaknem min-
den ágával foglalkozik. Ezúttal a gazdag anya-
got rendre a következő hat fejezetben dolgozza 
fel: elméleti pedagógia (Herbarton kezdve, vé-
gig megy a „pedagógiák" legkülönbözőbb fa-
jain a legújabbakig); gyakorlati pedagógia 
(röviden ismerteti Matthias, Lehmann, Münch, 
Jalmke, Fr. Paulsen, P. Cauer, Sallwürk, Kein, 
Seyfert, Wychgram stb. idevágó munkáit): a 
fennálló művelődés- és nevelésügy kritikája; 
pozitív reformjavaslatok és kísérletek; a né-
met oktatásügy reformja a köztársaság idejé-
ben; az elszánt iskolaújítók. Ezt követik: ösz-
szefoglalás, jegyzetek, amelyek főleg könyvé-
szeti tekintetben tájékoztatnak; név- és tárgy-
mutató. 

E gazdag anyagból, lapunk rendeltetéséhez 
híven, csupán néhány közelebb fekvő, a nép-
oktatásüggyel kapcsolatos fejezetről emléke-
zünk meg. A régi iskola még távolról sincs „el-
intézve", mondja szerzőnk, a vele szemben tá-
masztott főbb ellenvetések a következők: nem 
biztosította eléggé a nemzeti együvétartozás 
érzését; a munka a többség számára nem jelen-
tett erkölcsi értéket, hanem csak eszközt a 
pénzszerzésre, az ifjúság értéktudatának terv-
szerű elnyomása, a személyiség fejlődésének 
megbénítása, stb. A sok váddal szembeállítha-
tók a következő előnyök: a régi iskola rendre, 
tisztaságra, szorgalomra, engedelmességre, tar-
tózkodásra és lelkesedésre nevelt; tudatossá 
tette a folytonos gyakorlás és a nem éppen kel-
lemes munkák végrehajtásának szükséges vol-
tát; fejlesztette az akaratot, jóllehet egyolda-
lúan a beilleszkedés és alárendelés értelmében, 
ebben a torna is segítségére volt. A régi iskola 
is munkaiskola volt annyiban, hogy ott tanulni 

* Ilyen pl. a Herder-féle kiadásban nemrég megjelent 
két kötetre tervezett nagyszabású ,,Lexikon der Pädago-
gik der Gegenwart", amelynek egyelőre csak 1. kötete 
áll rendelkezésre az „Abendgymnasium" címszótól ,.Kin-
derfreunde"-ig (XVI. lap + 1344 hasáb). 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 2 2 ((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

kellett, ami alól az új iskolát sem lehet mente-
síteni, jóllehet nem a könyvismeretekre veti 
a fősúlyt. Az erkölcsi, vallásos és állam-
polgári nevelésről, úgyszintén szexuálpeda-
gógiáról és az egyéniség (személyiség) kiala-
kításáról szóló fejezetek röviden és tanulságo-
san tájékoztatnak az e kérdések körül a közel-
múltban lefolyt német fejleményekről. Az ú. n. 
„egységes iskola" (Einheitsschule) a német szo-
ciáldemokrata párt és tanítóság sürgetésére 
alakult meg és az ifjúság iskolázását foglalja 
magában hármas tagolásban a 6. életévtől a 
18-ig. Ezzel szervesen összefügg az egységes ta-
nár- és tanítóképzés; az utóbbit az 1914. évi wei-
mari alkotmány ugyan az egész birodalom szá-
mára előírja, ám azért az egységes kiképzés 
egyes országokban még mindig késik. Szerzőnk 
behatóan ismerteti ezután a német ifjúsági 
mozgalmat sokféle kiágazásával, intézményével 
s ezzel kapcsolatban a hamburgi „Gemein-
schaftsschule" (közösségi iskola) intézményét és 
mozgalmát, amely „A gyermekből, a népből, az 
életből" jeligét tűzte zászlajára és külön folyó-
irattal: „Die Wende" rendelkezik. Egységes íb-
kola, közösségi iskola, az elszánt iskolaújítók 
követelte termelő iskola (Produktionsschule), 
az alkotó iskola (Werkschule) és hivatásbeli is-
kola (Berufsschule) mind a társadalmi kien-
gesztelődést szolgálják. Ezt követik a testi ne-
velés, iskolai büntetések, tanítóképzés és -fizetés 
dolgában felmerült legújabb felfogások és kö-
vetelmények. Az elszánt iskolaújítók törekvé-
seinek felette beható ismertetése után (222—71. 
lap) a szerző egy zárófejezetben azokat kriti-
kailag boncolgatja s intelemként idézi Bölitz 
porosz kultuszminiszternek következő figyelem-
reméltó kijelentését: „Súlyos bűnt követnek el 
azok, akik egy új művelődési elméletbe vetett 
hit által vezéreltetve, arra ragadtatják el ma-
gukat, hogy egy nagy országnak történelmileg 
kialakult művelődési ügyét alapjában újjá akar-
ják szervezni." 

Messer tanárnak legújabb könyvét mi ma-
gyarok két szempontból forgathatjuk haszon-
nal. Alapos késziiltségű vezető útmutatása mel-
lett megismerjük a német oktatásügy mai bo-
nyolult és sokrétű szerkezetét és a lázas reform-
mozgalom hajtásait, kilengéseit; másrészt ezek 
alapján a honi viszonyokkal való tanulságos 
összehasonlításra nyílik alkalmunk. Ennek pe-
dig közvetlenül kínálkozó eredménye az, hogy 
a német iskolaügyi szervezet egyik pillére, az 
Einheitsschule, a mi szervezetünkben nagyjá-
ban önként adódik; továbbá, hogy a túlzott dif-
ferenciálásban és szélsőségekben rejlő veszedel-
mektől eddigelé mentesek vagyunk. A pedagó-
giában fellépő s jórészt még vajúdó új irányok 
és legújabb törekvések nálunk a magánvezetés 
alatt álló kísérleti iskolákban találtak hajlékot 
és rászolgáltak arra, hogy buzgón folytatott 
eszményi törekvéseiket jóakaró, de éber figye-
lemmel kísérjük. Az egyoldalú (német) orien-
tálódás elkerülése érdekében azonban jó volna, 
ha a Messeréhez hasonló összefoglalásokat a 
többi vezető kultúrnemzetekre nézve is meg-
szívlelnék. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Japán. 
Két új miniszteri ügyosztály. A japán köz-

oktatásügyi minisztérium által mostanában ki-
adott és a külföldnek szánt angol ismertető-
füzetben: „A general survey of Education in 
Japan" két olyan új és időszerű intézményről 
olvasunk, amelyekről érdemes nálunk is tudo-
mást venni. 1. A tanulók ellenőrzésének ügy-
osztályára az a feladat hárul, hogy kellő fel-
ügyeletben és ellenőrzésben részesítse a tanuló-
kat, különösen pedig kedvezően befolyásolja 
azokat, akik a marxizmus és leninizmus káros 
hatása alatt állnak. Evégből az ügyosztály egy-
részt állandó összeköttetést tart fenn az isko-
lákkal, másrészt megjavítani igyekszik azokat 
a rendszabályokat, amelyek a tanulók oktatá-
sára és vezetésére szükségesnek mutatkoznak. 
Azon fáradozik továbbá, hogy szorosabbra fűzze 
a tanító és tanuló viszonyát, hogy az állandó 
érintkezésből és társulásból üdvös befolyás 
származzék a tanulók gondolkodására és csele-
kedeteire. Gondja van arra is, hogy a tanulók 
helyes ismertetést és felvilágosítást nyerjenek 
a különböző korszerű eszmeáramlatokról; hogy 
világosan lássák az európai és az amerikai vi-
szonyokat s ennek alapján széles és egészséges 
szemszögből ismerjék meg a tarsadalmi problé-
mákat; iigyel arra is, hogy a tanulók jólétét az 
iskolában biztosítsa azzal, hogy baj esetén se-
gítségükre siet; végül figyelme kiterjed a 
függetlenség szellemének élesztősére azzal, hogy 
támogatja a kulturális célokra alakult tanuló-
szövetkezeteket. 2. A társadalmi nevelés ügy-
osztálya abból az elgondolásból fakad, hogy a 
társadalmi nevelés kiszélesítése és mélyítése 
elsőrendű fontosságú tényező a nemzet közmű-
velődési életében és előhaladásában. Ez az ügy-
osztály, amely külön szakképzett személyzettel 
és vidéki szervezetekkel rendelkezik, a követke-
zőket öleli fel: felnőttek oktatása, könyvtárak, 
közművelődési tevékenység, népszerű előadások, 
fiatalok továbbképzése és egyesületei, cserkész-
intézmény, oktatófilmek, közgyűjtemények láto-
gatása stb. Rendkívül elterjedtek az iskolát 
végzettek köréből alakított ifjúsági egyesüle-
tek: 1928-ban volt 15.210 fiú- és 12.647 leány-
egyesület 2,595.422, illetőleg 1,477.863 taggal. 

A tanítónő lélektana. 
Dr. Elze Sehilfarthnak „A dolgozó nő pszicho-

lógiája" c. Lipcsében megjelent könyvéből kö-
zöljük az alábbi részt. 

Manapság a nők részesei az oktatásának és 
nevelésének minden iskolában, még az egyetemi 
katedráig is eljuthatnak, ha kivételesen is. Tevé-
kenységük e téren széles területekre kiterjed. 
Felvetődik a kérdés, vájjon a nő helyettesítse-e 
a férfit a leánynevelésben, vagy csak pótolj a,ki-
egészítse munkáját. Különös feladatot kell-e tel-
jesítenie, vagy csak a maga módján folytatnia 
azt, amit a férfiak már régen megvalósítottak? 
Tehát másoljanak csupán1? Sok mindent ölelnek 
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fel e kérdések! A nő hivatásának ügyét, pszicho-
lógiájukat és emőgött a felserdülő női nemze-
dék jövőjét s ezzel összefüggésben a népek sor-
sát. 

Mennyi remény és aggodalom rejlik e köz-
mondásban: „Akié az ifjúság, azé a jövő!" A ta-
nítónak nem kell fáradoznia azon, miként egye-
sületeknek és testületeknek, hogy megközelítse 
az ifjúságot. Kezére bízzák őket. Hatalmával 
azonban felelőssége is növekszik ez a felelősség 
kétszeres súllyal nehezedik a tanítónőre! Aki 
gyermekét a tanítónőre bízza, nemcsak azt várja 
tőle, amit a férfitanítótól vár, hanem az anyát 
keresi személyében. Ha a férfitanító jó apja is 
tanulóinak, a szülők és gyermekek, mint külö-
nös ajándékot köszönik meg neki, a tanítónő 
anyai gondoskodását ellenben természetesnek 
tartják és ha elmarad, durva kötelességmulasz-
íásnak tekintik. Az első és legfőbb feladata tfehát 
ez és az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kell 
ily irányban kiképezni őt, hogy csak azután 
engedélyezzék számára hivatásának gyakorlá-
sát. A nőnek minden tudománya csütörtököt 
mond, ha hiányzik belőle az, hogy a lelki jósá-
got és melegséget át is tudja vinni tanítvá-
nyaira. 

Egy felsőbb leányiskolában, 17 éves leány-
növendékek közé került egy kisegítő tanítónő, 
szép fiatal leány, aki kitüntetéssel végezte elmé-
leti és gyakorlati vizsgáit. Az összes osztályok, 
ahol tanított, rajongtak érte. A lányok való-
sággal ostromolták a tantermet, csakhogy lát-
hassák a tanítónőt. Ez egy hétig tartott így, 
azután megszűnt a szenzáció és a tanteremben 
a hangulat egyszerre megváltozott, mert a ta-
nítónő minden személyes kérdés elől azonnal ki-
tért. Amikor az egyik osztályban egy leányka 
azzal védekezett, hogy anyja megbetegedése 
miatt nem tudja feladatát elvégezni, a tanítónő 
így válaszolt: — Az ön magánviszonyai nem 
érdekelnek engem, holnapig kétszer írja le fel-
adatát! A lányok nem is tanultak sokat osztá-
lyában, bármily kitűnő képességei is voltak 
szakmájában! Ez bár kirívó eset, annyi bizo-
nyos, hogy a tanítónő rideg magatartása ked-
vezőtlen hatással van a leánylélekre. 

Egy szomszédos osztályban a kiváló tehetségű 
tanítónő viszont túlságosan is nagy elnézést 
gyakorolt. A 14 éves leánynövendékek állandóan 
zajongtak, pajkoskodtak, csakhogy panaszkodni 
hallják tanítónőjüket: —• Ugyan legyetek csönd-
ben, viselkedjetek rendesen, tegyétek meg a ked-
vemért. — Ez a tanítónő a gyönge anyákhoz volt 
hasonló, aki gyermekeit „anyai szeretettel" ne-
velte. 

Hangulat az iskolában. 

Az iskola tanítási óráinak szellemi atmoszfé-
rája — írja Lotte Müller német tanítónő — 
mint oktatási hangulat nyilatkozik meg és 
minden tanítási órától fokozatosan erősödik. 
Ez a hangulat különböző feltételektől függ: a 

tanítási anyag és az ezen anyag által diktált 
munkarendszer befolyásolják. A dolgozók — ta-
nító és tanulók — ugyancsak hangulatot visz-
nek az oktatásba, s azok a munka folyamán 
gyorsabban vagy lassabban váltakoznak, ösz-
szehasonulnak és a legkedvezőbb esetben egy-
séges munkahangulattá olvadnak össze. 

Ha az osztályt már áthatják feladatai, ami-
kor a lélek melegen illeszkedik bele a munkába, 
komoly és derűs oktatási hangulat tör utat az 
osztályban: a tanulók boldogok, hogy erejük 
megmozdulását vagy növekedését érzik, ha fel-
adatuk sikerül és komolyak a tananyaggal való 
birkózásukban, amit teljesen magukévá akar-
nak tenni. 

Minél öntevékenyebb az osztály, annál job-
ban függ az oktatási hangulat magától a ta-
nulótól. A tanulónak tudnia kell, hogy a nyu-
godt, egyenletes munkahangulat: érték, amit 
gondtalanul nem szabad lerontani, hanem ami-
nek eléréséért fáradozni kell. Ebből a szem-
pontból helyes, ha a tanító olyan alkalmakkor, 
amikor a nyugodt hangulatot valami tapintat-
lanság vagy hazugság, fegyelmezetlenség stb. 
zavarja meg, nem minden áron maga igyek-
szik a jó hangulatot visszaállítani. Az osztály 
akkor maga ébred tudatára annak, hogy a jó 
hangulatot egy halk lehelet is rossz hangulattá 
változtathatja át. Ez a rossz hangulat, amit az 
osztály maga idéz elő, esetleg nevelő mozzanattá 
válhatik. 

A tanító kötelessége, hogy az osztály munka-
hangulatát, tehetségéhez képest óvja és meg-
őrizze és megszerezze azt a képességet, hogy 
a rendszerint az óra kezdetén megnyilvánuló 
komorságot derűvé változtassa át. Ugyancsak 
a tanító kötelessége számolni az osztály han-
gulatával; megtörténhetik pl., hogy a tanító 
eélja az, hogy finom hangulatú lírai költemé-
nyeket akar átérzékeltetni a tanulókkal és az 
osztály izgatott vagy nyugtalan állapota nem 
alkalmas ennek a szándéknak megvalósítására. 
A tanítónak nem szabad mindig beleilleszkedni 
az osztály hangulatába és a gyermektől önural-
mat és önfegyelmezést kell kívánnia, ho>gy a 
derűs várakozás hangulatában teljesíthesse 
mindig komoly feladatait. 

A tanító legnagyobb örömének forrása az, 
hogy osztályának hangulatait megérezheti, abba 
beleolvadhat, a vidám várakozás a munka kez-
detén, a siker biztonsága, halk aggodalom és 
csüggedés nehéz feladatoknál, a diadal érzése 
a nehéz tananyag leküzdésénél. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 2 4 ((>/,. ÉVFOLYAM 13. SZÁM.) 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Országos Tanítószövetség gyűlése. 
A Magyar Tanítóegyesületek Országos Szö-

vetsége szövetségtanácsi gyűlését f. évi július 
lió 3-án tartotta meg Budapesten, a Tanítók 
Ferenc József Házában, a tanítóság nagy ér-
deklődése mellett. A tanítóegyesületi képviselők 
közül mintegy 500 tanító jelent meg a gyű-
lésen. A tárgyalás fontosságát emelte az a kö-
rülmény, hogy abban részt vettek a kultusz-
minisztérium részéről ifj. dr. Wlassics Gyula 
báró, h. államtitkár és Takács Béla kir. tan-
felügyelő, ügyosztály főnök, a Királyi Tanfel-
ügyelők Országos Egyesülete képviseletében 
Padányi Andor székesfővárosi kir. tanfel-
ügyelő. a tanítóképzőintézeti tanárok egyesület 
tének képviseletében Párvy Endre tanítóképző-
intézeti igazgató és Kiss József tanítóképző-
intézeti tanár, a polgári iskolai tanárok részé-
ről Kiss Béla polgári iskolai igazgató, továbbá 
az országos tanítóegyesületi elnökök közül 
Galla Endre az állami, Krug Lajos az evangé-
likus, Ormós Lajos a református és Reskó Já-
nos a görögkatholikus országos tanítóegyesüle-
tek elnökei. 

Rákos István kir. tanácsos elnök meg-
nyitójában a többek között rámutatott arra a 
szomorú jelenségre, hogy a társadalom a tanító-
ságot tévesen úgy ismeri, mintha elégedetlen 
tömeg volna, amely mindig újabb és újabb köve-
telésekkel áll elő. Pedig aki a helyzetet is-
meri, az tudja, hogy a tanítóság évtizedes sérel-
mei között egy sincs, melynek jogosságát a ma-
gas hatóságok el nem ismerték volna. Abban a 
reményben nyitotta meg a gyűlést, üdvözölve a 
vendégeket, hogy ez a tárgyalás közelebb viszi 
a tanítóságot céljai megvalósításához. 

Ezután egyenként üdvözölte a hatóságoknak, 
társegyesületeknek és az országos tanítóegyesü-
letnek megjelent képviselőit, akik közül ifj. dr. 
Wlassics Gyula báró, helyettes államtitkár az 
üdvözlésre a következő szavakkal válaszolt: 

„Midőn nagyrabecsült elnökük meleg kö-
szöntését szívből megköszönöm, engedjék meg, 
hogy egyben őszinte kifejezést adhassak a fölött 
érzett igaz örömömnek, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága olyan 
ügyosztály élére állított, ahol módom van a ma-
gyar tanítóság érdekében munkálkodni. Most is 
a legkedvesebb kötelességként hárul reám az a 
megtisztelő feladat, hogy kultúránk európai te-
kintélyű vezetőjének, gróf Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagy-
méltóságának meleg üdvözletét a magyar ta-
nítóságnak átadjam. Az ő felfogását a népokta-
tás fontosságáról idestova évtizedes miniszter-
sége alatt tett nyilatkozataiból eléggé ismerik. 
De ha ezek a klasszikus megnyilatkozások nem 
árulnák el, minden szónál ékesebben kifejezik 
a miniszter úr hitvallását olyan alkotásai, mint 
az 5000 népiskolai objektum, vagy az az egy-
millió pengő, amelyet a gazdasági és pénzügyi 
világkrizis idején a legtöbb kárt szenvedett ma-

gyar tanítóság javára biztosítania sikerült. De 
nem óhajtok sem az eddigi eredményekről szá-
mot adni, sem programmot előterjeszteni. 
A kultuszkormány képviselőinek feladata itt 
az, hogy a magyar tanítóságot a legközelebbről 
érdeklő ügyekben elhangzó kívánságok hűséges 
tolmácsai lehessünk, s ezért ezeket azzal a ko-
molysággal és szeretettel hallgassuk meg és köz-
vetítsük illetékes helyen, melyet a magyar ta-
nítóság a magyar közigazgatás minden ténye-
zőjétől elvárhat. Nem nehéz feladat az önök 
ügy ót a magyar kultuszminiszter szívügyévé 
tenni, tudják nagyon jól, hogy ő azt már első 
munkatársával, Petri államtitkár úr ő excellen-
ciájával egyetemben szíve közepébe fogadta. 
A magyar tanítóság nagyszerű hivatása: a ma-
gyar jövő lelkének formálása s ezen múlik a 
magyar feltámadás megalapozása. Helyzetük 
.javijasa a nemzet legfőbb érdeke, hiszen nem-
zetünk sorsa függ attól, miként tudjuk a ma-
gyar tanítóságot erősíteni. Adja a Mindenható, 
hogy hazánk minél előbb abba a helyzetbe ke-
rüljön, hogy a legnemesebb hivatást betöltő 
fiainak minden méltánylást érdemlő kérését tel-
jesíthesse! Isten áldása legyen addig is áldoza-
tos r^mzetvédő munkásságukon, melyet az egész 
ország szeretete kísér!" 

A h. á l lamti tkár szavait követő éljenzés u tán az elnök 
lelkes szavak kíséretében adta á t Gyüre Péter, Leugyák 
György és Tóth Árpád tiszteletbeli tagoknak díszokleve-
leiket, akik meghato t tan mondottak köszönetet a meg-
tiszteltetésért. 

A főtitkári jelentés tudomásulvétele után Föl-
des Ferenc titkár tartotta meg nagyszabású elő-
adását a tanítóság anyagi helyzetéről. A beter-
jesztett határozati javaslathoz számos hozzá-
szólás történt, néha izgatott is volt a hangulat, 
különösen a kántortanítók részéről, de ennek 
ellenére is egyhangúlag elfogadták a határoza-
tokat, melyeknek lényege a következő: 

1. Az Országos Tanítószövotség kéri a terméiíyfizeté-
sek eltörlését. Minden tanító az állampénztárból kapja 
meg teljes tan í tó i illetményét. 

2. Ha ezt rövidesen nem lehetne megvalósítani, úgy 
kéri az értékegységnek a pir.ci árhoz való leszállítását, 
a kántori és a t an í tó i fizetések szétválasztását és a múlt-
ban elszenvedett károsodásokért a terményfizetéses taní-
tók részére kárpót lás t . 

3. Kéri a Szövetség az igazgatói tiszteletdíjak rende-
zését, a tanyai pótlék kiutalását és a VII. fizetési osz-
tá lyba 15%-os előhaladási lehetőséget, hogy minden 30 évi 
szolgálattal rendelkező tanító bejuthasson a VII . fizetési 
osztályba. 

A segédtanítói állás betöltésével kapcsolatban Földes 
Ferenc előadó határozat i javas la tá t szintén elfogadta a 
szövetségtanács. Ebben kívánják hogy a segédtanítói 
állásban a két és fél év elteltével a véglegesítő nyilatko-
za to t csakis rendes fegyelmi tárgyaláson hozot t ítélet 
alapján lehessen megtagadni. — Tiltakozik a taní tóság 
annak a lehetősége ellen, hogy az iskolaszék esetleg mint 
vádló ós mint bíró egy személyben ítélkezhessen a segéd-
tan í tó felett és éppen ezért kéri, hogy rendeletileg sza-
bályoztassék ez az ügy. A segédtanító felett csak a rendes 
fegyelmi bíróság ítélkezhessen a taní tói fegyelmi szabály-
zat alapján, mert minden más lehetőség visszaélésekre 
adhat alkalmat. •— Végül kérték, hogy a segédtanítónak 
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csak készpénzben adhassa ki a törvényes fizetését az 
iskolafenntartó hatóság. 

Csernai Mátyás, Horváth János, vitéz Havas József, 
Törös Károly, Schneider János, Benda László és Buzo-
gány Dénes felszólalásai után a gyűlés az előadó javas-
l a t á t elfogadta. 

Héti Józsefnek a törpeiskolai tanítók bizonytalan sor-
sára vonatkozó panaszára ifj. Wlassics Gyula báró, h. 
ál lamtitkár és Takács Béla ügyosztályfőnök megnyugtató 
felvilágosítást adott. 

Wanictsek Rezső a népoktatás időszerű kérdé-
seiről: a nyolcosztályú népiskoláról, a főiskolai 
tanítóképzésről és a szakfelügyelet kiépítéséről 
tartott rendkívül értékes előadást, melyben kör-
vonalozta az országos Tanítószövetség közismert 
állásfoglalását ezekben a kérdésekben. 

A tetszéssel fogadott előadáshoz Párvy Endre, 
a tanítóképzőintézeti tanárok egyesületének el-
nöke szólalt hozzá először. Nagy elismeréssel 
adózott az előadónak és kijelentette, hogy az 
érettségi vizsgával rendelkező V. évfolyamú 
leánynövendékek tanítása alapján meggyőző-
dött arról, hogy egy év alatt nem, de két év 
alatt igenis lehet kitűnő tanítókat képezni az 
érettségizett ifjakból. Ilyen értelemben híve a 
magasabb, főiskolai tanítóképzésnek. Az élet 
fejlődése önmagától is meg fogja hozni a fő-
iskolai tanítóképzést ós ennek a fontos átalaku-
lásnak az út já t együttműködéssel lehet egyen-
getni. Egyébként a tanítóság szellemi színvona-
láról legteljesebb elismeréssel szólott. 

Ezután Takács Béla kir. tanfelügyelő, ügy-
osztályfőnök nyilvánította a fölvetett kérdé-
sekre vonatkozó nézeteit. 

A nyolcosztályú népiskolát illetőleg meg-
jegyzi, hogy ennek a kérdésnek a szorgalmazá-
sánál a tanítóság nyilt kapukat dönget. A mi-
niszter úr ezt a kérdést nem ejtette el, továbbra 
is napirenden tart ja, csupán a súlyos gazdasági 
helyzetre való tekintettel átmenetileg várakozó 
álláspontra helyezkedett. A tanítóságnak tehát 
nem a saját körében és nem a minisztériummal 
szemben kell ezt a kérdést népszerűsítenie, ha-
nem oda kell törekednie, liogy a nyolcosztályú 
népiskola gondolata az egész magyar társada-
lomban szimpatikus fogadtatásra találjon. 

A tanítóképzés reformjával Pá rvy Endre ta-
nítóképzőintézeti igazgató részletesen foglalko-
zott. Erről a kérdésről ezért csupán annyit kí-
ván megjegyezni, hogy nézete szerint a tanítók 
magasabb képesítése a népoktatásügy érdeke s 
természetes folyománya a nyolcosztályú elemi 
népiskolának. 

Az iskolai felügyeletet illetően egyetért az 
előadóval abban, hogy a tanítóságnak a fel-
ügyeletben helyet kell biztosítani. Ez a járási 
felügyelet szervezése ú t ján történhetik, akkor, 
ha azt a gazdasági viszonyok lehetővé teszik. 
A tanfelügyelők! kiválasztásánál egyébként a 
minisztériumot az a szempont vezeti, hogy a 
népoktatásügy fejlesztésére s a tanítóság érde-
keinek szolgálatára alkalmas egyének kerülje-
nek a tanfelügyelői karba. Ezt a kettős nehéz 
feladatot csak széleskörű pedagógiai ismeretek-
kel ós kiterjedt jogi tudással bíró emberek ké-
pesek megoldani. Ilyen kettős képesítést azon-
ban iskoláink nem nyújtanak. Ezért vált szük-

ségessé a szegedi tanfelügyelőképző tanfolyam 
szervezése, ahová tanítói oklevéllel bíró okleve-
les tanítóképzőintézeti tanárok vétetnek fel s 
egy év alatt jogi átképzésben és gyakorlati ki-
képzésben részesülnek. Ha a magasabb képzett-
ségű tanítók ennek a kettős feladatnak meg-
oldására alkalmasaknak fognak mutatkozni, vé-
leménye szerint teljesülhet a tanítóságnak az a 
kívánsága, hogy a kir. tanfelügyelők a kiváló 
értékű tanítók közül alkalmaztassanak. 

Végül elismeréssel emlékezett meg arról, hogy 
a tanítóság ilyen nagyfontosságú kérdésekkel 
magasszínvonalú vitában foglalkozik. 

Dr. Nagy Lajos, Törös Károly és Ormós Lajos hozzá-
szólásai után Vikár Kálmán a tanítóegyesületi élet fel-
lendítéséről és ezzel kapcsolatban a pedagógiai szeminá-
riumok rendezéséről t a r to t t a meg előadását. 

Vikár Kálmán titkár azt indítványozta, hogy 
az államsegélyes felekezeti tanítók kötelezett 
tagjai legyenek a vármegyei tanítóegyesületek-
nek és hogy a pedagógiai szemináriumokat a 
vármegyei és járásköri tanítóegyesületek gyű-
lésének keretében tartsák ezután is a tanfel-
ügyelő és az egyesületi elnök közös vezetésével. 
Egy gyűlésen csak egy gyakorlati tanítás ós 
egy elméleti előadás legyen. 

Takács Béla kir. tanfelügyelő, ügyosztály-
főnök arra hívta fel a szövetségtanács figyel-
mét, hogy az államsegélyes hitfelekezeti tanítók 
törvényes jogalap hiánya miatt miniszteri ren-
delettel nem kötelezhetők arra, hogy a vár-
megyei általános tanítóegyesületeknek tagjai 
legyenek. Ehhez ú j törvényre volna szükség, 
amely az 1868. évi X X X V I I I . t.-c.-nek a tanító-
egyesületekre vonatkozó részét módosítja. 

A pedagógiai szemináriumok nagyjelentőségű 
és kiválóan eredményes munkája — Takács B. 
ügyosztályfőnök szerint — a tanítóság önkép-
zési vágyának, hivatásszeretetének, áldozatkész-
ségének és nemes gondolkodásának bizonyítéka. 
Ennek a munkának eredménye az tíj nemzeti 
munkaiskola, amelyben a régi merevség helyét 
eleven, lüktető élet váltotta fel s amelyben az 
érzelmi és akarati nevelés egyenlő jelentőségű 
a nevelési célok szolgálatába állított értelmi ne-
veléssel. Ennek a népiskola és tanítóság érde-
keit egyaránt szolgáló munkának sikerét veszé-
lyeztetni nem szabad. Ha ez a munkásság zavar-
talanul folyhatik tovább a tanítóegyesületi élet 
keretében, nincs akadálya annak, hogy oda be-
illesztessók. Ha azonban a tanítóegyesületi élet 
keretében ez a munkásság nem történhetnék 
az eddigi sikerrel, akkor a pedagógiai szeminá-
riumok mai külön szervezetét megbolygatni 
végzetes hiba volna. Megvallja, liogy aggodal-
mai vannak az egyesítéssel szemben. A tanító-
egyesületek a költségvetés, számadás tárgyalá-
sával, a tisztikar választásával, a napirendi kér-
désekkel, indítványokkal és állandóan szereplő 
tanítói sérelmekkel annyira le vannak foglalva, 
hogy a szemináriumi munkára már nem jut ele-
gendő idő. Mindezeken kívül reá kell mutatnia 
arra is, hogy az egyesületi élet sokszor izgalmas 
ülései nem tudják azt a nyugalmas légkört biz-
tosítani, amely a pedagógiai szemináriumok si-
keres munkájának első és legfőbb föltétele. 
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Ajánlja a szövetségtanácsnak, hogy állásfogla-
lásánál ezeket a komoly aggodalmakat fontolja 
meg. 

A gyűlés Krug La jos és Héti József hozzászólásai után 
Vikár Kálmán előadói javaslatát elfogadta. 

Végül az indítványok kerültek sorra, amelye-
ket elfogadott a szövetségtanácsi gyűlés és 
azoknak végrehajtásával az elnökséget bízta 
meg. A szövetségtanács táviratban üdvözölte 
Klebelsberg Kuno gróf közoktatásügyi minisz-
tert, mint a tanítóság hivatott vezérét, abból az 
alkalomból, hogy országgyűlési képviselővé vá-
lasztották. 

A jelenvoltak azzal a tudat ta l távozhat tak a gyű-
lésről, hogy kívánságaik teljesítése elől az illetékes 
tényezők nem zárkóznak el és azok fokozatos megvaló-
sítása már a közel jövőben remélhető. 

Református tanítógyűlés Tolnában. A Tolnai Re-
formátus Egyházmegyei Tanítóegyesület most t a r t o t t a 
meg Kistengelicén évi közgyűlését. A közgyűlést isten-
tisztelet előzte meg, amelyen Szakács Imre esperes prédi-
kált, Szegő István decsi református kántortanító, elnök 
mondott megnyitót, majd Gilicze Sándor kajdacsi refor-
mátus lelkész, egyházmegyei főjegyző t a r t o t t előadást 
a népiskolai vallástanításról. A gyakorlati tanításról 
Madary Gyula kistengelici tanító, a felekezeti tanítóságot 
érdeklő kérdésekről Héti József öesényi református kán-
tortaní tó, főjegyző értekezett. 

A .lász-Nagykún-Szolnokvármegyei Általános 
Tanítóegyesület LI. közgyűlése. A Jász-Nagykún-
Szolnokvármegyei Általános Tanítóegyesület Szolnokon 
t a r t o t t a ezévi közgyűlését, melynek keretében ünnepelte 
Keszthelyi István egyesületi elnököt 40 éves tanítói jubi-
leuma alkalmával. A közgyűlést megelőző istentiszteleten 
dr. Sághy Sándor vári igazgató-lelkész megható szavak-
kal ecsetelte az ünnepeltnek példás vallási és családi 
életét. A vármegyeházán ta r to t t közgyűlésen Tobel Fe-
renc t i tkár napirenden kívüli felszólalásában ismertette 
Keszthelyi István 40 éves működését. Totola József al-
elnök szíves szavakkal köszöntötte Keszthelyi Is tvánt s 
á tnyú j to t t a az egyesület ajándékát: schaffhauseni arany-
órát. Megjelentek: Almásy Sándor főispán, Alexander 
Imre alispán, Bihary Is tván vezető ker. tanfelügyelő, Ber-
kényi Károly tanítószövetségi alelnök és Galla Endre, az 
Ali. Tanítók Orsz. Egyesülete elnöke, akik szintén üdvö-
zölték az ünnepeltet. Keszthelyi István meghatva kö-
szöntő meg az üdvözlést s hivatkozva közeli nyuga-
lomba vonulására, lemondott elnöki tisztségéről. A köz-
gyűlés Keszthelyi I s tván t tiszteletbeli elnökévé válasz-
to t ta . A részleges t i sz túj í tás alkalmával a választmány 
javaslatára megválasztották elnökké Ferenczy Kálmán 
szolnoki áll. igazgató-tanítót. Alelnök: Benner Áron Jó-
zsef szajoli róm. ka th . ig.-tanító, könyvtáros: Fazekas 
Károly szolnoki áll. taní tó, választmányi tagok: Czifra 
Sándor szolnoki áll. taní tó, Takáts Sándor jászapáti r. 
kath. ig.-tanító és Molnár Pál mezőtúri ref. igazgató-
taní tó lett. Tobel Ferenc tartalmas titkári jelentése után 
dí jazta a közgyűlés „A földrajz taní tása" címen hirde-
tett pedagógiai pályázatot . Lótos Ferenc jászárokszál-
lási áll. tanító a 100 pengős I. díjat, Härtung Nándor 
az 50 pengős II. d í ja t nyerte, Markoth Dezsőné homoki 
áll. tanítónő pedig kiváló dicséretben részesült. 

Az egri főegyházmegyei róm. kath. tanítóegye-
sület felsőhevesi esperesi köre folyó évi június hó 
11-én Pétervásáron t a r t o t t a évi rendes közgyűlését, me-
lyet Képes József, pétervásárai esperes-plébános, egyházi 
elnök vezetett. Elnöki megnyitójában szociális kérdésekkel 
foglalkozott. A nagy figyelemmel ha l lga to t t megnyitó 
után Bobek László dorogházai igazgató, kántortanító, vi-
lági elnök az egri főegyházmegye fennkölt lelkű ősz főpász-
toráról emlékezett meg, majd a pedagógiai szemináriumok-
ról és az iskolánkívüli népnevelésről. A közgyűlés dr. 
Szmrecsányi Lajos egri érsek őnagyméltóságát 80. élet-
évének betöltése alkalmából táviratilag üdvözölte. Az egy-
házi elnök meleg szavakkal üdvözölte Bobek Lászlót, abból 
az alkalomból, hogy tanítói működésének 40. évét teljes 
erőben érhotte meg. Nagy Gábor dr. bodonyi s. lelkész 
„Árpádházi szent Erzsébet, mint a kath. karitatív tevé-
kenység példaképe" címmel t a r to t t felolvasást. Utána 
Remenyik Jenő pétervásárai igazgató tanító t a r to t t sza-
bad előadást „A kath. tanító feladata a kath. akció-
ban" címmel. Végül Nagy István ivádi kántortanító tar-
t o t t a számolás és mérésből mintaelőadást a VI. osztá-
lyában. 

A Siketiiémák és Vakok Tanárainak Országos 
Egyesülete Kaposvárt a siketnémák intézetében 
tartotta közgyűlését június 23-án. Herodek Ká-
roly elnök megnyitójában rámutatott azokra 
az eredményekre, amelyeket egy év leforgása 
alatt a tanárok elértek. Vollmann János titkár 
összefoglaló jelentésében részletesen beszámolt 
az egyesület választmányi és szakülésein elő-
fordult eseményekről és általában képét adta 
az egész évi tevékenységnek. Herodek Károly, 
a Vakok József Nádor Királyi Országos Inté-
zete igazgatója beszámolt a newyorki vakság-
ügyi világkonferenciáról, amelyen mint a ma-
gyar kormány delegátusa vett részt. Füzesi Ár-
pád, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
magyarázórajzi tanszékének tanára, mozgóké-
pekkel és kiállítással kapcsolatosan a főiskolán 
végzett eredményes munkásságáról számolt be. 
A közgyűlés szabályszerű progranimjának le-
tárgyalása után a tisztikar megválasztása kö-
vetkezett. Az egyesület elnöke egyhangúlag 
Herodek Károly, a Vakok Országos Intézete 
igazgatója, míg társelnöke Nagy Péter siket-
némaintézeti igazgató lett. Titkár Vollmann 
János, pénztáros Gáldy Andor tanárok, szak-
lapszerkesztők Istenes Károly és Kirsehenheu-
ter Ferenc igazgatók. 

A Magyarországi Református Tanítók Országos 
Egyesülete július 4-én gyászünnepet tartott 
nagynevű elnökének, a közelmúltban elhúnyt 
Dobó Sándornak emlékezetére, mely alkalom-
mal a Tanítók Házát zsúfolásig megtöltötte a 
református tanítóság. A debreceni református 
tanítók vegyeskarának éneke nyitotta meg az 
ünnepet, majd Ormós Lajos ügyvezető-elnök be-
széde után Nagy Lajos dr. karcagi református 
tanító mondott magasan szárnyaló emlékbeszé-
det, utána Varga Lajos tanítóköltő olvasta fel 
ünnepi költeményét. A gyászünnep a vegyes-
kar énekével ért véget. Az ünnep után megtar-
tott közgyűlés Dobó Sándor elhúnyt elnök örö-
kébe, meleg ünneplés közepette Ormós Lajost, 
a tanítótársadalom kiváló vezérét választotta 
meg elnökké, Molnár Jánost pedig alelnökké. 
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A Uajavidéki Róm Kath. Tanítóegyesület június 
hó 22-én, Baján t a r to t t a 58. nagygyűlését. A Hiszekegy 
eléneklése után Greiner Gyula vil. elnök t a r t o t t megnyitó 
beszédet, melyben a mai társadalmi bajokra mu ta to t t rá 
és Szent Erzsébet hétszázéves jubileumáról emlékezett 
meg. Szemző Antal t i tkár beszámolt az 58. év munkájá-
ról, amely igen eredményesnek mondható. A közgyűlés 
negyedízben is egyhangú lelkesedéssel választotta meg dr. 
Gonczlik Kálmán apátplébánost egyh. elnökévé, aki el 
nöki székét elfoglalva, kijelenti, hogy a régi szeretettel 
és a régi nyomokon fog továbbra is munkálkodni az egye-
sület érdekében. Az egyházi elnököt Finta Sándor orszá-
gos elnök üdvözölte lelkes szavakkal. Egyh. alelnökül 
Mészáros Béla vaskúti plébánost választották meg. — 
Máhig Ervin bajai hittanár „A szertartástan és egyház-
tört . tanítása az el. iskolában" címen t a r t o t t előadást. 
Szalay Ilona vaskúti tanítónő „Magyarországi Szent Er-
zsébet a kath. karitatív tevékenység példaképe" címen. 
Bán Aladár „Szent Erzsébet betege" című költeményét 
Obert Ferenc szavalta el nagy hatással. Horváth Vilmos 
borotai kántortaní tó „A rádió a magyar népoktatás és 
népművelés szolgálatában", majd Szabó D. Béla bács-
almási tanító „A kalocsai egyhm. földrajzi, néprajzi és 
hitéleti leírása" c. dolgozatát olvasták fel. 

A kisvártlai róm. kath. esperesi kerület tanítói 
köre Kisvárdán t a r to t t a évi rendes közgyűlését, melyen 
Bnry Alajos tanügyi esperes elnökölt Az egri érsek őex-
cellentiáját 80. életéve alkalmából a közgyűlés táviratilag 
üdvözölte. Benöcs József kisvárdai kántortanító a tanító-
nak a katholikus akcióban való szerepéről értekezett. Pócz 
Béla nyirbaktai kántortanító, köri jegyző a számolás és 
mérés ú j tantervi célkitűzéseiről, anyagáról és módszeres 
feldolgozásáról t a r t o t t előadást. A számolás és mérés kö-
réből Póczné Babulicz Jolán a harmadik osztályban minta-
taní tás t ta r to t t . Klimkóné Bacskay Mária kisvárdai ta-
nítónő pedig „Árpádházi Szent Erzsébet, mint a katho-
likus karitatív tevékenység példaképe" címen olvasott fel. 
Bnry Alajos tanügyi esperes és a kerület papsága által 
felajánlott 200—200 pengő ösztöndíjat a folyó tanévben 
Pellczer Irén és Bereznay Margit elsőéves képzősök élve-
zik. A mult gyűlésen kitűzött 50 pengő írói díjat a bíráló 
bizottság Benöcs József kisvárdai kántortanítónak ítéli 
oda. 

A polgári róm. kath esperesi kerület tanítói 
köre Polgáron t a r t o t t a évi rendes közgyűlését. A gyű-
lést dr. Kiss Péter esperes-plébános nyi tot ta meg. Meg-
nyitójában hódoló szavakkal emlékezett meg az egri egy-
házmegye ősz lelkipásztoráról, dr. Szmrecsányi Lajos érsek 
őeminenciájárói 80 éves születési évfordulója alkalmából. 
Majd hódolattal emlékezett, meg a nemzet nagy fiáról, 
gróf Apponyi Albertről, 85 éves születési évfordulója al-
kalmából. Az egyházközségek képviseletében megjelentek: 
dr. Melczer Béla földbirtokos, Pamlényi Béla t iszt tar tó és 
Kovács János intéző. A közgyűlésen Mária Konstantia 
főnöknő t a r to t t nagy szakavatottságra valló mintataní-
tás t a számolás és mérés köréből. Sztupár István sajó-
kőrösi rk. tanító pedig „Magyarországi Szent Erzsébet, 
mint a karitatív tevékenység példaképe" címmel értekezett. 
Majd Akáb István polgári rk. tanító szabad előadást tar-
t o t t „A tanító feladata a katholikus akcióban" címmel. 

Az Országos Izraelita Tanítóegyesület 65. esz-
tendei fennállását június 25-én ünnepelte meg. 
Az ünnepi közgyűlés a pesti izr. hitközség dísz-
termében volt, amelyen résztvett a magyar 
zsidó közélet számos kiváló és vezető férfia. 

Schichtanz Ármin, az egyesület elnöke üdvö-
zölte a megjelent előkelő vendégeket, Rákos 
István királyi tanácsos, aki a Magyarországi 
Tanítók Országos Szövetségét képviselte, fel-
szólalt és kijelentette, hogy az ország összes ta-
nítóságának össze kell tartani. Elismerte, hogy 
a magyar zsidó tanítók mindig áldásos haza-
fias kultúrmunkát és feladatot végeztek. A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után Pintér Ignác, 
Schichtanz Ármin elnök, Schönberger Mór ta-
nár kegyeletes szavakkal emlékeztek meg az 
egyesület elhúnyt nagynevű elnökéről Csukási 
Fülöpről, és Adler Simon alelnökről. Pénteken 
több mint százan leutaztak Balatonfüredre, 
ahol az egyesület által létesített néhai Csukási 
Fülöpről elnevezett üdülőházat avatták fel. 

Az Eötvös-alap ülései. A Magyarországi Taní-
tók Eötvös-Alapjának szokásos évvégi ülései 
július 2-án, délelőtt a választmány tanácskozá-
sával kezdődtek. A választmány ülésének ez al-
kalommal különös jelentőséget adott, hogy 
tárgysorán szerepelt a Tanítók Ferenc József-
Háza igazgatói állásának választás ú t ján való 
betöltése. A Tanítók-Háza felügyelőbizottságá-
nak előzőleg történt hármas jelölése alapján, a 
választmány az igazgatói állásra Parlesszák Jó-
zsef állami tanítót választotta meg, aki 15 éven 
keresztül, mint a Gyermekvédő Ligához szolgá-
lattételre kirendelt, ennek a társadalmi szerv-
nek 22 intézményét és kórházát vezette, mint 
központi tanügyi és gazdasági igazgató. 

Délután az Országos Osztóbizottság ülésén a 
Tanítók Ferenc József-Házába 136, a Péterfy-
Leányotthonba 28 i f jú t vett fel, továbbá 34 jól 
tanuló tanítógyernieknek 80—80,11 tanítóözvegy-
nek 100—100, és 20 tanítóárvának 80—80 pengő 
jutalmat, illetőleg segélyt ítélt oda. 

Az Országos- Osztóbizottság ülését a közgyű-
lés követte. Rákos István kir. tanácsos, elnök 
megnyitója után, Háros Antal főtitkár jelenté-
sét, mely nyomtatásban már előzően a tagok 
kezébe került, a közgyűlés elfogadta. Ugyancsak 
tudomásul vette a közgyűlés a Tanítók Házai-
ról szóló jelentéseket, a zárszámadásokat, költ-
ségvetéseket, melyeket Gergely I. mutatott be. 
Napirenden volt az alapszabályok módosításá-
nak a kérdése is. A közgyűlés módosította az 
alapítványokra vonatkozó pontozatokat, aminek 
következtében egy szobaalapítvány összege 8000 
pengőről 4000 pengőre szállíttatott le. Elhatá-
rozta azután a közgyűlés, hogy a Tanítók-Háza 
köztartási dí ja évi 600 pengő, amelyből havi 
íészlet címén nem engedhető el semmiféle ösz-
szeg. Végül elhatározták, hogy a Tanítók-Háza 
boldogemlékű igazgatójának, Osztie Bélának 
arcképét megfesttetik és azt a díszteremben he-
lyezik el. 

A közgyűlést követőleg a jelenlévő tagok le-
vonultak a Tanítók-Háza udvarára, hogy részt-
vegyenek az ott felállított Péterfy Sándor-szo-
bor avatóünnepségén. A szobor előtt Keresztes 
Vencel alelnök méltatta Péterfy Sándor érde-
meit s egyben figyelmeztette a tanítóságot az 
önmagának tartozó kötelességekre. A szobor 
Nemes Hubert székesfővárosi gyakorló elemi 
iskolai tanító, szobrászművész sikerült alkotása. 
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E G É S Z S É G Ü G Y 

Hogyan viselkedjünk étkezéseknél. 
Egy külföldi folyóirat a következő érdekes 

kísérletet í r j a le, amely komoly és tanulságos 
következtetésekre késztet. Egy orvos eledelt 
nyúj tot t kutyájának és eközben megfigyelte a 
gyomor működését. Közben a szobába lépett a 
macska, a kutyának ez a hagyományos ellen-
sége, erre a gyomornedvnek kiválasztása 
szünetelt, noha a kutya erélyesen továbbhab-
zsolt. A gyomor szabályszerű működése pedig 
csak akkor indult meg ismét, amikor a macs-
kát kitették a szobából. -— Íme: az eledel 
feldolgozása <szorosan összefügg a mindenkori 
kedélyállapottal. Ez a tétel változatlanul fenn-
áll az emberre és táplálkozására is. amit a 
mindennapi tapasztalás is beigazol. Érzéke-
nyebb emberek olyankor, amikor valamely 
bosszúság vagy szomorúság éri őket, azt szok-
ták mondani, hogy a „gyomrukra ment". Ez 
a jelenség, amelyet ki-ki önmagán is meg-
figyelhetett, fontos s rendszerint alig megszív-
lelt figyelmeztetéssel szolgál a szülőknek és ne-
velőknek. Az étkezések, legyenek azok bármily 
szerények, folyjanak le nyugodt, derült han-
gulatban. legyenek üdítő pihenők, ünnepélyes 
alkalmak, amelyek a családot a napi munka 
közben és utána testet-lelket erősítő közösség-
ben egyesítik. Már a régi görögög a lakomák 
fűszerének mondták a kedves beszédet, a társal-
gást és ez mindmáig nem változott. A nap 
gondjait tartsuk tehát távol a terített asztal 
mellől: az apa ne panaszolja fel hivatásbeli, 
az anya háztartási kellemetlenségeit; a szülők 
ne ilyenkor feszegessék, bánytergassák egy-
mással támadt ügyes-bajos dolgaikat, ne hoza-
kodjanak elő kölcsönösen gyermekeik rossz 
viselkedésével s ne étkezés közben korholják 
őket esetleges iskolai mulasztásaikért, mert ez 
aprajánál-nagyjánál csak elkeseredést vált ki, 
alaposan elrontja az étvágyat és ismétlések 
esetén komolyabb gyomorbajt is eredményez-
het. Az apa az asztalnál ne olvasson újságot 
s még kevésbbé dohányozzék, a anya ne ok-
tasson, leckéztessen felesleges módcn (modor-
talanságot természetesen nem hagyhatunk szó 
nélkül), hanem mindenki azon legyen, hogy 
fesztelen kellemes társalgás fejlődjék, amivel 
a jó étvágy együtt jár. A gyermekek termé-
szetes közlési szükségletét sem kell ilyenkor 
mód felett fékezni, hogy örömüket lelohasszuk. 
Az étkezések előtt kerüljük a komolyabb 
összetűzéseket és ha a megtorlás elkerülhetet-
len, azt jóval asztalbontás után foganatosít-
suk, amikor a kedélyek már lehiggadtak-
Alig van szomorúbb és elriasztóbb látvány 
annál, mint amikor hirtelen fellobbanásban a 
gyermeket elparancsoljuk az asztaltól. Minden 
ember fiának jussa van hozzá, hegy minden-
napi kenyerét nyugodtan elfogyaszthassa, s ne 
feledjük, hogy a gyermekeknek az étkezések fő 
örömei és egyúttal helyes testi fejlődésüknek 
elengedhetetlen feltételei és biztosítékai. Je-

gyezizük meg jól, hogy a „Kedves egészsé-
gére!" jámbor kívánság csak akkor lesz való-
ban áldásos, ha étkezéseknél ilyen józanul, 
okosan viselkedünk. k f . 

H Í R E K 

A kultuszminiszter beszéde 
az alföldi gondolatról és a 
decentralizációs politika szegedi 
feladatairól. 

Szeged város választóközönségének népes kül-
döttsége kereste föl a kultuszminisztériumban 
Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, hogy á tadja neki a megválasz-
tásáról szóló megbízólevelet. A küldöttséget 
Aigner Károly főispán vezette és a küldöttség-
ben jelen volt Glattfelder Gyula csanádi püs-
pök, Somogyi Szilveszter polgármester és a 
város több előkelő polgára. 

Elsőnek Thuróczy Mihály választási elnök üdvözölte 
a kultuszminisztert és szavai befejeztével á tnyú j to t t a a 
mandátumot Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszternek. 

Berecz János dr. egyetemi tanár , a szegedi egységespárt 
elnöke a pá r t nevében, Somogyi Szilveszter polgármes-
ter a város közönsége nevében, Forgách István törvény-
hatósági bizottsági tag pedig az iparosság nevében üd-
vözöltek a kultuszminisztert és fejezték ki iránta a város 
törhetetlen ragaszkodását és szeretetét. 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter hálás 
köszönetet mondott az üdvözlő szavakért és 
hangoztatta, hogy a Szegedtől kapott mandá-
tumban a képviselői hivatás magasabb felfogá-
sának a honorálását lát ja . 

Bethlen István gróf debreceni beszédében 
várospolitikai szempontból is programmot adott, 
amikor azt mondotta, hogy a fővároson kívül 
kell még más önálló, a maguk lábán megélni 
tudó városoknak is lenniök. Mély államférfiúi 
bölcsesség és a mai magyar kérdéseknek tiszta 
meglátása rejlik ezekben a szavakban. Azokban 
az időkben, amikor Budapest átmenetileg nem 
volt képes azt a hivatását teljesíteni, amely rá, 
mint az ország fővárosára várt, — Szegedről 
indult ki a megújulás. Ezt a kezdeményező erőt, 
melyet a heroikus időbenn tanúsított, a nagy 
gesztust meg kell tartani Szeged számára a ké-
sőbbi időkre is. 

Ezután kifejtette, hogy Szeged művészeti, tu-
dományos, politikai és gazdasági életében nem 
akar Budapest életének kicsinyített mása 
lenni, amint nem is volna helyes egy 130.000 
lakosú város keretében utánozni az egymillió-
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négyszázezer lakosú Budapest szerepét Szeged 
Szellemi és művészeti téren már sok tekintet-
ben magához ragadta a vezetést. A szegedi épít-
kezések során aránylag csekély eszközökkel sok 
szépet tudtak életre hívni és az újabb magyar 
építészet fejlődését a külföldön is elsősorban a 
szegedi építkezések alapján mérik le. Tudomá-
nyos téren is növekszik Szeged önállósága, a 
szegedi katedrákon elsősorban a külföldet járt 
fiatal tudósgeneráció tagjai tanítanak, így a 
„Rockefeller Fellow"-k és részben ennek a hono-

A ströbecki libapásztor 
leánykák is sakkozással 
töltik idejüket. 
(A „Vasárnapi Könyv"-b6l.) 

rálása volt az, hogy a Rockefeller Foundation, 
ez a nemzetközi tudományos fórum, egymilliós 
adománnyal járult hozzá tudományos kutatá-
saink támogatásához. 

Ezzel a szellemi önállósággal a gazdasági és 
politikai önállóság kivívása nem tartott lépést. 
Hiányzik a megfelelő vasúti vonalak, utak ki-
építése, a tarifáknak a viszonyokhoz való alkal-
mazása, a forgalomnak Szegedre koncentráló-
dása, hogy így Szeged gazdasági gócponttá le-
hessen. De Szeged politikai és pártélet szempont-
jából sem lehet puszta vetülete Budapestnek. 
Az alföldi gondolat, a Kelet-Magyarországon 
esett nagy történelmi igazságtalanság jóvátétele, 
a decentralizációs politika, mind olyan esz-
mék, amelyeknek bajnokokra van szükségük, de 
nemcsak zászlóvivőkre, hanem közvitézekre is, 
akik a maguk szavazatával kiformálják Szeged 
politikai képét. El fog érkezni annak az ideje, 
hogy nemzet- és várospolitikai társulatot ala-
kítunk Szegeden, amely kizár mindenféle párt-
politikai és egyoldalú beállítást és amely az 
Alföldnek, Szegednek és az Alföld városainak 
nagy sorsdöntő aktuális kérdéseit tudományos 

objektív alapon akar ja kezelni. A helyi szakér-
tők mellett esetleg külföldiek meghívásával fog-
juk tárgyilagosan pártpolitikai és taktikai meg-
fontolásokon kívül megállapítani, mire van azt 
Alföldnek és Szegednek szüksége. 

Szeged határváros lett, tápláló vonalaitól el-
vágták, birtokai nem jövedelmeznek annyit, 
mint azelőtt, de ezek a szomorú momentumoki 
nem szabad, hogy csüggedést keltsenek és kell, 
hogy Szeged éppúgy ellenálljon a mai megpró-
báltatásoknak, mint a nagy árvíz után. Ne 

essünk kétségbe, dolgozzunk tovább becsülettel 
Szeged felvirágoztatásán. 

A miniszter beszédét lelkes éljenzéssel fogadták st 
megjelentek. 

Kitüntetett fővárosi tanítók. A székesfővárosi 
tanítóság legnagyobb és legértékesebb kitünte-
tése a kétévenkint kiosztásra kerülő s fejenkint 
ezer pengőt kitevő Rökk Szilárd-díj. A székes-
főváros polgármestere a közoktatási ügyosztály 
előterjesztésére az 1931—1932. évekre esedékes öt 
darab ezer pengős dí jat Bálint Árpád, Bárdy 
Lajos, Édes Béla, Punek Gyula és Vikár 
Kálmán tanítóknak adományozta. Utóbbi kettő 
a fővárosi községi gyakorló elemi iskola taní-
tója s lapunknak is munkatársa. 

A volt cs. és kir. 76-os gy. ezred a világ-
háborúban elesett hősök emlékére állítandó em-
lékművet Sopronban ez év augusztus 23. nap ján 
leplezi le. Az emlékmű bizottsága felkéri az; 
összes volt bajtársakat, hogy e napot a kegye-
letnek és megemlékezésnek szenteljék s aki csak 
teheti, jöj jön el. Kedvezményes utazásról, elszál-
lásolásról és étkezésről a bizottság gondoskodni 
kíván, ezért felkéri a bajtársakat, hogy meg-
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jelenési szándékukat (az esetleg velük érkező 
személyek számának feltüntetésével) Stanitz Mi-
hály ügyvezetővel (Sopron, Várkerület 6. sz.) 
közöljék. 

Tanítói jubileumok. Grieszhaber Endre Henrik majosi 
igazgató-tanító, a Tolna-Baranya-Somogyi ev. egyház-
megyei Tanítóegyesület elnöke és a Magyarországi Tanító-
egyesületek Országos Szövetsége alelnöke, június 21-én 
ünnepelte tanítói működésének 25 éves jubileumát. Ez al-
kalomból a majosi egyházközség rendkívüli díszközgyűlés 
keretében ünnepelte a jubilánst. — A vasmegyei Rába-
hídvég községben a község és a környék népe meleg sze-
retettel ünnepelte Korponai András igazgató-tanító mű-
ködésének negyedszázados jubileumát. A kultúrházban 
megtar to t t ünnepségen a jubiláns igazgatót Szekér Antal 
plébános az egyházközség, Simonné Joó Anna pedig a 
tantestület nevében üdvözölték. — Planier Kálmán ka-
posvári igazgató-tanítót a város vezetősége és kartársai 
meleg szeretettel ünnepelték negyvenéves tanítói működése 
alkalmából. Az ünnepélyen megjelentek: Vétek György 
polgármester, Tallián Andor ny. alispán, Boss József 
apátplébános, Laczák Kálmán kir. tanfelügyelő, Bereck 

Sándor városi főmérnök, Sámik József felsőházi tag és a 
kaposvári iskolák tantestületei igazgatóik vezetésével. Az 
ünnepségen a kis gyermekek szavaltak és énekeltek, az 
ünnepeltet pedig a megjelentek közül melegen üdvözöl-
ték. Ugyanekkor ünnepelték Csondor Eleonóra és Takács 
Győző tanítókat 25 éves tanítói működésük alkalmából. 

Irodalmi munkásságáért megjutalmazott tanító. 
Vadkerti Béla a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. baglyas-
al jai iskolájának t an í tó j á t az Országos Testnevelési Ta-
nács „A leventék nevelése" című munkájáért jutalomban 
részesítette. Vadkerti Béla a közelmúltban a Kath. Taní-
tók Országos Szövetségének pályázatán is díjat nyert 
„Hogyan szerettetem meg tanítványaimmal a lakó-
helyet?" című dolgozatával. 

Huszonötéves a szombathelyi Dominikánus-nő-
vérek iskolája. A szombathelyi Szent Domonkosrendű 
nővérek szombathelyi elemi és polgári leányiskolája most 
ünnepli fennállásának negyedszázados jubileumát. Ebből 
a z alkalomból külön jelentésben számolnak be az iskola 
25 éves működéséről, annak történetéről. Szombathely 
katholikus társadalma szerettei ünnepli a jubiláló iskolát. 

Tolna vármegye népművelésének belső fejlesz-
tése a hároméves tervben. A vármegyei iskó-
lánkívüli népművelési bizottság folyó évi jú-
nius 13-án Szekszárdon, a vármegyeháza nagy-
termében új jáalakult formájában gyűlést tar-
tott s azon hároméves munkatervét megálla-
pította. 

A gyűlésen Szévald Oszkár alispán elnöklete 
mellett résztvett dr. Halmos Andor kir. tanfel-
ügyelő, a bizottság iigyv. elnöke, továbbá Kiss 
Lajos apátplébános, Huszth Aladár bányaigaz-
gató s Barabás András igazgató-tanító, mint a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által ki-
nevezett tagok, továbbá dr. Kramolin Gyula 
vm. t. főorvos, dr. Örffy Gyula vm. t. főügyész, 
dr. Hadnagy Albert vm. főlevéltáros, Kovács 
Lajos, a vármegyei számvevőség főnöke, s dr. 
Korniss Is tván alispáni titkár, mint hivatalból 
való tagok, dr. Bujdos János és Jánosi György 

választott tagok, Szévald Oszkárné, a Szociális 
Misszió szekszárdi szervezetének elnöke, Ko-
vács Dávidné, az egyesült Szekszárd-Tolname-
gyei Nőegylet alelnöke, dr. Dragits Imre nyug. 
vm. t. főorvos, egészségügyi főtanácsos, az or-
vosszövetség elnöke, Boross Zoltán jószágigaz-
gató, az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara 
megbízottja, Szeghy Sándor gyógyszerész, szö-
vetségi elnök, és Beitzi Péter, a bizottság elő-
adója s jegyzője. 

Szévald Oszkár alispán, elnöki megnyitójá-
ban vázolta a népművelés eddigi munkáját s 
felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a nép-
művelés haszon helyett veszéllyé válhatik, ha 
nem veszi figyelembe a tényleges helyzetet s 
nem alkalmazkodik hallgatóságának szellemi 
és életnívójához. Erősen hangsúlyozta a tervsze-
rűséget, végül kérte a bizottság tagjait, hogy 
az iskolánkívüli népművelésnek mindenkor s 
mindenhol szószólói legyenek. Majd felolvas-
tat ta a vonatkozó miniszteri rendeletet. A ren-
deletben foglaltakkal kapcsolatban dr. Kramo-
lin Gyula vm. főorvos kérte, hogy a Tolnavár-
megyei Közművelődési Egyesület képviselői is 
hívassanak meg a bizottság üléseire. Ezt a bi-
zottság el is határozta. 

Ezután a népművelési t i tkár adta elő beszá-
moló jelentését. 

E szerint az 1930—1931. tanévben volt Tolna 
vármegyében: 1951 ismeretterjesztő előadás, 
2 analfabéta tanfolyam, 4 el. ismeretterjesztő 
tanfolyam, 6 ált. ismeretterjesztő tanfolyam, 
2 gyorsírási tanfolyam, 2 németnyelvű tanfo-
lyam s 2 énektanfolyam. Műkedvelő előadás 
volt 113, hazafias ünnepély 216. Gramofonzene 
volt 86 esetben. Egy-egy sorozat gramofonle-
mezt kapott Fadd, Báta, Öcsény, Medina, Nagy-
szokoly, Dőrypatlan s Grábóc. Népkönyvtár 
van 53. Az összes előadók száma volt 537; eb-
ből r. k. lelkész volt 53, protestáns 42, tanító 227, 
tanár 53, jegyző 51, orvos 45, állatorvos 9, ügy-
véd 6, mérnök 3, bíró 2, közigazgatási tisztvi-
selő 3, magántisztviselő 2, gazdatiszt 8, iparos 
vagy kereskedő 4, egyéb 27. Van a megyében 
32 kultúrház. Az elmúlt évben körádiót szerzett 
Mucsfa, Nagydorog, Dunaszentgyörgy, Gerjen, 
Felsőireg, Szemcséd, Dőrypatlan, Báta, Sza-
kály, Váralja. 

Élénk érdeklődést váltott ki a bizottság 3 évi 
munkaterve. Ebben elsősorban feladatául az 
iskolánkívüli népművelést tűzi ki a vármegyé-
ben levő körülbelül 2000, negyven éven alul levő 
analfabétának az írás-olvasásra való megtaní-
tását. E célból a vármegye 41 helyén analfa-
béta- s elemi ismeretterjesztő tanfolyamokat 
fog rendezni a következő 3 éves időszakban. 
Továbbá — miután a bizottság a vármegye 
adományából 40 kiskaliberű vetítőgéphez s 
akkumulátorhoz jut — a következő 3 év alatt 
minden községben 22 vetítettképes előadást fog 
tartatni. Az előadások tárgyát is megállapította 
a bizottság ez ülésen. Általános ismeretterjesztő 
és szaktanfolyamokat a bizottság a következő 
3 évben csak ott fog rendezni, ahol a közönség 
megfelelő számban azt maga kívánja. A vetí-
tettképes előadások közül egy a hősök kultu-
szát fogja szolgálni s ez előadás keretében be-
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mutat ják, hogy Tolna vármegye egyes közsé-
gei miképen örökítették meg a hősök emlékét. 
A többi megoszlik az egészségügyi, állattenyész-
tési, növénytermelési és szülőföldismeret kérdé-
sei között. 

A beterjesztett munkatervhez Barabás And-
rás, dr. Bujdos János és dr. Örffy Gyula szóltak 
hozzá, felvilágosítást kérve a kivitel módjáról, 
amit Szévald Oszkár alispán elnök, dr. Halmos 
Andor kir. tanfelügyelő s Reitzi Péter, a bizott-
ság előadója adott meg. 

Felszólalók a kapott felvilágosítás után az 
előterjesztett munkatervhez hozzájárultak s a 
bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

Hajdúvármegyei és debreceni iskolánkívüli nép. 
művelés. A vármegyei törvényhatóság Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottsága június hó 20-án 
tar tot ta évi rendes közgyűlését. A beszámoló 
jelentés alapján a vármegye összes községei-
ben, városaiban folyt népművelés, amelynek 
keretében nyolc analfabéta-tanfolyam, 9 ele-mi 
ismeretterjesztő és 2 általános ismeretterjesztő 
tanfolyam működött. Ezenkívül a vármegye te-
rületén 1200 ismeretterjesztő előadást tartottak, 
hol a hallgatók átlagos száma 120—150 volt. Az 
1930/31. tanévben az ismeretterjesztő előadások 
számánál a mult évivel szemben visszaesés ál-
lott be. Ennek oka az, hogy január hó folyamán 
a népművelők nagy része népszámlálással volt 
elfoglalva s így előadásaikat csak részben tart-
hatták meg. Egyes községekben az influenza-
já rvány miatt szüneteltek az előadások. 

A vármegye tisztifőorvosa 11 községben 37 
egészségügyi oktatófilmelőadást tartott. A gáz-
védelem, influenzajárvány elleni védekezés, s a 
hazai termékek pártolására vonatkozóan a Nép-
tanítók Lapja és Népművelési Tájékoztatóban 
megjelent „sárga előadások" alapján a vár-
megye területén 44 előadást tartottak, melyek 
iránt szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult 
meg. Az Alföld fásításának problémáiról a m. 
kir. erdőigazgatóság közreműködésével számos 
községben voltak előadások. A keletmagyaror-
szági Tudományos Előadók Szövetsége e tanév-
ben szintén belekapcsolódott az iskolánkívüli 
népművelés munkájába. Az előadók összes 
száma 327 volt. 78 műkedvelői előadást, 199 
kultúr- és 78 mesedélutánt rendeztek. A 9 nép-
művelési rádióval a Rádió Szabadegyetem elő-
adásait 281 esetben közvetítették, a magyar dal 
és zene ápolása céljából pedig 152 előadást tar-
tottak. A vármegye területére adományozott 
népkönyvtárakat 3765 egyén igényelte. 

Debrecen Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ságának beszámoló jelentése alapján a város 
területén a következő népművelői munka folyt: 
Hét analfabéta-tanfolyam és 1 elemi ismeret-
terjesztő tanfolyam működött. A város terüle-
tén 655 ismeretterjesztő előadást tartottak át-
lagosan 80—200 hallgatóval. A gázvédelem, in-
fluenzajárvány, hazai termékek pártolására vo-
natkozóan a , sárga előadások" alapján 21 elő-
adás volt. A bizottság jelentése szerint külön-
féle kultúregyesületek, intézmények a folyó 
tanévben igen tekintélyes számíi előadást tar-
tottak. Volt 79 műkedvelőelőadás, 39 kultúr- és 

58 mesedélután. Igen szép és eredményes munkát 
végzett a bizottság által már hat éve szerve-
zett „Szülők iskolája", valamint a gróf Tisza 
István Tudományegyetem szervezésében a Nép-
szerű Főiskolai Tanfolyam is. A Nyár i Egye-
tem iránt külföldi vonatkozásban is nagy ér-
deklődés nyilvánult meg. A három népműve-
lési rádióval 141 előadást s a rendelkezésre álló 
gramofonkészülékkel 82 előadást tartottak. — 
A város területére adományozott népkönyvtá-
rak könyveit összesen 2141 egyén igényelte. 
Tanítók megjutalmazása népművelési munkála-
tokért. Abaúj-Torna vármegye Népművelési Bi-
zottságának közgyűlésén Szent-Imrei Pá l alis-
pán, elnök a legnagyobb elismeréssel emléke-
zett meg Nagy Pál alsóvadászi és Kálnay Ber-
talan fá j i tanítók népművelési munkálatairól, 
akiknek a bizottság 100—100 P jutalmat szava-
zott meg. Komorozovicz Béla népművelési tit-
kár évi jelentését terjesztette elő, akinek mű-
ködéséről az elnöklő alispán szintén a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkozott. 

Cseh polgári iskolát állítanak fel a magyar Ki-
rályhelinecen. Királyhelmecen a május 15-én megtar-
to t t képviselőtestületi ülés elhatározta, hogy felállít egy 
magyarnyelvű polgári iskolát. Tudvalevő, hogy a király-
helmeci járás a legtősgyökeresebb, legtisztább magyar já-
rások közül való, amelyről még a legutóbbi népszámlá-
lás is kénytelen volt megállapítani, hogy a lakosság 90-43 
százaléka magyar. A csehszlovák körök, amelyek a járás 
vezetőségében ezt az arányszámot jóval meghaladó mérték-
ben vesznek részt, sehogvsem akartak belenyugodni ebbe 
a határozatba és titokban ú j képviselőtestületi ülést ké-
szítettek elő s o t t tömegesen jelentek meg. Ez az ülés 
megsemmisítette a képviselőtestület előbbi ha tá roza tá t és 
kimondta, hogy Királyhelmecen csehszlovák tanításnyelvű 
polgári iskolát kell felállítani. Ez a ha tá roza t érthető 
izgalmat és felháborodást vá l to t t ki a magyarság köré-
ben, mert nyilvánvaló, hogy a határozat törvénytelen s 
csak a magyarság letörését akar ja célozni. 

Népművelés Szatmár megyében. (A vármegye köz-
ségeinek száma: 121, a lakosság száma: 149.560.) Szat-
már megyében a mult év folyamán összesen 2425 ismeret-
terjesztő előadást tar to t tak 107 községben és 7 iskolá-
val bíró tanyán. Legtöbb volt a gazdasági tárgyú elő-
adás, nyomban utána következnek számban a valláser-
kölcsi tárgykörből vett előadások. A tanfolyamok közül 
a legnagyobb súly az analfabétatanfolyamokra esett. — 
27 községben és 5 tanyán t a r t o t t á k meg e tanfolyamokat, 
szám szerint 17 tanfolyamot. Az elemi ismeretterjesztő 
tanfolyamok száma 13, az általános ismeretterjesztő tan-
folyamok száma 9 volt. Háztartási és női kézimunkával 
kapcsolatos ismeretterjesztő tanfolyamot kilencet t a r to t -
tak. Ez utóbbi tanfolyamokat lá togat ták a legrendeseb-
ben. Egy-egy ilyen tanfolyamra nemcsak a községhez tar-
tozó tanyákról, hanem a közeli községekből is számosan 
és igen szorgalmasan bejártak. Ezeket a háztar tás i és 
női kézimunkatanfolyamokat a hallgatók ál tal készített 
dolgok kiállításával fejezték be. Hazafias és más külön-
féle ünnepélyek, népünnepélyek, műkedvelői előadások 
száma volt 220. A vármegyében van összesen 36 nép-
könyvtár. A könyvtárak forgalmára nézve érdekes adat, 
hogy 3397 egyén 6010 művet kölcsönzött ki. A dalegye-
sületek, dalkörök száma emelkedett. Dr. Streicher Andor 
alispán, elnök a tél folyamán több tanfolyamot látoga-
t o t t meg 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Ismertessük meg tanítványainkat 
a vármegyei és városi közigazgatásra 
vonatkozó törvények újabb 
rendelkezéseit. 

Az 1930. évi X V I I I . t.-c. sok tekintetben meg-
változtatta a székesfőváros közigazgatását. A 
beszéd- és értelemgyakorlatok, a földrajz, vala-
mint a polgári jogok és kötelességek tárgykörét 
érintő koncentrált tanítási órák alkalmával 
nem mellőzhetjük — különösen a székesfővárosi 
iskolákban — az érvényben lévő törvény főbb 
rendelkezéseinek egészen vázlatos ismertetését. 

Megváltozott a székesfőváros kerületi beosz-
tása, lobogójának színe, a főpolgármester és 
polgármester jogköre, a törvényhatóság szer-
vezete. Mindezekről külön-külön csak néhány 
mondattal emlékezem meg. Természetesen kar-
társaim ebből a szűkreszabott anyagból is csak 
annyit dolgozzanak fel tanításaik során, arneny-
nyit leegyszerűsítve, a gyermek értelmi foká-
hoz alkalmazva eredménnyel felhasználhatnak. 

# 

Budapest székesfőváros területe tizennégy 
közigazgatási kerületre oszlik.1 

I. kerület: Vár, Tabán, Krisztinaváros. (Az 
eddigi Krisztinavárosnak csak az a része tar-
tozik az I. kerülethez, amely a Duna—Száva— 
Adria-vasút vonaláig és a Krisztina-körút kö-
zépvonalától a Vár felé terül el.) 

II . kerület: Víziváros, Országút. 
I I I . kerület: Újlak, Óbuda. 
IV. kerület: Belváros. 
V. kerület: Lipótváros. 

VI. kerület: Terézváros. 
VII. kerület: Erzsébetváros. 

VIII . kerület: Józsefváros. 
IX. kerület: Ferencváros. 

X. kerület: Kőbánya. 
XI. kerület: Kelenföld, Lágymányos. 

XII . kerület: Hegyvidék. (Az eddigi Krisz-
tinavárosnak a Duna—Száva—Adria-vasút vo-
nalán túl lévő és a Krisztina-körút középvona-
lától a Hegyvidék felé eső külső része.) 

XI I I . kerület: Angyalföld. (Határvonalak: 
Dráva-utca és Aréna-út.) 

XIV. kerület: Zugló, Rákosfalva. (Határvona-
lak: Aréna-rít és Kerepesi-út.) 

A székesfőváros lobogójának színei: piros, 
sárga, zöld, amelyek a zászlórúdra merőlegesen 
futnak. 

A székesfőváros hatósága élén a főpolgár-
mester áll, aki közvetlenül a kormánynak van 
alárendelve. A főpolgármestert az államfő által 
a belügyminiszter előterjesztésére kijelölt há-
rom egyén közül a törvényhatósági bizottság 
közgyűlése hat évre választja. A főpolgármes-

1 Az új kerületi elöljáróságok működésének megkez-
déséig átmenetileg egyik-másik közigazgatási hatáskörben 
a régi kerületi beosztást veszik figyelembe. 

ter szószólója a minisztériumnál a törvényható-
ság érdekeinek, viszont a székesfőváros köz-
igazgatása körében őrködik az állam érdekei 
felett; felügyel a törvényhatóság közigazgatá-
sának egész menetére és gazdálkodására; ellen-
őrzi és bármikor megvizsgálhatja valamennyi 
törvényhatósági szerv (hatóság, hivatal, közeg) 
működését. 

A székesfővárosi törvényhatóság egyetemét 
a törvényhatósági bizottság képviseli. Ennek 
közgyűlésén a főpolgármester, akadályoztatása 
esetében a polgármester elnököl. 

A törvényhatósági bizottság tagja i a következők: az. 
összes szavazópolgárok közül választot t 150 tag ; az 
érdekképviseleti csoportok köréből választot t 18 tag és 
a vitézi törzsszék egy kiküldöttje; 32 örökös t ag ; azok 
a tisztviselők, akik hivatali állásuknál fogva tagok és a. 
szakszerűség képviselői. 

A közgyűlés elé terjesztendő ügyeket a tör-
vényhatósági tanács készíti elő és a polgármes-
ter terjeszti a közgyűlés elé. Az ügyek előkészí-
tésére a törvényhatósági bizottság saját t ag ja i 
közül háromévenkint állandó szakbizottságokat 
alakít. 

A törvényhatósági tanács hatáskörébe tartozó 
ügyeket a polgármester készíti és terjeszti elő. 
A törvényhatósági tanácsnak 26 t ag ja van. 
Húszat a törvényhatósági bizottság választ sa-
já t kebeléből hat évre, hatot pedig ugyanannyi 
időre a főpolgármester nevez ki. 

A polgármester a törvényhatóság első tiszt-
viselője. Végreha j t j a a törvényeket, a kormány 
rendeleteit, a szabályrendeleteket, a törvény-
hatósági bizottság és törvényhatósági tanács 
határozatait , vezeti és ellenőrzi a székesfőváros 
közigazgatását. 

A polgármester ügykörének ellátására ügyosztályokat 
kell alakítani s ezeket csoportokba osztani. Az ügy-
osztálycsoportok élén az alpolgármesterek, az egyes ügy-
osztályok élén a polgármester á l ta l kijelölt ügyosztály-
vezetők állanak. 

A székesfőváros kerületeiben a közigazgatás 
vezetője a kerületi elől járó, akit a polgármester 
állít a kerület élére. A községi bíráskodást a 
kerületi városbíró gyakorolja. 

A tisztviselők közül a polgármestert, az alpolgár-
mestereket, az árvaszéki elnököt és a tiszti főügyészt ha t 
évre a törvényhatósági bizottság választja. A többi tiszt-
viselők nagy részét a főpolgármester, vagy a polgármes-
ter nevezi ki. Néhány tisztviselői állást azonban válasz-
tás út ján a törvényhatósági bizottság, illetőleg a törvény-
hatósági tanács tö l t be. 

Az állami rendőrség hatáskörébe utal t ügyekben — az 
1929. évi XXX. t.-c. 59. § a értelmében — első fokon a 
kerületi kapitány, egyéb ügyekben a kerületi előljáró, 
második fokon az állami rendőrség budapesti főkapitánya, 
nem rendőri büntető ügyekben a polgármester, harmadik 
fokon a belügyminiszter dönt. 

# 

Az 1929. évi XXX. törvénycikk a megyék és 
városok közigazgatását rendezte. Az önkor-
mányzati testületek ez újjászervezésével kap-
csolatban figyelemreméltó változások történtek, 
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amelyekre felhívjuk a kar társak szíves érdek-
lődését. 

A vármegyékben és törvényhatósági jogú 
városokban egy egészen ú j szervezet, a „kisgyű-
lés" jutott jelentős szerephez. Az eddigi rende-
zett tanácsú városok „megyei város" elnevezést 
nyertek. A megyei városban a tanács helyett 
a polgármester egyéni hatóságként intézkedik 
és határoz. Megváltozott bizonyos mértékben a 
törvényhatósági bizottság tagjainak a száma 
és a közgyűlés hatásköre is. 

Régente az olyan népesebb községeket, amelyekben 
országos vásárokat is t a r to t t ak , mezővárosoknak nevez-
ték. Történelmi múltú nagyobb városaink a „szabad ki-
rályi város" címével büszkélkedtek. Az 1886. évi XXI. 
t.-c. ú j elnevezést és szervezetet adot t a községeknek és 
városoknak. Azóta kisközségeket, nagyközségeket, rende-
zet t tanácsú városokat és törvényhatósági jogú városo-
ka t ismerünk. Az 1929. évi XXX. t.-cikk újabban nem-
csak a rendezett tanácsú városok nsvét vá l toz ta t t a meg, 
hanem a vármegyék és az összes városok belső szerve-
zetét is, szükséges tehát ezzel megismertetnünk tanítvá-
nyainkat . , 

Ha az oktatás alkalmával a megyék és váro-
sok szervezetének az ismertetésére kerül a sor, 
ügyeljünk arra, hogy ne mondjunk anakronisz-
t ikus dolgokat, ne tüntessünk fel meglévőknek 
vagy változatlanoknak olyan intézményeket, 
amelyek már megszűntek, vagy ha esetleg meg-
maradtak, most más működést fejtenek ki, mint 
azelőtt.2 

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi 
XXX. törvénycikk főbb pontjai t az elemi isko-
lai oktatás során részben való felhasználás cél-
jából — egészen vázlatosan a következőkben 
ismertet jük: 

A törvényhatóság egyetemességét a törvény-
hatósági bizottság képviseli. 

A törvényhatósági bizottság tagjai a következők: a 
legtöbb adófizetők közül választot t tagok, az összes vá-
lasztók közül választott tagok, a szakszerűség képvise-
lői, a vallásfelekezetek képviselői, az érdekképviselet 
címén tagok, az örökös tagok és a hivatali állásuknál 
fogva tagok. 

A bizottsági tagoknak 2/s részét a legtöbb adófizetők, 
2/s részét az összes választók választják, 1/B részük pedig 
a szakszerűség képviseletéből, a vallásfelekezetek képvise-
letéből és az érdekképviseleti tagok köréből kerül ki. 
A törvényhatósági bizottság tagjainak száma a vár-
megyében 150-nél kevesebb és 450-nél több, törvényható-
sági jogú városban 120-nál kevesebb és 180-nál több nem 
lehet. 

2 A „megyei város" elnevezést így szokták rövidíteni: 
„m. város". Mindazok, akik az 1929. évi XXX. t.-cikk 
rendelkezéseit nem ismerik, mily könnyen abba a téve-
désbe eshetnek, hogy a „megyei város" helyett a régi, de 
még teljesen feledésbe nem merült „mezőváros" szót olvas-
sák ki a rövidítésből, egészen hibásan. 

A törvényhatósági bizottság közgyűlése, a kijelölő bi-
zottság előterjesztésére, a közélet terén érdemeket szerzett 
férfiak közül örökös tagokat választhat. 

A törvényhatósági bizottságnak hivatali állásuknál 
fogva tagjai : 

a) vármegyékben az alispán, a főjegyző, a másod-
főjegyzők, a t . főügyész, az árvaszéki elnök, a t . főorvos, 
a járási főszolgabírák, az árvaszéki ülnökök, az alügyé-
szek és a megyei városok polgármesterei; 

b) törvényhatósági jogú városokban a polgármester, a 
helyettes polgármester, a főjegyző, a városi tanácsno-
kok, az árvaszéki elnök, az árvaszéki ülnökök, a t . fő-
ügyész, az alügyészek, a tiszti főorvos, a városi mérnöki 
hivatal vezetője, a városi erdészeti hivatal vezetője és a 
főszámvevő. 

A legtöbb adófizető és érdekképviseleti (kereskedelmi és 
iparkamarai) bizottsági tagok megbízatása öt évre szól. 
Az összes választók közül választandó bizottsági tago-
kat ötévenkint tíz évre választják akként, hogy ötéven-
kint kilép a választot t tagoknak az a felerésze, amelyik-
nek tízéves megbízatása lejárt. Az első öt év leteltével a 
kilépő bizottsági tagokat az igazoló választmány sors-
húzással jelöli ki. 

A törvényhatósági bizottság közgyűlésének 
hatásköre a törvényhatóság területét, szerveze-
tét és gazdaságát érintő ügyekre terjed ki. A 
közgyűlés elnöke a főis-pán. 

A közgyűlés szakbizottságokat alakíthat. 
A közgyűlés elé tartozó ügyeket, még ha azo-

kat a szakbizottságok tárgyalták is, a kisgyű-
lés készíti elő. 

A kisgyűlés tag ja i : 

a) Vármegyékben az alispán, a főjegyző, az árvaszéki 
elnök, a tiszti főügyész, a tiszti főorvos, továbbá a tör-
vényhatósági bizottság közgyűlése á l ta l választot t 16 
(esetleg 20 vagy 24) tag. 

b) Törvényhatósági jogú városokban a polgármoster, a 
helyettes polgármester, a főjegyző, két városi tanácsnok, 
a tiszti főügyész, a t iszt i főorvos, továbbá a törvény-
hatósági bizottság 16 (esetleg 20 vagy 24) tagja, akik-
nek Vi részét öt évre a közgyűlés választ ja , K részét ö t 
évro a főispán nevezi ki. 

A törvényhatósági kisgyűlés elsőfokban in-
tézkedik (határoz) több olyan közérdekű ügy-
ben, amelyben az intézkedés azelőtt a törvény-
hatósági bizottságot illette. Előkészíti a tör-
vényhatósági bizottsági közgyűlés elé terjesz-
tendő ügyeket. 

A törvény életbeléptetése óta a rendezett ta-
nácsú városok a „megyei város" nevet viselik. 

Megyei városokban a képviselőtestületi tagok száma 
60-nál kevesebb s 120-nál több nom lehet. 

Azokban az ügyekben, amelyek eddig törvény 
vagy szabályrendelet értelmében a törvény-
hatósági, illetőleg a r. t. városi tanács intézkedő 
hatáskörébe tartoztak, jövőre a polgármester 
egyéni hatóságként intézkedik és határoz. 

A polgármester a hatáskörébe utal t egyes ügyek vagy 
ügycsoportok intézését a főjegyzőre és egyes városi ta-
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nácsnokokra is b ízhat ja . A törvényhatósági jogú és a 
megyei városok tanácsa az ú j törvény hatálybalépésével 
megszűnt. 

Az új törvénynek a hatálybalépésével niegszünt a köz-
igazgatási bizottságnak az elsőfokú hatósági jogköre, 
mert azokban az ügyekben, amelyekben valamely eddigi 
jogszabály elsőfokú hatóságként a közigazgatási bizott-
ságot jelölte meg, ezentúl első fokon a törvényhatóság 
első tisztviselője jár el. Megszűnt a közigazgatási bizott-
ság felebbviteli hatásköre is. Ellenben nem érinti az ú j 
törvény a közigazgatási bizottság egyes különleges alaku-
latainak, mint első fokon eljárni hivatot t hatóságoknak 
hatáskörét. 

A rendőri büntető bíráskodás körébe tartozó kihágási 
ügyekben első fokon a) kis- és nagyközségekben a fő-
szolgabíró, abban a községben pedig, amelynek területére 
az állami rendőrség működése kiterjed, az állami rendőr-
kapitányság vezetője; b) megyei és törvényhatósági jogú 
városokban a rendőrkapitányság vezetője, egyéb ügyekben 
a képviselőtestület, illetőleg a törvényhatósági bizottság 
közgyűlése által megbízott tisztviselő; második fokon 
a) kis- és nagyközségekben az alispán, abban a község-
ben pedig, amelynek területére a rendőrség hatásköre ki-
terjed, az állami rendőrség kerületi főkapitánya; b) me-
gyei és törvényhatósági jogú városokban az állami rend-
őrség hatáskörébe u ta l t ügyekben az állami rendőrség 
kerületi főkapitánya, egyéb ügyekben a törvényhatóság 
első tisztviselője; harmadik fokon a belügyminiszter 
dönt. 

Mezőrendőri és erdei kihágási ügyekben, ha a kár a 
40 P értéket nem haladja meg, a feljelentés a községi 
bírónál is megtehető, amely esetben a községi bíróság 
ítélkezik. 

A tisztviselők közül a törvényhatósági főorvost, levél-
tárost és allevéltárost, a járási orvosokat, a törvényható-
sági jogú és megyei számvevőségek egész személyzetét és 
a vármegyei kezelőszemélyzet tagjai t a főispán élethosz-
sziglan nevezi ki. 

A törvényhatóság első tisztviselőjét (alispán, polgár-
mester) a törvényhatósági bizottság közgyűlése, a me-
gyei város polgármesterét pedig a képviselőtestület tíz 
évre választja. A közigazgatási gyakornokot a főispán 
nevezi ki és legalább két évi kifogástalan szolgálat után 
ő erősíti meg állásában. A vármegyének, a törvényható-
sági jogú és a megyei városnak többi tisztviselőjét a tör-
vényhatósági bizottság közgyűlése, illetőleg a képviselő-
testület életfogytiglan választja. 

Összeállította: B. K. 

Segédtanítói és segédóvónői szolgálat. 
Az állam kiadásainak apasztásáról szóló 

1930:XLVII. t.-c. 2. §-a elrendeli, hogy az ál-
lami állásoknak bizonyos százalékát gyakor-
nokokkal kell betölteni mindenütt, ahol ez a 
szolgálat sérelme nélkül végrehajtható; ugyané 
törvénycikk 5. §-a pedig akként rendelkezik, 
hogy a gyakornoki szolgálatot a nem állami in-
tézményeknél is meg kell szervezni. 

E törvényrendelkezések alapján adta ki a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi 
865—1—70. számú rendeletét a nem állami elemi 
iskoláknál a segédtanítói, a nem állami óvodák-
nál a segédóvónői szolgálat rendszeresítéséről. 
Ezt a rendeletet lapunknak folyó évi 12. számá-
ban mi is közreadtuk. 

Eszerint a kezdő (első alkalmazású) tanító, 

óvónő szolgálatának első három évében csupán 
segédtanítónak, segédóvónőnek ismertetik el, 
még abban az esetben is, ha megszervezett s 
jogilag is megüresedett állásra választatik i s 
meg. De voltak s lesznek a jövőben is olyan se-
gédtanítók, segédóvónők is, akik beteg vagy 
időlegesen szabadságolt tanerőt helyettesíte-
nek, vagy pedig még meg nem szervezett ál-
lásra alkalmaztatnak. 

Így tehát folyó évi január hó 1-től kezdve 
voltaképen kétféle kategóriájú segédtanító, se-
gédóvónő van: a rendszeresített álláson alkal-
mazott kezdő tanerő s a (röviden) beteghelyet-
tesítő tanerő. 

E két kategória közt illetmény, helyi javada-
lom dolgában lényeges különbség van. 

A havidí j ugyan egyező: segédtanítóknál 
havi 115 P, segédóvónőknél havi 100 P egyaránt,, 
de a kezdő ezt az évnek mind a 12 hónapjára 
megkapja, a beteghelyettesítő ellenben csak 
a r ra az időre, amíg az alkalmazás, helyettesí-
tés ta r t , ám legfeljebb a szorgalmi idő (június 
hó) végéig. 

A helyi javadalom tekintetében is van különbség. 
Ha a helyi javadalom természetbeni járandóságokból,, 

avagy változatlan összegű készpénzből (például évi 600 P ) 
áll, ezt egyformán kell számítani mindkét csoportnál. A z 
értékegység 1931. évi június hó végéig egyaránt havi 2 P 
32 fillérrel (évi 27 P 84 fillérrel), 1931. évi július hó l - t ő l 
kezdve pedig havi 1 P 75 fillérrel (évi 21 P-vel) számí-
tandó; a változatlan készpénz is az évi összegnek egy-
arán t egytizenkettedrészével veendő. Megjegyzendő, hogy 
a természetbeni járandóságokból vagy változatlan kész-
pénzből álló helyi javadalmat csakis a segédtanítói, se-
gédóvónői havidíj erejéig kell kiszolgáltatni. A segédta-
nító 115 pengőnyi havidíját 1931. évi június hó végéig 
50 értékegység, 1931. évi július hó l - tő l kezdve pedig 66 
értékegység fedezi teljesen, a segédóvónő 100 pengőnyi 
havidíját 44, illetőleg 58 értékegység. Persze bajos meg-
határozni a naturáliák értékelési táblázata híján, hogy 
nagyobb javadalmazású állásokon mennyi és minő járan-
dóságok tesznek pontosan 50, 66, 44, 58 értékegységet, 
de megközelítően így is ki lehet számítani s ha a ter-
mészotbenieken kívül még készpénz is biztosí t tatot t , az 
már egész pontosan megállapítható, hogy a naturáliákon. 
felül jár-e még s mennyi készpénz. 

Lényeges eltérés mutatkozik a százalékos készpénznél r 
kezdő segédtanító kezéhez, minthogy üres álláson kisebb 
illetménnyel alkalmaztatik, egy-egy százalék fejében csak 
1 P 15 fillért kell az iskolafenntartónak havonta szolgál-
ta tnia , kezdő óvónőnek pedig csak havi 1 P - t ; ellenben 
beteghelyettesítő segédtanítónak, vagy segédóvónőnek,, 
minthogy ugyanazon álláson a rendes tanító, óvónő illet-
ménykiegészítése is az államot terheli, egy-egy százalék 
fejében — az 1930. évi 865—1—50. sz. rendeletnek meg-
felelően — ezentúl is havi 1 P 40 fillért kell szolgáltatni. 
A segédtanítói végrehajtási utas í tás kibocsátása kapcsán 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter utas í tot ta a m. 
kir. pénzügyigazgatóságokat, hogy azokra a rendszere-
s í te t t állásokon alkalmazott segédtanítókra, segédóvó-
nőkre nézve, akiknek illetménykiegészítő államsegélye a 
végrehajtási u tas í tás megjelente előtt már k iu ta l ta to t t , 
a számfejtést 1931. évi január hó l - ig visszamenőleg új-
ból végezzék s amennyiben az állás helyi javadalma szá-
zalékos készpénzt tartalmaz, a számításba vett havi 1 P 
40 fillér és az ú jabb rendelkezés alapján számbaveendő 
havi 1 P 15 fillér közt százalékonkint mutatkozó havi 
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25 fillért a segédtanító, illetőleg a havi 1 P 40 fillér és 
a havi 1 P közt százalékonkint mutatkozó havi 40 fillér 
különbözetet a segédóvónő részére pótlólag államsegély-
ként utalványozzák, a fenntartókat pedig világosítsák 
fel, hogy az ily kezdő segédtanítók részére mindaddig, 
amíg rendes tanítókká elő nem lépnek, százalékonkint és 
havonta csak 1 P 15 fillért, a kezdő segédóvónőknek meg 
csak havi 1 P- t kötelesek fizetni. 

További különbség még, hogy a rendszeresített álláson 
alkalmazott kezdő segédtanerő, a MÁV-nak járó térít-
mény befizetése ellenében, a kedvezményes vasúti jegy vál-
tására jogosító arcképes igazolványra is igényt t a r tha t , 
a beteghelyettesítő tanerő ellenben nem. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Jóváhagyás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére a Nemzeti Emlékcsar-
nok-bizottság javaslatát, mely szerint Veran-
csics Antal történetíró (1504—1573), Mária Teré-
zia egyetemújjászervező (1717—1780), Kovachich 
Márton György jogtörténész (1743—1821), Deák 
Ferenc mint szónok és jogtudós (1803—1876), 
Feszi Frigyes építőművész (1821—1884), Kossuth 
Lajos mint szónok (1802—1894), és I. Ferenc Jó-
zsef mint egyetemalapító (1830—1916) emlék-
műve a Nemzeti Emlékcsarnokban felállíttas-
sák, nemkülönben a bizottság ama javaslatát, 
hogy Nagy Lajos mint egyetemalapító, kinek 
domborművű képmása a szegedi fogadalmi 
templom terét már ékesíti, ugyancsak a meg-
örökítettek közé tartozzék, — jóváhagyom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi június hó 8. napján. 
Horthy s. k. 
Gróf Klebelsberg Kuno s. k. 

I. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 865—1—1/1931. szám alatt vala-

mennyi vármegyei és városi törvényhatóság 
közigazgatási Bizottságához intézett rende-

letének másolata: 
A nem állami elemi iskolai tanítók, óvónők 

és állandó gryermekmenedékházvezetőnők helyi 
javadalma, valamint az ezt kiegészítő állam-
segély ügyében a m. kir. pénzügyminiszter úr-
ral egyetértésben kiadott és a m. kir. pénzügy-
igazgatóságokhoz intézett rendeletem másola-
tát tudomás és további eljárás végett kiadom. 

II . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 865—1—1/1931. szám alatt vala-
mennyi Főtiszt. Egyházi Főhatósághoz in-

tézett átiratának másolata: 
A nem állami elemi iskolai tanítók, óvónők 

és állandó gyermekmenedékházvezetőnők helyi 
javadalma, valamint az ezt kiegészítő állam-
segély ügyében a m. kir. pénzügyminiszter úr-
ral egyetértésben kiadott s a m. kir. pénzügy-

igazgatóságokhoz intézett rendeletem másolatát 
van szerencsém szíves tudomás végett meg-
küldenem. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 865—1—1/1931. szám alatt vala-
mennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz és a 
kecskeméti m. kir. pénzügyigazgatósági ki-
rendeltséghez intézett rendeletének másolata: 

A nem állami elemi iskolai tanítók, óvó-
nők és állandó gyermekmenedékházvezető-
nők helyi javadalma, valamint az ezt ki-
egészítő államsegély ügyében a m. kir. pénz-
ügyminiszter úrral egyetértésben a követ-
kezőkép rendelkezem: 

Az illetménykiegészítő államsegélyben 
részesülő nem állami elemi iskolai tanítók, 
óvónők és menházvezetőnők helyi javadalma 
egy-egy értékegységének a pénztartalmát, 
az államsegély megállapítása szempontjából, 
1931. évi július hó 1-től kezdődőleg, az 
eddigi évi 27 P 84 fillér helyett évi 21 P-ben 
állapítom meg. Ennek következtében a jel-
zett időponttól kezdve minden egyes érték-
egység havi pénztartalma, az eddigi 2 P 
32' fillér helyett 1 P 75 fillérrel veendő 
egyenértékűnek. 

Felhívom a m. kir. Pénzügyigazgatóságot,, 
hogy a magasabb összegű államsegélyeket, a 
fentieknek figyelembevételével, folyó évi júl ius 
hó 1-től kezdődőleg állapítsa meg és utalvá-
nyozza ki. 

Az 1925. évi 25.000., az 1927. évi 88.600. és az 
1930. évi 865—1—50. számú rendeleteknek (meg-
jelentek a Budapesti Közlöny 1926. évi 77., 1927. 
évi 276. és 1930. évi 104. számában) oly rendel-
kezései, amelyek a jelen rendeletben foglaltak-
kal ellenkeznek, hatályukat vesztik. 

Budapest, 1931. évi július hó 8-án. 

Dr. Gróf Klebelsberg Kuno s. k.. 

860—1/36—1931. szám. 
Állami elemi iskolai tanítók és tanítónők ki-

nevezése a VII. fizetési osztályba. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Bartók János kiskundorozsma-tanyai, Bá-
lintné Oláh József Budapest, Auguszta-telepi, 
Beke Erzsébet pécsi, Bokor János pestszentlő-
rinci, Borköles János debrecen-tanyai, Bodor 
Ferenc battonyai, Böröczky Mihály győri, Csá-
szár Ferenc szolnoki, Csépé Gizella hatvani, 
Darvassyné Bobory Róza csepeli, Fabinyi Ida 
újpesti, Fauszt József budafoki, Fenyves József 
kaposvári, Féreghy Gabriella soroksári, Gom-
bás Sándor tijpesti, Grüner Gyula pestszentlő-
rinci, Hajgató Károly kaposvári, Hencz József 
újpesti, özv. Hézserné Balajthy Eszter debre-
cen-tanyai, Hótay Ferenc győri, Kaliskáné 
Dányi Hajnalka jászárokszállási, Kasza Sán-
dor mezőtúri, Kemény János magyaróvárig 
Kintzig Róbert kispest-munkástelepi, Kiss Géza 
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kunszentmiklósi, Kiss Lajos makói, Kiss Már-
ton vecsési, Klenner József pesterzsébeti, 
Konczné Piukovics Mária csikériai, Kovács 
Ambrus fülöpszállás-tanyai, Kurucz József 
pécsi, Lenhartovics János pesterzsébeti, Mátyás 
Lajos kispesti, Mikuláné Orbán Margit Pest 
vm. tanfelügyelőséghez beosztott, Molnár Ilona 
kispest-munkástelepi, Mucsi Vince kisteleki, 
Nádas Lajos bajai , Orsi György makó-tanyai, 
Osvaid Gizella újpesti, Peitl Emma pécsi, Papp 
Vilma rákosszentmihályi, Puska István sorok-
sári , Radvánszky László kispest-munkástelepi, 
Rusznyák Antal zalaegerszegi, Sándor Albert 
pesterzsébeti, Sipos István kaposvári, Spcrl 
Lajos pécsi, Streitmann Erzsébet gyöngyösi, 
Schlachter András eleki, Schvarcz Rezső kis-
zombori, Szabó Miklós kiskeresztúri, vitéz Sza-
lay Károly pécsi, Szkalin Imre pesterzsébeti, 
Sztankovics János salgótarjáni, Szűcs Gyula 
gyöngyösi, Talapkovics Alexa újpesti, Thán Ede 
pécsi, Terényi I s tván budafoki, Tilesch József 
pécsi, Török István orosházi, Unatyinszky 
Leona balatonbogiári, Vargáné Kaszala Mária 
győri, Várady József mezőtúr-tanyai, Várady 
Kálmán nagylónyai, Visnyi Géza kispesti, We-
ber Ágoston solymári, Wallner György ma-
gyaróvári állami elemi iskolai igazgatókat, ta-
nítókat, illetve tanítónőket jelenlegi beosztásuk-
nak meghagyása mellett a VII. fizetési osztály 
3. fokozatába kinevezte. 

300—76—1931. szám. 

Körrendelet. 
1. 

Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 

2. 

Valamennyi tanker, kir. főigazgatóságnak. 

3. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelőségi kiren-
deltségnek. 

1 - 3 . 

Nagynevű hivatalbeli elődöm, gróf Apponyi Albert, 
még az 1906. évi április hó 27-én, 26.120/1906.—VI. a. 
szám alat t kelt rendeletével két olyan intézményt hono-
s í t o t t meg hazánk népoktatási tanintézeteiben, mely az 
amerikai Egyesült Államokban gyökerezett meg először 
ás folytonos fejlődéssel kiváló eredményeket ért el. 

Az egyik a „Madarak napja" (Birds day); — a másik 
s. „Fák napja" (Arbor day) intézménye. 

Amint ez ma már köztudomású, ez az intézmény az t 
a szokást léptette életbe, hogy* minden iskolában évenként 
egy nap kizárólagosan a madaraknak szenteltetett, akként, 
hogy a tanító azon a napon tanítványainak fölfogásához 
mérten, szép, emelkedett és beható előadást t a r t a mada-
rak életéről, a természet háztar tásában való jelentősé-
géről, az ember gazdaságaiban, de lelkületében já t szo t t 
szerepéről is. 

Ugyancsak minden iskolában az évnek egy bizonyos 
napja a fáknak szenteltetett. E napon az oktató a fák 
jelentőségét fejtegeti, a súlyt azonban arra fekteti, hogy 
minden gyermek, valamely erre a célra alkalmas kopár 

helyen, néhány csemetét ül tet el, mely azután magával 
a gyermekkel növekszik, s így a gyermek lényéhez fűződik. 

Ez az intézmény, a szóbanforgó, Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi minisztersége idejében kiadott 
rendelettel életbeléptettetvén, ha tá rozo t t eredményeket ért 
el. Később azonban, a háborús idők és az azután követ-
kező nehéz évtizedek a la t t veszíteni kezdett intenzitásából 
ez a szép, a lelkület finomítására annyira alkalmas, poé-
tikus intézmény. 

Apponyi Albert gróf, a világszerte tisztelt, nagy állam-
férfiú, minden magyar ember élő büszkesége, a folyó év 
június havának 29. napján ünnepli azt az évfordulót, ami-
kor Jászberény városa, ötven évvel ezelőtt, először tette 
le kezébe a kerület képviseletét a magyar országgyűlés 
képviselőházában. 

Jászberény illusztris képviselője a lepergett fél évszázad 
alatt e mandátum birtokában, olyan államférfiúi működést 
fejtett ki, mellyel nemcsak a maroknyi magyarság hálá-
já t és mélységes tiszteletét vívta ki, hanem a t iszta em-
beri ideálokért, a legnomesobb emberi jogokért mindig síkra-
szálló, örökké emlékezetes szellemi erőfeszítéseivel, a leg-
nagyszerűbb tettel fölérő, szárnyaló, meggyőző szónok-
lataival, hazájáért folytatot t , lankadatlan, bölcs munkás-
ságával az összes kultúrnemzetekot főhajtásra bír ta a 
magyar lobogó előt t ! 

Ügy vélem, hogy e jubileum alkalmából a nagy férfiú 
felé sugárzó tiszteletnek egyik legméltóbb, személyének 
emelkedettségéhez legillőbb megnyilvánulása az lesz, ha 
újból teljes érvényt igyekezem szerezni annak a fennkölt 
szellemből fakadó rendelkezésnek, mellyel a magyar erdők, 
mezők dalos madarainak és a fáknak megvódelmezését kí-
vánta elérni akkor, amikor a fogékony gyermeklelket a 
madarak és fák szeretete felé igyekezett gyöngéden haj-
lítani. Ezt az Apponyi Albert magasztos gondolkozásához 
annyira illő és vele összeforró rendelkezést teljes egészében 
újabb virágzásba kívánom szökkentem, azt ezúttal a pol-
gári és középiskolákra is kiterjesztem és ebből a célból 
ezennel elrendelem, hogy minien állami, községi, társulat i 
és magán elemi népiskolában, a polgári iskolák, illetőleg 
középiskolákban május vagy június hóban, Címed által 
minden évben meghatározandó külön nap szenteltessék ki-
zárólag arra a célra, hogy azon a napon — mint az t 
a fentidézett, Apponyi Albert gróf akkori vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr által kiadott rondelet előírta, — 
a tanító a hasznos madarak természetével, jelentőségükkel, 
a madarak védelmének és szaporításának szükséges vol-
tával, az erre szolgáló módokkal és eszközökkel az isko-
lai ifjúságot megismertesse és ugyanezt a napot felhasz-
nálja arra is, hogy a fáknak és cserjéknek a hasznos ma-
darak fészkelésére és szaporodására való befolyását meg-
világosítván, a fák és a befásítás nagy jelentőségét is 
megmagyarázza és ahol ezt a helyi viszonyok megengedik 
és indokolják, hasson arra is, hogy a gyermekek a vidéki 
viszonyokhoz képest legtöbb előnyt szolgáltató fák és 
csemeték ültetésével tegyék a madarak és fák nap já t em-
lékezetessé és állandóan hasznossá. 

Fölhívom Címet, tegyen hozzám jelentést, hogy az 
egyes iskoláknál, ahol az már elrendeltetett, az utóbbi 
években megtartották-e rendszeresen és milyen eredmény-
nyel a madarak és fák napján a szóbanforgó előadásokat 
és hogy a vele kapcsolatos fa- és cserjeültetés folyamat-
ban volt-e, továbbá, hogy az egyes iskoláknál a mada-
rak és fák napján tartandó előadásokhoz szükséges külön 
útmutatások és vezérfonalak, illetőleg Herman Ottónak 
a „Madarak hasznáról és káráról" szóló munkája ren-
delkezésre áll-e? 

Meg vagyok arról győződve, hogy ezen, a nép javának 
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előmozdítására irányuló és Apponyi Albert gróf, a nagy 
magyar államférfiú nevével most ismét szoros kapcsolatba 
hozott rendeletemet az arra hivatottak szeretettel és buz-
gón, lelkiismeretesen fogják föleleveníteni, illetőleg végre-
haj tani és igyekezni fognak azon, hogy a fa és bokor 
szeretete elterjedjen a nép között, mert annak megóvá-
sával ós ápolásával együtt önként föltámad ós gyökeret 
ver a nép szívében, értelmében egyaránt, a hasznos mada-
rak védelme is. 

4. 
Valamennyi egyházi Főhatóságnak. 

Fölkérem Címedet, hogy a fennhatósága a la t t álló inté-
zetekre vonatkozólag hasonló értelemben intézkedni mél-
tóztassék. 

Budapest, 1931 június hó 24-én. 
Gróf Klebelsberg Kuno. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
745—05—74/1931. számú rendelete a konzervipari 

tanfolyamon leendő részvétel tárgyában. 
Valamennyi elemi iskola, önálló gazdasági népiskola, pol-
gári leányiskola és az Amizoni-intézet Igazgatóságának. 

Értesítem az Igazgatóságot, hogy a Földmívelésügyi 
Miniszter Úr folyó évi augusztus és szeptember havában 
hathetes időtartammal a M. Kir. Erjedéstani Állomáson 
konzervipari és egy háziipari ú. n. befőzési tanfolyamot 
fog tartani. 

A hathetes konzervipari tanfolyam augusztus—szeptem-
ber hóban a gyümölcsérésnek megfelelő időben fog tar-
tatni , a kéthetes befőzési tanfolyam pedig ezt közvetle-
nül meg fogja előzni. Mindkét tanfolyam részvételi díja 
összesen 30 (harminc) pengő, a konzerviparié külön 25 
(huszonöt) pengő, míg a befőzési gyakorlati tanfolyamé 
külön 15 (tizenöt) pengő. 

A tanfolyamra jelentkezők kérvényeiket közvetlenül a 
Földmívelésügyi Miniszter Úrhoz nyújtsák be. A tanfolya-
mon résztvevők összes költségeiket (utazási, ellátási, stb. 
költségeiket is) maguk kötelesek viselni. 

A folyamodók a tanfolyamra történő esetleges felvéte-
lük u tán kötelesek lesznek a tanfolyam ta r tamára vonat-
kozó szabadság iránti kérvényeiket a kir. tanfelügyelők 
ú t j án hozzám bemutatni, hogy ennek alapján a szük-
séges szabadság engedélyezhető legyen. 

Budapest, 1931. évi július hó 3-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 680—05—7/1931. számú rendelete a 
hadirokkantak gyermekei és a hadiárvák ré-
szére az 1931/32. tanévre a 4670/1923. M. E. számú 
rendelet értelmében engedélyezendő ösztön-
díjakra vonatkozó pályázati hirdetmény tár-

gyában. 
I. 

Valamennyi érdekelt alárendelt hatóságnak, intézetnek és 
intézménynek. 

A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úr meg-
küldött» a hadirokkantak gyermekei és a hadiárvák részére 
az 1931/32. tanévre a 4670/1923. M. E. számú kormány-
rendelet értelmében engedélyezendő ösztöndíjakra vonat-
kozó s alább közölt pályázati hirdetményt. 

Felhívom az érdekelt iskolák, főiskolák, intézetek és 
tanfolyamok vezetőit, hogy a hirdetés közszemlére tételén 
kívül, annak ta r ta lmát az iskolák minden egyes osztályá-
ban szóbelileg is hirdessék ki. 

A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium szám-
vevőségének VIII. osztálya (Budapest, II , Lánchíd-utca 2, 
IV. emelet) kívánatra úgy az érdekelteknek, mint az isko-
lák, főiskolák stb. részére küld kellőszámú pályázati hir-
detést és az ösztöndíjpályázat előterjesztésére szolgáló 
űrlapot. Ezenfelül megfelelő mennyiségű pályázati hirdetés-
sel és űrlappal e l lá t ta az összes törvényhatóságokat is. 

II. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

Hasonló értelemben teendő szíves intézkedés végett 
közlöm. 

M. KIR. NÉPJÓLÉTI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER. 
160.100/1931. VI. ü. o. szám. 

Pályázati hirdetés hadiárva-ösztöndíjra. 
Az 1923. évi 4670. M. E. számú rendelet (megjelent a 

Budapesti Közlöny 1923. évi 142. számában), illetve a 
70.000/1926. N. M. M. számú rendelet (megjelent a Buda-
pesti Közlöny 1926. évi 111. számában) alapján hadi-
rokkantak gyermekei és hadiárvák részére az 1931/1932. 
tanévre ösztöndíjat fogok engedélyezni, melynek feltételei 
a következők: 

ösztöndíjban részesülhet középiskolai, vagy főiskolai 
tanulmányai, vagy tanonckiképzése ideje a l a t t a nem hiva-
tásos állományba t a r tozo t t katona hadiárvája és a nem 
hivatásos állományból származó legalább 25 százalékos 
hadirokkant gyermeke, ha : 

1. középiskolai, vagy főiskolai tanulmányok esetén életé-
nek 24., tanonckiképzés esetén pedig életének 20. évét még 
nem töltöt te be és a legutóbbi iskolai évet jeles (l-es), 
vagy (kivételesen) jó (2-es) eredménnyel végezte; 

2. szülője, vagy eltartásra köteles más hozzátartozója 
és maga a gyermek vagyontalan és keresetük, illetve jöve-
delmük sem számottevő. 

Nem kaphat ösztöndijat a tanuló: 
a) aki másféle ösztöndíjban vagy egyéb számottevő 

támogatásban (pl. ingyenes intézeti ellátásban) részesül; 
b) aki állam- vagy nemzetellenes magatartása, erkölcsi 

fogyatkozása, bünte te t t előélete miat t kifogás alá esik. 

Az ösztöndíj összege: 
főiskolai hallgatók részére 80 P , 
középfokú iskolák négy felső osztálya (vagy ezzel 

egyenrangú más iskolák megfelelő osztálya) ta-
nulói részére évi 70 P , 

középfokú iskolák négy alsó osztályának tanulói 
részére évi 60 P , 

iparos-, kereskedő- vagy kertésztanoncok részére évi 50 P. 

A kérvényezések határideje 1931. évi október hó 1-je. 
A kérelmet a tanuló (tanonc) szülője, gyámja vagy más 

eltartásra köteles hozzátartozója az erre szolgáló űrlapon 
tartozik előterjeszteni. Az előírt űrlapok Budapesten, a 
m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium számvevőségi 
VIII . (hadigondozási) osztályától (Budapest, II , Lánchíd-
utca 2, IV. emelet) és a kerületi elöljáróságoktól, vidéken 
a vármegyei és városi törvényhatóságok számvevőségeitől 
kérhetők. 

Az űrlapot pontosan ki kell tölteni, azután az iskola 
igazgatójával (tanoncoknál a munkaadóval), úgyszintén 
az illetékes elöljárósággal a fenti második bekezdés 
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2. pontja és a harmadik bekezdés a) és b) pont ja tekin-
tetében záradékolni. 

Az űrlaphoz csatolni kell: 1. a tanuló legutóbbi (1930/ 
1931. iskolai évről szóló) éwégi iskolai bizonyítványát 
(vagy annak hiteles és teljes másolatát) , tanoncoknál a 
tanoncszerződést (vagy hiteles másola tá t ) ; 2. a szülőknek 
vagy a hadiárvának az illetékes hatóságoktól beszerezhető 
„Egyéni lap"-ját. 

Aki a mult tanévben hadiárva-ösztöndíjban már része-
sült, tartozik ezt a körülményt — sajá t érdekében — 
kérésében az engedélyező miniszteri iondelet számának ki-
tüntetésével feltűnően jelezni. 

A kérést közvetlenül a m. kir. népjóléti és munkaügyi 
miniszterhez kell intézni. A kérelmek bélyegmentesek. 

Hiányos vagy elkésett kérvények nem vétetnek figye-
lembe. 

Budapest, 1931. évi július hó 4-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Gévay-Wolff Nándor s. k., 

államtitkár. 

Köszönetnyilvánítás. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Purgly 

János mezőkovácsházai nagybirtokosnak, ki az 
ottani külterületi állami elemi iskola céljaira 
egy kat. hold nagyságú telket adományozott és 
a zalaegerszegi Karácsonyfa-Egyesületnek és a 
zalaegerszegi Teke-Egyesületnek a zalaegerszegi 
állami elemi iskola szegénysorsú tanulóinak 
juttatott ezer pengőt meghaladó értékű adomá-
nyaikért köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
özv. Vasadi Pálné hódmezővásárhelyi lakos-
nak az ottani Nyár-utcai állami elemi iskola 
szegénysorsú tanulóinak támogatására indí-
tott eredményes ingyen ebéd akciójáért; Eötvös 
Sándor csász. kir. kamarás, földbirtokosnak a 
vásárosnaményi állami elemi iskola gondnok-
sági elnöki tisztében 17 éven át teljesített ered-
ményes és áldozatkész munkásságáért őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

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

az 1930. évi XLVII. t.-c. 15. §-ában nyert fel-
hatalmazás alapján Vécs Ottó esztergomi köz-
ségi elemi népiskolai tanítót a bárnai községi 
elemi népiskola I. számú állására rendes taní-
tóvá kinevezte. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

A szegedi egyetemi és főiskolai Horthy-Kollégium Fel-
ügyelőbizottsága a kollégium elkülönített férfi- és leány-
osztályának üres helyeire az 1931/32. tanév I. felére ezen-
nel pályázatot hirdet. 

A pályázat határideje augusztus hó 20. 

Jelen pályázati hirdetmény alapján a kollégiumba 
leendő felvételüket csakis azok a mindkét nembeli egye-
temi hallgatók kérhetik, akik az 1931/32. tanévben a m. 
kir. Ferenc József Tudományegyetemnek rendes hallgatói 
lesznek. 

A felvételért folyamodók kérvényeiket a Horthy-Kollé-
gium Felügyelőbizottságához címzetten, a fentebb jelzett 
napig a kollégium igazgatóságához küldjék be. A kérvény-
hez csatolandó: a legutolsó tanulmányi eredményt iga-
zoló okmány (index, érettségi bizonyítvány) másolata, a 
családi és vagyoni körülményeket feltűntető helyhatósági 
bizonyítvány s orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó 
kollégiumi életre alkalmas. Ez okmányokkal fel nem sze-
relt és elkésve érkezett kérvények tárgyalás alá nem vé-
tetnek. 

A köztartási díj összege 2 ágyas szobában havi 65 P, 
3—4 ágyas szobában pedig 60 P. Szegényeégi bizonyít-
vánnyal nem rendelkező folyamodók köztartási díja 80 P. 

Folyamodóknak számolniok kell azzal, hogy felvételük 
esetén — tekintet nélkül a kollégiumba leendő beköltözé-
sük, vagy a kollégiumból történő kiköltözésük napjára — 
a félévi köztartási díjat teljes egészében meg kell fizetniök. 

E szempontból a kötelező kollégiumi félév 
az I. félévbon a tanévnyitástól december hó 20-áig; 
a II . félévben január hó 20-ától május hó 31-éig tar t . 
December hó 20-ika és január hó 20-ika között i időre, 

valamint június hónapra köztartási díjat tehát csakis 
azok fizetnek, akik ez időben valamely okból a kollégium-
ban maradnak. 

A köztartási díj havi összege első ízben legkésőbb a 
beköltözés napján; folytatólag pedig legkésőbb az esedé-
kesség havának 5. napjáig bezárólag fizetendő be a kol-
légium pénztárába. 

A köztartási díj ellenében a kollégium tagjai, a kollé-
giumi félév tar tama alat t , teljes ellátást (élelmezést, la-
kást, fűtést , világítást) kapnak. 

A kollégium tagjai a lakószobákban külön intézeti ágy-
neművel is felszerelt ágyat , külön szekrényt, éjjeliszekrényt 
és könyvespolcot kapnak. Ágyneműt hozni nem kell. A 
kollégiumi ágvneműek mosásáról, t isztí tásáról a kollé-
gium gondoskodik; a kollégistáknak sa j á t fehérneműik 
mosásáról azonban maguknak kell gondoskodniok. 

A kollégiumi étkezés reggeli, ebéd és vacsorából áll. A 
reggeli 3 dl kávé két zsemlyével, az ebéd háromfogásos. 
A felvett kollégistáknak evőeszközöket hozniok nem kell. 

A kollégium tagjai egy modern idegen nyelv (angol, 
francia, német vagy olasz) tanulására köteleztetnek. E 
nyelvórákért a kollégium tagjai külön nem fizetnek. 

A felvételek szeptember hó elején történnek meg. A fel-
vétel eredménye a Ferenc József Tudományegyetem és a 
Horthy-Kollégium hirdetőtábláin fognak közöltetni. Az a 
pályázó, aki írásbeli értesítést kér felvétele ügyében, kér-
vényéhez egy pontosan megcímzett, kellő postabélyeggel 
is el látot t V8-os borítékot is csatoljon. 

A felvett kollégistának beköltözése alkalmával az előbb 
jelzett köztartási díjon felül 5 (öt) pengő felvételi d í ja t 
is kell fizetnie. 

A díjak postai beküldése esetében a helyi kézbesítés díja 
(40 P-ig 10 f, azon felül 14 fillér) is megküldendő. 

A felvett kollégisták a kollégiumba az 1931/32. tanév-
ben szeptember hó 8-ától kezdődőleg költözhetnek be. Az 
első étkezési nap: szeptember hó 9. 

Szeged, 1931 június hó. 

A Koügiuut Feliigyelöbizottsájja 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Bárány Gerő: Ész és szív. — Ií'j. dr. Wlassics 
Gyula báró: A tankönyv és a munkaiskola. — 
Vikár Kálmán: Finnország1 oktatásügye és kul-
túrája . — Dr. Gopcsa László: Emléktábla Gár-
donyi első iskolájának s lakóházának falán. 
— A tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések 
és gyakorlati tanítások. Drozdy Gyula: A hadak 
útja. — A hazai és a külföldi tanügyi lapokból: 
Ipari és kereskedelmi nevelés. — Az olvasás 
művészete. — Osztályozás magaviseletből. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — 
Egészségügy. — Hírek: A kultuszminiszter be-
széde az alföldi gondolatról és a decentralizá-
ciós politika szegedi feladatairól. — Tanítók 
tanácsadója. B. K.: Ismertessük meg tanítvá-
nyainkat a vármegyei és városi közigazgatásra 
vonatkozó törvények újabb rendelkezéseivel. — 
Segédtanítói és segédóvónői szolgálat. — Hiva-

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
Szerkesztők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

716-1930/31 . sz. 

Tárgy: Pályázat főhivatású tanoncoktatói állásokra. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

Szeged szab. kir. város fiúiparostanonciskolájának fel-
ügyelő bizottsága pályázatot hirdet a város törvényható-
sági bizottsága által 255—930. kgy. és 365—930. kgy. 
sz. határozatokkal szervezett kettő mennyiségtan-termé-
szettan-vegytan szakos polgári iskolai képesítésű tanári 
állásra. 

A tanári állásra pályázhatnak az előírt képesítésű 
olyan polgári iskolai tanárok, kik valamely polgári iskolá-
nál legalább három tanéven á t tan í to t tak , akik iparos-
tanonciskolában már taní to t tak, a választásnál előnyben 
részesülnek. 

A megválasztott tanárok illetménye és előmenetele a 
nem állami polgári iskolai tanárokéval azonos. 

A kezdőfizetés megállapításánál a nyugdíjra jogosító 
szolgálatban a fizetési osztályba sorozott álláson meg-
szakítás nélkül e l töl töt t évek számít ta tnak be. 

Megválasztott tanerők heti 24 óra ellátásán kívül kö-
telesek az iskola igazgatójának az adminisztratív teendők 
végzésében segédkezni, a tanulók szellemi és erkölcsi neve-
lésében úgy az iskolában, mint azon kívül tevékenyen 
közreműködni, az ifjúsági önképzőkör, ének- és zenekar, 
cserkész-, levente-, ifjúsági vöröskereszt-alakulatot stb. ve-
zetni. Iparoktatási kir. Főigazgató Ür felhívására a szük-
séges iparostanonciskolai továbbképző szünidei tanfolya-
mokat elvégezni, szükséghez képest további heti 6 órai 
t an í tás t vállalni, mely órák után azonban az óraadó taní-
tók részére kormányrendelettel megállapított óradíjakat 
kapják. 

A tanerők egyéb kötelességeit a 60.000—1924. sz. VKM. 
rendolettel kiadott Szervezeti Szabályzat és az ennek alap-
ján készülő városi szabályrendelet á l lap í t ja meg. 

A tanerők választása egy évig ideiglenes minőségű. Az 
egy év eltelte után a felügyelő hatóságok véleményezése 

alapján az iskola felügyelő bizottsága fogja őket állá-
sukban véglegesíteni. A választás a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. Miniszter Űr jóváhagyása után válik jog-
erőssé. 

Pályázók hiteles okmányokkal tar toznak igazolni: 
1. magyar állampolgárságukat, 2. születési bizonyítvány-
nyal életkorukat, 3. előtanulmányukat és képességüket, 
4. eddigi működésüket, 5. hatósági tisztiorvosi bizonyít-
vánnyal egészségi ál lapotukat, 6. nyelvismereteiket és 
esetleg külön képzettségüket, 7. feddhetlen előéletüket és 
az ú. n. tanácsköztársaság a la t t i magatar tásukat , 8. csa-
ládi ál lapotukat, gyermekeik számát. A szabályszerűen 
felbélyegzett és fenti okmányokkal felszerelt, a Szeged 
sz. kir. város községi fiúiparostanonciskolája Felügyelő 
Bizottságához címzett pályázati kérvényeket a fiúiparos-
tanonciskola igazgatóságánál — Eötvös-u. 2. sz. a. — 
legkésőbb 1931. évi augusztus hó 1-én déli 12 óráig kell 
benyújtani. Ez idő eltelte u tán érkező kérelmek nem lesz-
nek figyelembe véve. 

Megválasztottak állásaikat a miniszteri jóváhagyás le-
érkezte után a felügyelő bizottsági Elnök felhívására 
nyomban kötelesek elfoglalni. 

Szeged, 1931 június hó 22-én. Dr. Tonelli, elnök. 

A NEMESSZALÓKI református egyházközség pályá-
zatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett preoráns 
kántortanítói állására. Fizetés: 28 papírkorona; 738 kg 
gabona (kétszeres); gyónókenyérért, legátus, szupplikáns 
tartásért s lelkész háromszori ebédjéért 177 kg rozs; 
16.000 D-ö l szántóföld, munká já t az egyház teljesíti; 
17-07 ürm. tűzifa, felvágva; minden szekeresgazdától egy 
szekér t rágya ; háznál udvar s kert; malomba való elvitel 
kétszer a pápai vízre, ha otthoni malomban őrölni nem le-
het, a maga udvarán levő t rágya kihordása; faggyú 
3-36 kg. Stóla. Értékegység: 40. — Jegyzet: Használ a 
tanító még 5000 D-öl földet, melyből szegény iskolás 
gyermekeket tankönyvvel ellátni köteles. A 4., 6., 9. pon-
tok alatt i közmunka, trágya, trágyakihordás váltsága 
200 papírkorona. Kötelesség: az istenitiszteletek végzése, 
a dunántúli egyházker. tanterve szerint mindennapi és is-
métlő tanulók tanítása. Belmissziói munka. Számadó- s 
magtárkönyvek vezetése. Megszűnő törpeiskolák tanítói 
olőnyben részesülnek. Pályakezdő tanító egyelőre segéd-
tanítói összegig kap állami fizetéskiegészítést, ami külön-
ben biztosítva van. Pályázati kérvények az esperesi hiva-
talhoz Nagypiritre küldendők válaszbélveggel augusztus 
hó 10-ig. Iskolaszék. (284.) 

A VÉRSÉGI r. k. iskolaszék nyugalombavonulás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra — a megjelenés-
től számítot t 10 napi határidőre — pályázatot hirdet. A 
javadalom 7 kat . hold, 14.011/1600 d - ö l szántó és rét, 
1287 D-öl belsőség, melyből 1017 D-öl kert, a többi ud-
var, r a j t a természetbeni lakással, mely áll három szoba, 
előszoba, konyha, kamra, fáskamra, istálló, sertéséi és 
pincéből; készpénzfizetés 213 pengő; majd 30 köbméter 
kemény tűzifa, természetben kiszolgáltatva és kb. 300 pár 
után törvényes párbér; stóla a váci egyházmegyei ható-
ság által k iadot t díjszabás szerint és a szolgálati éveknek 
megfelelő államsegély 68 értékegység szerint. Járandósá-
gai és kötelességei különben is az egyházmegyei hatóság 
által jóváhagyott és megállapított díjlevélben és a szol-
gálati szabályzatban foglaltatnak. Kérvényhez mellék-
lendők az összes szükséges okmányok és a forradalmak 
alatt i viselkedés igazolása. A gazdasági szaktanfolyam 
végzésének igazolása is ajánlatos. Énekpróbára és az t kö-
vető választásra külön meghívás. Korteskedés tilos. Költ-
ségmegtérítós nincs. Állás megerősítés után azonnal elfog-
lalandó. Kérvények a plébániára küldendők. Tóth Imre 
plébános, iskolaszéki elnök. (285.) 
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A TISZAESZLÁRI ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítói állásra. Javadalom: 10%-os helyi hozzájárulás, 
fizetéskiegészítő államsegély, természetbeni lakás. Köte-
lesség: a presbitérium által kijelölt osztályok vezetése, 
belmissziói segédkezés, lelkész és kántor akadályoztatása 
esetén helyettesítés. Határidő: e lap megjelenésétől szá-
mított nyolc nap. Állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Lelkészi hivatal, Tiszaeszlár, Szabolcs. (278.) 

A GÖDÖLLŐI izr. iskolaszék kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. A kellően felszerelt pályázatok dr. Mezei 
Manó iskolaszéki elnökhöz küldendők 1931 július hó 
21-ig. (277.) 

A DERECSKEI ref. egyház pályázatot hirdet tanító-
női állásra. Fizetése törvényszerinti. Pályázati határidő 
1931 július 25. Bővebb felvilágosítással a lelkipásztori 
hivatal szolgál. (274.) 

A NEMESNÁDUDVARI (Pest m.) róm. kath. iskola-
szék a lemondás folytán megüresedett II. sz. férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom: negyedtelek 
föld 12 k. hold 12 egységgel; törv. lakbér, kertilletmény 
ós a fizetésnek 49%-a, a többi államsegély. Kötelességei: 
az új iskolai rendszabályok szerint, azonfelül levente-
oktatás és iskolánkívüli népművelés. A kántort akadá-
lyoztatása esetén tartozik helyettesíteni és a Kalocsa-
vidéki róm. kath. tanítóegyesület tagjai sokába lépni. Föl-
szerelt kérvények, melyben családi állapot, kommün alatti 
viselkedés, esetleg elvégzett tanfolyam igazolandó, július 
26-ig dr. Tantos Gyula ker. espereshez küldendő (Baja-
ezentistván, Bács m.). Állás szept. 1-én elfoglalandó. Né-
met nyelv tudása szükséges. (275.) 

A MÓRI községi iskolaszék a községi elemi népiskolánál 
elhalálozás folytán megüresedett tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Pályázhatnak segéd- és rendes tanítók. Pályá-
zati határidő bezárólag 1931 augusztus 20. Kellően fel-
szerelt kérvények iskolaszékhez küldendők. (263.) 

A JÁSZKARAJENÖI róm. kath. iskolaszék a nyugdíja-
zás folytán megüresedett jenői I. sz. és az elhalálozás 
folytán megüresedett felsőkarai I. sz. férfitanítói állásokra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakás természetben. 
Felszerelt kérvények e lap megjelenésétől számított 21 na-
pon belül az iskolaszóki elnök címére küldendők. Válasz-
bélyeg melléklendő. (265.) 

A CÉGÉNYDÁNYÁDI (Szatmár m.) ref. presbitérium 
pályázatot hirdet orgonista-kántortanítói állásra. Javada-
lom: három szoba, konyha, melléképületekkel; 7 kh. 420 
négyszögöl szántóföld, adóját az egyház fizeti; 26-40 q 
búza prévent; 1-60 q búza szántásváltság; 5 öl kemény 
tűzifa beszállítva; stóla. Értékegység 48. Államsegély. 
Kötelesség: A rábízott osztályok tanítása; orgonista-
kántori teendők végzése; fiúismétlősök tanítása; énekkar 
vezetése; belmissziói munkában segédkezés; egyházi jegyző-
ség; kanonikus órákon és akadályoztatás esetén lelkész 
helyettesítése. Pályázhatnak az orgonázásban kellő gya-
korlattal nem bíró kántortanítók is, ha kötelezik magu-
kat, hogy a kívánt gyakorlatot egy éven belül megszerzik. 
Pályázati határidő augusztus 8. Személyes megjelenés kö-
telező. Kántorpróba és választás aug. 9. Az állás szept. 
1-ére elfoglalandó. Presbitérium. (259.) 

A DOMBRÁDI református egyház presbitériuma a 
halálozás folytán megüresedett IV. számú tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az egyháztól 15%, 
a többi államsegély. Kezdő tanítónők csak segédtanítóul 
alkalmazhatók. Kötelességei: a kijelölt osztályt, vagy 
osztályok tanítása; a belmissiói munkában segédkezés, a 
leányegylet vezetése és a kézimunka tanítása. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított tíz nap. Kérvények 
Dombrád Ref. Iskolaszéki elnök címére küldendők. (282.) 

A NYIRÁDI róm. kath. iskolaszék a kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: kétszobás lakás, 
előszobával, mellékhelyiségekkel és kerttel, 9 kat. hold 
1471 négyszögöl szántó, párgabona 56 q rozs, 108 P lélek-
pénz, 31 m2 tűzifa, 66 értékegységben. Személyes meg-
jelenés szükséges; utazási költségek meg nem téríttetnek. 
Választás 1931 július 27-én 10 órakor. Kérvények válasz-
bélyeggel a nyirádi (Zala m.) plébániára küldendők. (260.) 

A BÉKÉSCSABAI ág. hitv. evang. egyház az előlépte-
tés folytán megüresedő tanyai tanítói állásokra pályázatot 
hirdet. A megválasztandó tanító az 1930. évi XLV1I. t.-c. 
5. §-a értelmében segédtanító lesz, fizetését az állam 115' 
pengőig egészíti ki. Kötelessége: I—VI. osztályt, minden-
napi és az ismétlő iskolát vezetni s vasárnapokon isten-
tiszteletet tartani. A pályázati kérvényeket az igazgató-
lelkészi hivatalhoz — Békéscsaba — kell beadni augusztus 
hó 10-ig. (268.) 

A TISZAVALKI ref. orgonista-kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Fizetés: 23 kat . hold 1182 négyszögöl 
szántóföld haszonélvezete; 22 métermázsa búza párbér, 
évi 110 P készpénz, 2 öl tűzifa, 310 négyszögöl külsőkert 
haszonélvezete, stóla, földek felo adóját egyház fizeti, há-
romszobás lakás, állami fizetéskiegészítés, értékegység: 42. 
Kötelesség: I—VI. vegyes osztályt és ismétlősöket taní-
tani, énekkart szervezni és vezetni, presbiteri gyűléseken 
jegyzőkönyvet vezetni, belmissziói munkákban segédkezni, 
lelkészt helyettesíteni. Kérvények e hirdetés megjelenésétői 
számított 15 nap alatt adandók be a lelkészi hivatalhoz 
Tiszavalk, u. p. Borsodivánka, Borsod megye. (256.) 

A PILISI községi óvoda felügyelőbizottsága nyugdíjaz-
ta tás folytán üresedésbe jöt t községi óvónői állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése: lakás természetben, a községtől az 
alapfizetés 50%-a, államtól 50% és a fizetési fok szerinti 
emelkedés. Pályázati kérvények — oklevél, születési, or-
vosi, összes szolgálatot igazoló bizonyítványa — 1931 
július 31-ig adhatók be Honéczy Pál ág. h. ev. lelkész, fel-
ügyelőbizottsági elnöknek. A választás megerősítése után 
az állás azonnal elfoglalandó. (258.) 

A DECSI róm. kath. iskolánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. La-
kás természetben, fizetés törvényes. Ha kezdő tanító lesz 
megválasztva, segédtanítói minőségben és illetményekkel 
lesz alkalmazva. Pályázati határdő augusztus 1. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (270.) 

A MÁNYI ref. egyház (Fehér m.) pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalom: 1. 19-50 P. 2. 545-72 P-nek évi kamata. 3. Tü-
zelő helyett 69-60 P. 4. Ismétlő díja 46-40 P. 5. Naturálék 
mai értéke 124-72 P. 6. Stóla. 7. 168 liter bor. 8. Búza 
18-5 hl. egyház magtárából. 9. Széna helyett 1500 négy-
szögöl rét. 10. 8 kat. 1379 négyszögöl szántó, melynek 
munkáját cséplésen kívül egyház végezteti, adóját fizeti. 
11. Trágyahordás, elterítés és szükséges őrletés. 12. 5 kat. 
67 négyszögöl föld, melynek munkája és adója haszonélve-
zőt terheli. Kötelessége: a III—VI. osztályok vezetése, 
ismétlősök tanítása. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től két hét. Pályázók önköltségükön megjelenhetnek. (269.) 

A BAJNAI (Esztergom vm.) róm. kath. iskolaszék a 
nyugdíjazás folytán megüresedett VI. férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér törvényes. Kántoriak-
ban jártasak előnyben. Pályázati határidő: július 31. Állás 
szeptember elsején elfoglalandó. Plébániahivatal. (273.) 

A NAGYBAJOMI ref. egyház pályázatot hirdet egy 
helyettes kántortanítói állásra. A helyettesítés szept. 
1-től június 30-ig tart. Fizetés szoba és havi 115 pengő. 
Nők is pályázhatnak. A kérvények felszerelve a megjele-
néstől számított négy hétig a nagybajomi ref. lelkészi hi-
vatalhoz küldendők (Somogy vm.). (276.) 
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BÁTA község községi iskolaszéke a Báta községhez 
tar tozó Furkó pusztai községi jellegű elemi népiskolá-
nál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom törvényszerű, illetve a 
865—1—70/1931. sz. vkm.-i rendelet értelmében három 
évi segédtanítói szolgálat idejére havi 115 P a község-
től. Lakás és kertilletmény természetben. Pályázati határ-
idő 1931 augusztus 10. Az állás ezidőszerint helyettessel 
be van töltve. Az állásra tanítók és tanítónők pályázhat-
nak. Kellően felszerelt kérvények Bá ta községi iskola-
székéhez adandók be. (281.) 

A SZŐC1 (Zala m.) egyháztanács, elhalálozás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra f. évi július 20-ig pá-
lyázatot hirdet. Értékegység 29; többi államsegély. Kezdő 
tanító egyelőre segédtanítóként alkalmaztatik. Kötelessé-
gei a „Rendszabályok" és díjlevél szerint. Orgonálni tudó 
okleveles tanítók is pályázhatnak. Kérvények: „Plébánia-
hivatal", Halimba, Veszprém m. címre küldendők. (267.) 

A SIMONTORNYAI róm. kath. elemi népiskolánál a 
nyugdíjazás folytán megürült IV. sorsz. fórfitanítói állásra 
július 25-ig pályázatot hirdet az egyházközség. Fizetés 
államsegéllyel törvényes. Kötelmek: kántorságban szükség 
szerint helyettesítés, énekkarvezetésnél segítő közreműkö-
dés, leventeoktatás és iskolánkívüli népművelés. Bemutat-
kozás előnyös. Kezdők az 1930. XLVII. t.-c. szerint. (272.) 

A NY1RLUG0SI (Szabolcs) róm. kath. képviselő-
testület halálozás folytán megüresedett I I I . sz. férfitaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, helyi 10%, 
többi államsegély. Kötelessége a kijelölt osztályok taní-
tása, kántori teendőkben helyettesítés. Kezdő tanítók se-
gédtanítói minőségben alkalmaztatnak. Kérvények július 
23-ig a nyírlugosi róm. kath. plébániára küldendők. (279.) 

A NAGYFÜGEDI róni. kath. egyháztanács nyugdíja-
zás folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése törvényes, lakás természetben, faváltságért 
77-20 P és kertilletmény. Kezdő taní tónő segédtam'tónő-
ként, alkalmaztatik. Kérvények beadásának határideje jú-
lius 25. Plébániahivatal, Nagyfüged. (280.) 

H 1 R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget . 

Ü j i n t e r n á t u s A s z ó d o n . A bányai ág. h. ev. egyház-
kerület aszódi Petőfi-reálgimnáziuma f. év szeptember ha-
vában a mostani iskolai épületben megnyitja internátu-
sát , melyben tanári felügyelet és vezetés mellett teljes 
el látást nyerhetnek a francia nyelvet taní tó reálgimná-
zium tanulói. Havi díj 60 P lesz. Jelentkezni aug. hó l - ig 
lehet. Bővebb felvilágosítást szívesen ad az iskola igaz-
gatósága. 

POLGÁRI és ELEMI iskolai oklevéllel kath. vallású 
leánv felekezeti iskolánál állást vállal. Újpest, Deák-utca 
113." (257. 

CSERÉL róm. kath. állami tanítónő Budapest-ráckevei 
helyiérdekű vonal mellől 5 tanerős községből más pest-
környéki helyre vagy vidéki városba. Szabóné, Sziget-
újfalu. (262.) 

GYAKORLOTT TANÍTÓNŐ helyettesítést, házitaní-
t á s t keres bárhol. Meghívást Kurucsay Lajosné Szeged, 
Alsóvárosi ff. 92. szívességből továbbít. (271.) 

IV. és I. gimnazista kislányaimhoz keresek szept. else-
jére perfekt német, franciául beszélő, keresztény, okleveles 
tanárnőt , hosszabb gyakorlattal , zongoratudással bírók 
előnyben. Jakobb Tivadarné, földbirtokos, Mezőnyék. (266.) 

VARADI MIKLÓS 
müorgonaépíto 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Áta lak í tásoka t , 
bővítéseket, hangoláso-
ka t a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készeéggel 

dí j talanul szolgálok. 
• h m h m m w 

BJ A N ^ O ^ é p l ö r ! berendezett ITIUO TQ 0 FI 3 6 P ÍTŐ 
Rákos alota Pázmány utca 72 a Nyugati pályaudvartól C villamossal 

Készítek pneumatikus és elektromos rendszerű orgonákat 
bármiiven nagyságban és kivitelben. Úgyszintén modern 
gépezetes orgonákat, mindennemű orgonasípokat . — 
Vállalok javításokat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását Tervekkel és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. - KIS O R G O N Á K R A K T Á R A . 

ALAPÍTTATOTT 1920*BAN. • • 

Olvasóink figyelmébe a jánl juk 

l A Z OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
lill hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
I vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJ ÓS «UTCA 16. SZÁM. 

T A N Í T Ó K , kán to rok , egyházközségek, dalárdák, iskolák négy évtizede 
legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmóniumjaimról, zongoráimról, pi* 
anin król, va lamin t minden más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak 
Hatalmas rak tá ra imró l legkényesebb igényeket , legolcsóbb á rakon , ké-
nyelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan kielégítek. Érdeke te* 
há mindenkinek, bármily n hangszert vásárol, kimerítő a ján la to t kérni 
Őfensége József Ferenc főherceg úr kamara i és a m. kir. Zeneművészeti 
Főiskola házi hangszerkészítőjétől, R E M É N Y I MIHÁLY hangszerkészítő-
mester hangszertelepéről Budapest, Király*utca 58. Hivatkozzon e lapra. 

KÖZKEDVELT, könnyű, dallamos, „60 elő- és utó-
játék"-gyüjteményét 3-30 pengőért bérmentve küldi Árok-
szállásy János kántorkarnagy, Szeged. Elismerő nyilat-
kozatok. Eddig 800 példány fogyot t el. (246.) 

KARTÁRSAK zongorát, pianinót, harmóniumot rész-
letre is, Próféta-utca 9, Mendöl tanárnál vásárolhat-
nak. (261.) 

OKLEVELES ÓVÓNŐ helyettesítést vállal. Veress Mar-
git, Kisújszállás. (258.) 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A taní tóság régi kedvelt bú to rá ruháza . — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánysutca 30 . Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

I I I V A T C I óra- és ékszeráruháza • U H H % 9 la BUDAPEST Iv, Petőfi Sándor.u. 18. 

Alapítva 1895»ben. 
Á l l a n d ó nagy raktár : Precíziós svájci órákban, arany és 
bri l l iáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
t á rgyakban . Fizetési kedvezmény 1 
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Magyaro r szágon v e z e t ő ha rmón iumspec iá l i s cég és l e g n a g y o b b 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R : 

HORLNÁNDOR Budapest II, Török-u. 8. 
Sürgönyc ím : „ H A R M O X II Ö It. I," 

É V T I Z E D E K Ó T A K Ö Z I S M E R T L E G J O B B 

H A R M Ó M 1 1 J M O K 
P O M P Á S O R G O N A H A N G G A L - HÁZ, I S K O L Á K , D A L Á R D Á K , 
K Á P O L N Á K és k ü l ö n ö s e n T E M P L O M O K N A K f i z e t é s k e d v e z m é n n y e l ! 

Szolid árak ! Megb ízha tó jó t á l l á s ! 

Igen tisztelt tanító-vevőimmel közlöm. Hogy saját gyártmányú 

mi n í r békében B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor» 

gyáros, Budapest, V. , Kádár=utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

T U Z A I S T V Á N 
VIII , Barosssu. 70., a Pedagógia i Szeminár iummal szemben. 

Elsőrendű úriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
J u t á n y o s á ron készít ö l t önyöke t , r a k t á r o n levő és hos 
zot t anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 
BUDAPEST X, 

S Z 1 G L I G E T 1 . U T C A 2 9 . 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n Z. 6 3 — 4 5 . 

ORGONAKAT, 
v a l a m i n t h o m l o k z a t -
s í p o k szállítását szak« 
sze rű művészi kivitel« 
b e n , és orgonajaví tá« 
s o k a t mérsékelt á r b a n 

e lvá l la lunk. 

SCHÜLER JÓZSEF R«. 
B U D A P E S T X, Gyömrőisút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumíkörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó í I R K Á B A N f e l t ün t e t e t t 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF a l u m i n i u m 
írótoil 

692/1 vágotthegyfl 
írótoil 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::; KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

R E F O K M R U H Á Z A T I R É S Z Y É ^ Y T Á R H A I I Á G 

BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÍIT 5. TELEFOX: AUT. 130—»6 ÉS 133—96. 

ÁLLANDÓ D t S V Á L A S Z T É R : 
kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 

_ női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-

^^^ tanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 

' W^r KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk ! 
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H a z á n k legrégibb orgona-
ép í tő vál la la ta a j á n l j a 
k i t ű n ő csőrendszeres , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o rgona-
j av i t á soka t , bő rözés t , han -
go lás t az ország b á r m e l y 
részében. K e d v e z ő fizetési 
f e l t é t e l ek , m u n k a m e g t e -
k i n t é s d í j ta lan . Első d í j ak -
ka l és miniszter i oklevél le l 

k i t ün t e tve . 

KEMENESI SÁNDOR 
orgona« és harmóniumkészí tó 

SZOMBATHELY ( V a s m.) 
Postafiók: 114. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. w r Kényelmes részletflzelés 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy-út 15. 
I. emelet 1. 

h a v a s Á r u h á z b a n 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

F O L Y Ó S Z Á M L A H I T E L R E I S . 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 

• Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban iiszia gyapjúszövetből 

80—, 130.—, 160—, 240— pengőéri 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK. 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest-belvárosi főplébánia-templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás ú r ! ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormány díszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári , szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési fel tételek! 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
pán-utca 77. 

T.s Aut.913.53 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az . 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos , Vo inov ich Géza, Móra F e r e n c é s Szent iványi Gábor : Eng. sz. Ára : 

A Belűorszég I. Virágoskertje, ABC-s könyv 
„ „ II. „ Olvasókönyv 

III. 

V—VI " " } l e s z á l l ' t o t t ár! 
Úrhegyi A l a j o s : 

A magyar nyelv könyve, Eredmény- és pé lda té r III. o. sz. 
IV 

V - V l 
Stelly G é z a é s Tanfi Iván : 

Számország . Számtan i és mértani é s példatár III. o. sz. 
. IV 

V - V I 
A s z t a l o s G y u l a : 

Földra jz IV. o. sz . 
V - V I 

Novy F e r e n c : 
A magya r nemzet története. Ál lampolgár i 

i smeretek V—VI. o. sz. 
Ál lampolgár i ismeretek V 

Éber R e z s ő : 
Természe t tan és vegytan V—VI. o. sz. 

Stel ly G é z a : 
Természet ra jz i , gazdaság i és háztar tási 

i smeretek V—VI. o. sz. 
B e x h e f t Á r m i n : 

Egészségtan V—VI. o. sz. 
S z a b a d o s B é l a : 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 
Bartalus István é s Pataky V i l m o s : Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 

II. Osztatlan népiskolák számára: 

27.111/926 1-60 
35.184/926 2 2 4 
35.184/926 2"40 
30.496/927 4 -
44.105/927 5 6 0 

27.106/926 — 8 0 
27 106/926 - ' 9 6 
27.106/926 1-28 

38.745/926 1 20 
37.958/9 >6 120 
37.958/926 T60 

41.408/926 1 7 6 
41.408/926 2-40 

36.095/926 
64.613/927 

2 5 6 
150 

884—05—126/930 1 20 

38.618/927 

55.563/927 

43.732/928 

280 

1-60 

450 

89.395/913 — 9 6 

Úrhegy i Alajos, V o i n o v i c h Géza, Móra F e r e n c é s Szent ivány i Gábor 
A Betűország I. Virágoskertje, ABC-s könyv 

Úrhegyi A l a j o s : 
A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 

V - V I 
Novy F e r e n c : 

A magyar nemzet története. Ál lampolgár i ismeretek. 
F e r e n c z y Is tván: 

Földra jz IV. o. sz. 33.55^/926 
V - V I . o. sz. 39.696/929 

27.111/926 1-60 

42.446/926 — 9 6 
42.446/926 112 

33.550/926 2'24 

1-60 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! -»-' K e d v e z ő f izetés i fe l té te lek! Muta tványpé ldónyo la t k é s z s é g g e l küld a 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á ly i v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i I T V " I A D Ó H I V A T A L : K i r á l y i 
Ö m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 x \ . pes t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
i t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—tó 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
l \ adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadöhiva. 
kainak, minden egyéb kézirat a szer-

kesztőségnek küldendő. 

T ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9'60 P, negyedévre 2 « ) P. Egyes 
JCj szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII . d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dij az állami., községi., társulati., magán, és érdé, 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő-
fizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
I I fill., magánhirdetés 14 fillér sz«. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/z old. 85 P, '/« old. 50 P, ' /• old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

dmére előre fizetendők. 

A TANÍTÁS: 
A tanítás foglalkozás, amely azonban mű-

vészet nélkül tartalmatlan; művészetté ne-
mesedve: világot átfogó hivatás. 

Az a tanító, aki foglalkozásának nem 
istenáldotta művésze, olyan munkát végez, 
mely lelkileg, erkölcsileg terméketlen. Bizo-
nyos eredményei mutatkozhatnak szürke, 
lélektelen tevékenységének, de ezek az ered-
mények távol állanak annak a sikernek 
fennköltségétől, amely a belső kielégüléssel 
együtt befolyást gyakorol az egyén és tár-
sadalom életére. 

A tanítóművész az, aki lelkesít, aki élén 
áll az ország szellemi életének, beleszövődik 
vérkeringésébe, elszakíthatatlan rostjává vá-
lik szervezetének, a nagy anyagi és erkölcsi 
gépezet olyan alkotóiészévé, amelynek ki-
esése rombadöntheti a nagy gonddal felépí-
tett, erőt, energiát, munkát és verejtéket, 
álmokat és célokat magában foglaló alkot-
mányt. 

Nagy dolog tanítónak lenni! Igazi tanító-
nak, akiben a közösség céljai testesülnek 
meg, aki a jövendőt hordozza vállain, látja 
a messziségben a megváltó csillagokat, ame-
lyek az emberiséget a szépség és a jóság 
felé vezérlik és úgy viseli lelkében a jelen 
terheit, mintha múló lidércnyomás volna. 

Akit tanítónak nevezünk, az a világ 
gondviselője és mestere nemzetének, melyet 
szárnyai alá vesz, szeretetével és gondossá-

M Ű V É S Z E T . 
gával megajándékoz. Az ország általa lesz 
naggyá, a lelki, erkölcsi és szellemi tanítá-
sok által, amiket a tanító beültet a fogé-
kony szívekbe. Nem könnyű feladat ez 
annak, aki a tanítói hivatást csak kenyér-
kereső pályának tekinti, nem nehéz hivatás 
annak, aki tanítónak született. Az a művé-
szetét magával hozta az életbe és emberi 
fejlődésével művészete is tökéletesedik. 

Miben áll a tanító, illetőleg a tanítás mű-
vészete? Abban, hogy ismeri és szereti az 
embert! 

Az igazi tanító mindig az embert keresi 
s ha megtalálja, igyekszik tökéletesebbé 
tenni. Nemesebbé, megértőbbé, szeretőbbé, 
heviilőbbé! Aki nem a föld porában él, ha-
nem fölfelé igyekszik, a lélek hegye felé! 

A tanító művészete az osztályban ugyan-
az, ami a papé a templomban. Mindakettő 
felemeli magához a lelkeket. A tanító e 
föld szépségének, nagyságának, szereteté-
nek, az emberi célok magasrendűségének, 
az erkölcsi javak értékének igéit hirdeti. 

Az osztály nem tömeggé mosódik össze 
előtte, nem lélektelen anyagot lát, amely a 
szürke, egyforma napok, hónapok, eszten-
dők konglomerátumából valahogy csak ki-
forr, hogy később valami közömbös szín-
nel átmázolódjék, hanem emberek ülnek 
előtte a padokban. Az osztályt úgy látja 
maga előtt, hogy annak minden tanulója 
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külön ember s mindegyikből ki kell csí-
ráztatni azt a magot, amely a legszebb 
kalászokat hajtja. Minden tanuló valaki 
előtte, minden tanuló érték, amely javára 
válhatik az emberi társadalomnak. Csak 
meg kell keresni benne azt az értéket, 
ami bizonyosan benne rejlik, ki kell emelni 
azt a lélek rejtekéből, jósággal, szeretettel, 
bölcsességgel, megértéssel, felismeréssel, el-
nézéssel, megbocsátással, emberséggel! 

Az igazi tanító tudja, liogy nincsen érték-
telen ember. Az isteni gondviselés minden-
kinek adott olyan képességet, amellyel va-
lami formában az életet szolgálhatja és a 
világ hasznára válhatik. És a tanító művé-
szete éppen az, hogy eltakarítja az útból az 
akadályokat, hogy mindaz, ami az ember-
ben érték, érvényesülhessen. Hogy zavaros 
ösztöneinek, gátlásainak labirintusaiból ki-
szabadulhasson a lélek, mely eredeténél 
és rendeltetésénél fogva a magasságok felé 
igyekszik. 

A tanítói művészet a költő művészete, aki 
kultúráján, tudásán, tapasztalatain kívül 
az inspiráció szent adományával rendelkezik. 
Aki tapasztalatot gyűj t olyankor is, amikor 

nem lát, mert belső érzései által felfokozott 
hevülete, lelkesedése elvezeti a tudás xítjára. 

Művészet a tanítás, mert azt könyvből 
megtanulni nem lehet. A tanítót a könyvek 
csak előkészítik nagy hivatására, megala-
pozzák számára a pályát, amit neki kell úgy 
kialakítania, hogy az ne a száraz kenyérkere-
set, hanem az emberi haladás és előretörés 
út jává váljon. 

A magyar tanítók nagy táborában a 
tanítóművészek vannak túlsúlyban, akik e 
magasztos hivatásra születtek. A magyar 
lélek bensősége és melegsége, amely minden 
magyar embert, szinte kivétel nélkül, köl-
tővé tesz, formálta művészekké a magyar 
tanítókat. Ezer év küzdelmei és szenvedései, 
hanyatlásai és dicsőségei hullámoztatták le 
és fel a magyar ember lelkét, amelyet köny-
nyek, fájdalmak megszínesítettek. A ma-
gyar lélek megérett arra, hogy átérezze az 
ember és emberiség sorsát, azt magába fel-
vegye és a boldogulás felé irányítsa. A ma-
gyar tanító a magyar lélek megtestesítője, 
érzékeny húrja a magyar élet nagy hang-
szerének, mely soha nem sejtett, csodálatos 
dallamokkal van tele. 

Mutatvány Drozdy Gyula 
,A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása a III. osztályban" című 

sajtó alatt levő vezérkönyvének képei közül. 
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É L E T É H T Ö R T É N E L E M . 

I. Szoros kapcsolat az élet és a történelem 
között. Az ember életének változásaival nem-
csak állandóan növekszik a. történelem anyaga, 
hanem előáll a mult megítélésének időközön-
kénti változása is. Azért bizonyos értelemben 
minden kor kénytelen a történelmet ú j r a meg-
írni. Ilyen korszakot zárt le a világháború s 
ma ú j r a í r ják a történelmet. Sokban a régitől 
eltérő — s hozzátehetjük — tisztultabb fölfogás-
ban. A történelmi események tömege s azok 
értelmezésének többféle lehetősége minden vi-
lágnézet részére kiaknázható s mindegyik ré-
szére lehetővé teszi, hgy történelmi példákkal 
alapozza meg eszméit. Mert minden világnézet 
a maga szellemében akar ja a történelmet taní-
tani, így származnak a különféle történelmi 
fölfogások. Eredménnyel csak akkor taníthat-
juk a történelmet, ha a történelmi érzék mellett 
biztos álláspontunk, fölfogásunk van. Ennek 
összhangzásban kell lennie a kor nevelési cél-
jaival. Minden történelmi igazságot nem tárunk 
a gyermek elé, arra sem időnk, sem szükségünk 
nincsen. Szem előtt kell azonban tartanunk az 
igazságosságot a múlttal és jelennel szemben, 
de főkép éreznünk kell a felelősséget a jövővel 
szemben. Tantervünk megadja a történelem-
tanítás célját, megadja a szellemet is. melyben 
nekünk, mai magyar tanítóknak ezt a fontos 
ismeretágat a jövő reményeinek nevelésére al-
kalmaznunk kell. 

Az eddigi anyag mellett a mai kor követel-
ményeinek megfelelően, a történelem tanítása 
közben, nagyobb szerephez kell juttatnunk a 
gazdasági és szociális vonatkozásokat, valamint 
a kultúrtörténeti anyagot. Mindez eddig csupán 
függeléke volt a politikai történelemnek. Hogy a 
gazdasági és szociális viszonyok milyen fontos 
szerepet vittek a történelem folyamán, arra csak 
ma eszmélünk, de most egészen világosan úgy, 
hogy ezeknek ismertetése bővebb indokolásra 
nem szorul. A kevés kultúrtörténeti anyag pe-
dig, amit eddig adtunk, majdnem kizárólag az 
intellektuális célt, az értelmet szolgálta; ezt az 
erkölcsi, a kedélynevelés javára is ki kell ak-
názni. A család, a község, a nemzet koronkénti 
különböző életmegnyilvánulásaiban lássa meg 
a magyar gyermek a magyar szellemet, a ma-
gyar törekvést, a magyar tudást. Jusson annak 
tudatára, milyen összefüggésben áll a mai nyil-
vános élet minden megnyilvánulása, berende-
zése a szokások terén, erkölcsök terén a múlt-
tal. Tudja meg, miképen formálta a századok 
folyamán a közösségi életet, hogyan küzdött, 
szenvedett a nemzeti élet kiformálásáért és 
kultúrértékeiért. 

A történelem tanítását már a II . osztálytól* 
kezdve készítjük elő és alapozzuk meg a beszéd-
és értelemgyakorlatok anyagában. I t t azonban 
még óvakodjunk a gyermeket kiragadni mese-

* Sőt már az I. osztályban a családtörténeti vonatko-
zásokkal és a mesével. (Szerkesztő.) 

í r t a : B A R A B Á S A N D R Á S . 

világából. A szülőföld történelmi hagyomá-
nyai, mondái igen szépen beleillenek a hétéves 
gyermek kedélyvilágába. A I I I . osztályos gyer-
meket a mesés őskorból átvezetjük a történeti 
korba. I t t is csodás történeteket kap eleinte, de 
ezek szereplői már emberek, hatalmas, a tömeg 
fölé emelkedő hősök. Így az átmenet szinte 
észrevétlen. Azonban az újabb történelmi ese-
ményekből is kell adnunk a I I I . osztályos gyer-
meknek. Otthon édesatyja a világháborúról 
mesél, édesanyja saját gyermekkorából. Az 
öregapa visszaemlékezései, a régi házak, melye-
ket megszemléltünk, még régebbi eseményeket 
idéznek fel, a templom, a temető pedig a hely-
ség régi történetét hozza eléje. Rendezzük el 
kissé ezen történeteket időben! Adjunk a I I I . 
osztályos gyermeknek neki megfelelő történeti 
időmértéket! A háborús események 10—15 éves 
események, a szülők gyermekkori történetei 
20—40 évesek, az öregek, a régi házaké 60—70 
évesek. Eszméltessük a gyermekeket! Észre fog-
ják venni, hogy az apák 30, az öregapák 60 év-
vel idősebbek náluk s így a 30 éves emberöltőt 
kapják, mint időmórtéket. Egy század három 
emberöltő. Március 15-én, október 6-án 1848-ról 
hallanak a gyermekek, ez három emberöltő. 
Németországban terjedt el a történelemtanítás 
visszafelé haladó, regresszív módszere. Az 1924. 
évi berlini ú j tanterv ilyen módon kívánja a 
harmadik iskolai évben az utolsó három csá-
szár történeti korát ismertetni. Kíséreljük meg 
ezt a visszafelé menést a III . osztályban, a tör-
ténelmi érzék megalapozásának kitűnő támasza 
lesz az. 

A IV. osztályban már sok a történelmi anyag 
a beszéd- és értelemgyakorlatokban. Nagy is 
volt a bizonytalanság ennek megfelelő földol-
gozásában, míg Drozdy a helyes eljárást köz-
kinccsé nem tette előadásaiban, lapunkban, 
könyveiben és szemináriumokon. Szerencse, 
hogy Apponyi Albert gróf miniszter korában 
megajándékozta a népiskolákat a történelmi 
faliképekkel**; ezek nélkül majdnem lehetetlen 
volna ezen anyagot a IV. osztályos gyermek-
nek megfelelően földolgozni. Az eseményeknek 
időben való elhelyezését itt is megkönnyítjük a 
regresszív módszerrel, a visszafeléhaladással. 
Emberöltőkből századok lesznek, így a IV. osz-
tályos gyermeknek megfelelő módon állíthat-
juk bele az eseményeket a történelmi időkbe, 
persze itt sem pontosan még. 

A tulajdonképeni történelemtanítás az V. és 
VI. osztályban folyik. Főelv: Megeleveníteni a 
multat a gyermekben. Ez azonban nem öncél. 
Minden szemléletnek, minden ismeretnek az 
akarat és tett révén a való életig kell előre-
hatolnia és így segítenie a multat és jelent meg-
formálnia. A gyermek akaratát arra a mun-

** Történelmi faliképek előállítását az 1907. évi XXVII. 
t.-c. rendelte el, de a kivitel nem esett Apponyi Albert 
gróf minisztersége idejére. (Szerk.) 
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kára, melyet a megismert mult örökül ránk ha-
gyott, csak úgy fogjuk biztosítani, ha fantáziá-
ját, értelmét és szívét egyaránt megtöltjük a 
mult életének erős vonású, életteljes képeivel. 
Nem száraz adathalmaz emlékezetbe vésése te-
hát a történelemtanítás célja, hanem eleven 
életképek, kultárképek, a történések megindító 
elbeszélése által az értelem mellett a szív meg-
töltése és főleg az akarat megindítása. A fő-
eszköz, a legegyszerűbben használható módszer 
a munkaiskola korában is a szemléletes, élet-
teljes elbeszélés. Ha a gyermekek szemei az 
elbeszélő tanító ajkain csüngenek, ha vérük 
pezsgésbe jön és arcuk hevül, akkor dolgoznak, 
akkor résztvesznek a munkában, akkor közös 
munka folyik, akkor joggal mondhajuk: ez 
munkaiskola. 

Ha van helységünkben vagy annak közelében 
történelmi emlék, azt alaposan kiaknázzuk. A 
történelmi szemléltetőképeket is most már, hogy 
a IV. osztályban már egyszer bemutattuk és 
beszélgettünk róluk, alaposabban megtárgyal-
juk. I t t már a tanulók lépjenek előtérbe! Sok 
mindent föl fognak fedezni a képeken, amit a 
IV. osztályban figyelemre sem méltattak, amire 
akkor mi sem hívtuk föl figyelmüket. Sok kér-
déssel jönnek a gyermekek s jórészükre — kis 
segítséggel — maguk is meg tudnak egymásnak 
felelni. A gyermeket a cselekmény központjába 
állí thatjuk, ha itt-ott eljátszatunk egy-egy ese-
ményt. Er re a kiválóbb gyermekeket kell ki-
választanunk. A többiek az iskolán kívül, . ott-
hon fogják ezt megtenni, s akkor el is értük 
célunkat. Ha egyes tanulók a könyvtárból ka-
pott könyvekből alkalomadtán el tudnak egyet-
mást mondani a szóban levő anyaghoz, akkor 
az osztatlan iskola taní tó ja nagyon meg lehet 
elégedve. Csendesfoglalkozásul egyes tárgyak 
lerajzoltatása, megniintáztatása, faragta tása a 
megrögzítés mellett az aktivitást szolgálja. Az 
osztott iskola tanítója azt is megteheti, hogy a 
könyvtái'ból a történelmi eseményekhez si-
mulva adjon ki könyveket olvasásra és több 
időt fordíthat az olvasottak számonkérésére, 
ami azonban ne ter jedjen ki egész könyvek tar-
talmának elmondatására. Az itt használt segéd-
könyvek oly bővek, hogy gyakran a bő szöveg 
közös földolgozása ajánlható hosszas elbeszélés 
helyett. Olvastatjuk azt a bő szöveget, hol meg-
felelő bevezetés után, hol anélkül is. De közös 
munka legyen ez! A tanító útbaigazít, ahol 
szükséges; epizód elmondásával festi meg a 
hátteret vagy teszi érthetővé az egyes részlete-
ket. Ha a tanító csak a tankönyv szövegét 
mondja el, vagy olvastatja, p o. a „Műveltsé-
günk Mátyás korában" című fejezetben: „Akko-
riban a tudósok és művészek körében egész 
Európában a renaissance, vagyis a régi görög 
és római műveltség felúj í tása uralkodott. A 
renaissance nálunk Mátyás király bőkezűségé-
ből, tudós papok és szerzetesek irányítása mel-
lett szintén virágzásnak indult" —, akkor eb-
ből a gyermek úgyszólván semmit sem ért és 
öntevékenységből sem ju tha t eredményre. Itt 
sok beszélnivalója lesz a tanítónak! De szemlé-
letes beszéd legyen az, eleven képeket adjon a 
tanító! Mert ez így holt szöveg, így beemléz-

tetve, csak az emlékezetet terhelné fölöslegesen. 
Képzeletünk segítségével menjünk be a codex-
másoló, a képíró műhelyébe és alaposan tekint-
sünk ott széjjel. Nézzük meg Mátyás király 
könyvtárát , í r juk le a corvinákat, ha nein is 
láttuk azokat. Aztán tovább mondja a tanuló 
könyve: „Mátyás király Budán és Visegrádon 
fényes királyi palotát épített és azt felékesí-
tette képekkel, szobrokkal és nagyszerű ker-
tekkel. A pápai követ ezt a két palotát való-
ságos földi paradicsomnak mondotta." Ezt a 
két mondatot szó szerint érti a gyermek, de 
ta r ta lmat nem tud beleönteni. Ott van ugyan a 
könyvben, melyből idézek, Mátyás budai várá-
nak képe, de ez is holt, a gyermek csak tornyo-
kat lát. Építsük fel azt a várat megfelelő 
fantáziával a gyermekek előtt és az ő közre-
működésükkel — szóban. Szólaltassuk meg a 
gyermekek szájával is a királyt, az olasz mes-
tereket, dolgoztassuk a munkásokat! így kap a 
tanuló eleven mozgó kultúrképet. I lyen módon 
a történelem tanításában is a taní tás központ-
jába áll í thatjuk a gyermeket. 

I I . A polgári jogok és kötelességek tanítá-
sával megelőztük az európai művelt államokat. 
Németországban p. o. csak a weimari alkot-
mány í r j a elő a ,.Staatskunde"-t, ezt is az 
anyag megadása nélkül. így az anyag és mód-
szer tekintetében egyaránt nagy a bizonytalan-
ság ott még ma is. Mi már 1868 óta taní t juk a 
polgári jogokat és kötelességeket. Az ú j tan-
terv azzal, hogy külön választja az alkotmány-
tant és a polgári jogokat és kötelességeket, kö-
zelebb hozta utóbbiak anyagát a gyakorlati 
élethez. Nem alkotmánytani rendszerben és el-
méleti alapokon kell tehát a leendő honpolgárt 
jogainak és kötelességeinek ismeretére vezet-
nünk, hanem kiindulunk a tanuló élményeiből, 
az otthon hallottakból s lehetőleg mindent az 
életbe belehelyezve tárgyalunk. Beleállítjuk a 
gyermeket az életbe, az élet problémáiba s így 
beszéljük meg ezt az anyagot. Sokat lehet így, 
ilyen módon tárgyalni ; érdekes munkaórákat 
produkálhatunk, különösen, ha időnk van rá. 
ami megint az iskola osztottságának mérvétől 
függ. Hozzuk el a községházi hirdetményeket, 
kataszteri birtokíveket, adóívet, idézéseket stb., 
szerezzünk be a községházáról nyomtatványo-
kat. Sokszor ezekből indulhatunk ki hosszas 
problémafölállítás helyett. Csendesfoglalkozá-
sul aztán ezen nyomtatványokat — főbb rova-
taikban — lemásoltatjuk és kitöltetjük. Így 
gyakorlatot, önállóságot szerez a gyermek s a 
tanul takat aktív és önálló munka ú t j án elmé-
lyí t jük. Az osztott iskolában sok anyagot lehet 
így a gyermekkel közös munkában földolgozni 
a munkaiskola elvei alapján; igen alkalmas az 
anyag a gyermekeknek gyakorlati problémák 
megoldásában való jártasság szerzésére; termé-
keny vitákat lehet r e n d e z n i , de rendezés nélkül 
is előállanak, ha időnk van az anyagnak ilyen 
módon való földolgozására. 

A régi vigyázórendszer helyett iskolámban az 
iskolaközség elöljárósága ta r t j a fönn a rendet 
a taní tási órák előtt, az ügyel a rendre, tiszta-
ságra. sőt* néha esküdtszék gyanánt is föthasz-
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nálom az elöljáróságot. Annyi alkalom kínálko-
zik a gyermekek szerepeltetésére, felelősséggel 
járó önálló munkájára, amennyi időt csak tu-
dunk erre fordítani. Az elöljáróságot az összes 
tanulók, az iskolaközség polgárai választják tit-
kos szavazással, hol általam történő kijelölés 
(kandidálás) alapján, hol teljesen szabadon. 
A gyermekeket elsősorban maga a választás 
érdekli. A szavazatok összeszámlálását is ők 
végzik nyilvánosan. Micsoda éljenzés hangzik el 
egy-egy kihirdetett eredmény nyomán! Ez az 
élet, az élet iskolája. Nálam a bíró, a pénztáros 
és két esküdt fiú, a helyettes-bíró, a közgyám 
és két esküdt leány szokott lenni. A választás 
három év helyett három hónapra szói. Az elöl-
járóság együttesen felelős a rábízottak elvég-
zéséért, egyes tagjai megosztják egymás között 
a munkát. Osztott iskolában képviselőtestületet 
is lehet alakítani, mely szabályrendeleteket, is-

kolai rendszabályokat alkothat. Szövetkezetekbe 
tömörülhetnek önkéntes jelentkezés alapján a 
tanulók s nagyban szerzik be irkáikat, tan-
szereiket. A kis haszonnak jótékony célra való 
fordításával jótékonyságra, a szociális érzék 
fejlesztésére aktíve, gyakorlatilag nevelhetjük 
tanulóinkat. 

Mi sokszor épp azt félünk bevinni az isko-
lába, ami leginkább oda való, az életet, az em-
bert, a gyermeket az ő igazi életével. A jövő 
helyes út ja pedig ez. Minél inkább találunk mó-
dot és alkalmat a való életnek az iskolába való 
bevitelére, minél inkább sikerül a gyermeki 
aktivitást, a gyermeknek a tanítás központjába 
való állítását megvalósítani, annál jobb, kép-
zettebb, öntudatosabb községi és állampolgáro-
kat nevelünk, milyenekre pedig föltétlenül szük-
ségünk van és amilyenek nevelését a nemzet az 
iskolától joggal vár ja . 

A FOXOMIMIKA XÉHI£TORHZÁGBAX. 

Hatalmas nyugati szomszédunknak kiválóan 
fejlett kul túrá ja s a tudományok minden ágá-
ban való előrehaladottsága nemcsak bennünk, 
de minden más nemzetben is méltán ébreszt 
tiszteletet. Szinte lenyűgözve tart . A német vé-
leményt irányadónak tekintjük s ha a gyakor-
lati élet tapasztalatai új lélektani igazságok fel-
fedezésére vezetnek is, feszélyez az a gondolat: 
vájjon mit szól hozzá a németek kritikája? 

Megvallom, magam is gyakran éreztem, hogy 
jó volna meggyőződésünkből eredő igazságaink-
hoz a német pedagógusok szankcióját megnyer-
nünk. Nagyrabecsülöm a nevelőoktstás terén 
elért eredményeiket s jóízlésüket. De itthoni 
tapasztalataimból tudom, hogy olyan vívmány-
ról, mint a fonomimika s az azt támogató elvek-
ről előttük beszélni vagy írni teljesen kárba-
veszett fáradság. Mert hogy is merészkednénk 
mi előttük példaadók gyanánt fellépni? Tud-
tam és jól tudom, hogy amíg valamelyik né-
met tanító rá nem szánja magát arra, hogy a 
fonomimikát gyakorlatilag kipróbálja, addig 
minden kísérlet hiábavaló. 

Igen közel jár ehhez a kísérlethez Rauch 
kisasszony, német tanítónő, akinek ú j és eredeti 
módszeréről a Die Umschau, Illustrierte Wo-
chenschrift über die Fortschritte in Wissen-
schaft und Technik (Herausgegeben von Prof. 
Dr. J . H. Bechhold) 1925. évi 4L számában 
A. Treuchel úr a következő ismertetést közli: 

„A módszer lényege abban áll, hogy bizonyos 
testmozgások, mint szimbolnmok, helyettesíte-
nek betűket és betűcsoportokat. Ilyen mozgá-
sokat a gyermekekkel is végeztetnek. A mozgás 
módja természetesen gondosan simul a meg-
felelő hang jellegéhez, melynek szimbólumát 
képezi." Ezután részletesen leírja, miként lehet 
ezen mozdulatokat kizárólag a helyesírás taní-
tása szempontjából módosítva felhasználni. 
Raucli kisasszony a népiskola alsóbb osztályai-

í r t a : T O M C S Á N Y I N É C Z U K R Á S Z R Ó Z A . 

ban e cél elérésére három évig kívánja alkal-
mazni ezeket a kézmozdulatokat. 

Végül befejező soraiban Treuchel következő-
leg foglalja össze a módszer előnyeit: 

„A Rauch-féle* módszer előnyei: Az eddigi 
hangoztatás és betűztetés megszüntetése. A 
6—7 éves gyermeknek az eddigi mozdulatlanság 
és mintaszerű nyugodt testtartás gyötrelmeitől 
való felszabadítása és ezáltal nagyobb frisse-
ség, kitartás ós fokozottabb munkakedv elérése. 
A gyermek előtt e teljesen közömbös anyagnak 
könnyebb felfogatása s emlékezetbe vésése. Mind-
ezek a tényezők természetesen hozzájárulnak 
a nagyobb eredmény eléréséhez. Rauch kis-
asszony tudatosan kereste ezt az ú j utat, mert 
eléggé tapasztalta, mennyire közönyösek a 
gyermekek ezzel a száraz tananyaggal szemben 
és mily gyakran tanúsítottak ellentállást e 
tárgy tanulása i ránt különösen a gyengébb 
tehetségű és az otthoni tájszóláshez szokott 
f rankfurt i gyermekek, akiknek számára az iro-
dalmi német nyelv elsajátítása majdnem le-
győzhetetlen nehézségeket okoz. Ö megsajnálta 
azért a gyermekeket. Rauch kisasszony az 
Általános Német Tanítónőegyesület lapjában 
behatóbban ismertette módszerét." 

Dr. Máday István egyetemi m.-tanár úr hívta 
fel erre az ismertetésre e sorok írójának figyel-
mét, egyszersmind szíves volt nekem megküldeni 
ugyancsak az Umschau-ban közzétett alábbi 
észrevételeit tárgyaló levelét: 

„Mélyen tisztelt Tanár Úr! 
Engedje meg, kérem, hogy A. Treuchel úrnak 

az »Umschau« 41. számában a 823. oldalon 
»Egy ú j módszer a helyesírás könnyebb meg-
tanulására a népiskola alsóbb osztályaiban« c. 
közleményére egy megjegyzést tegyek. Rauch 
Mária módszere csak annyiban új, amennyiben 
éppen a német helyesírás tanítására, azaz 
amíg a nehéz feladatok, mint a némahangzók-
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nak, kettőshangoknak (ikerliangok) mimikái, 
tehát testmozgással jelzett erős asszociációk 
által való begyakorlására vonatkozik. Az alap-
elv azonban régi. 1899-ben jelent meg Tom-
csányinó Czukrász Róza magyar tanítónőnek 
»Fonomimikai előgyakorlatok az olvasás és 
írás megtanulására« című (magyar nyelven 
írott) munkája, amelyben Grosselin zseniális 
eszméjére hivatkozik. Eszerint a módszernek 
francia eredetűnek kell lennie. Magyarország-
ban, habár az olvasástanításnak fonomimikai 
módszere kötelezően bevezetve nincs, mégis van-
nak ABC-k, melyekben képek tüntetik fel az 
egyes betűk hangjának megfelelő kézmozdu-
latokat és a magyar népiskolai tanítóknak több 
mint fele tanít e módszer szerint. Nagyon cso-
dálnám, ha Németországban is nem tanítaná-
nak ezzel a módszerrel; minthogy én nem va-
gyok szakpedagógus, átengedem annak ismerte-
tésére a szót másoknak. Kiváló tisztelettel 

dr. Máday István 
a debreceni kisegítőiskola orvosa." 

E r re Rauch Mária kisasszony a következő 
választ küldte be: 

Igen tisztelt Professzor Ür! 
Engedje meg, kérem, hogy dr. Mádaynak a 

december 19-iki 51. számban megjelent megjegy-
zésére néhány szót szóljak. 

Máday úr Tomcsányiné Czukrász Róza ma-
gyar tanítónőnek „Fonominfikai előgyakorla-
tok az olvasás és í rás tanítására" című munká-
jából kiindulva tér át Grosselin-nek, a francia 
siket-néma tanítónak munkájára. Ez gondola-
tait „Manuel de la Phonomimie, ou méthode 
d'enseignement par la voix et par la geste" 
(Berlin, Frére, Paris) című munkájában fek-
tette le és az ő módszerét a 70-es években ve-
zették be Párizs iskoláiba.* Goldschmidt rabbi 
Offenbach a. M.-ben (J. Rotschild kiadása, 
Offenbach a. M.) fordította német nyelvre 
anélkül, hogy Németországban komoly kísérle-
tet tettek volna vele. Ez a taglejtéssel kifejezett 
beszéd lij alakot nyert Kcch rektor munkájá-
ben (Essen), ki az ő Koch-féle u j j beszédmódsze-
rét önálló úton dolgozta ki, amely kifejezési 
eszközeit túlnyomó részben a emberi, állati cse-
lekvésekből és természetből meríti. 

Az én líj módszerem a helyesírás könnyebb 
megtanulása céljából egészen más alapokon 
nyugszik. Nem a hang és hangkifejező mozdula-

* Tévedés. Nem vezették be, ma sincs bevezetve. 

tok i t t a fontosak, hanem a ritmus, amely min-
den nyelvben rejlik, kell, hogy a gyermek előtt 
felvilágosodjék. Ezért tagolja szét a módszer 
a nyelvben rejlő r i tmust hosszúság, rövidség, 
élesség és gyorsaság szerint csoportokra. Mi-
közben a ri tmust megfelelő kézmozdulatokkal 
tagolja, képessé teszi a gyermeket, hogy tollba-
mondás után vagy sajá t gondolatainak leírásá-
nál a nyelvben levő r i tmust maga megérezze s 
ezáltal helyesen tud ja papírra tenni. De ezt 
csak akkor lehet alkalmazni, amikor a gyerme-
kek íini-olvasni tudnak s szókat és mondatokat 
alkothatnak. Minthogy a módszer csupán azzal 
foglalkozik, hogy a nyelv ritmusából annak 
helyesírását észrevétesse, azért, ha mindjár t 
fonomimikai úton tanulták volna az olvasást, 
ezt alaapul nem használhatnák, mert a „Rit-
mikus Nyelvoktatást" egészen újonnan ala-
kítva kellene felépíteni. 

Kiváló tisztelettel 
Rauch Mária. 

Rauch kisasszony tehát elhárí t ja magától azt 
a Treucheltől, mint magyarázójától is neki 
tulajdonított szándékot, hogy „bizonyos test-
mozgások, mint szimbólumok helyettesítsenek 
betűket, betűcsoportokat", s hogy módszerének 
célja: az „eddigi (bizonyára száraznak talált) 
hangoztatás és betűztetés megszüntetése", mert, 
mint mondja: „nem a hang és hangkifejező 
mozdulatok itt a fontosak, hanem a r i tmus . . . " 
Amit erről tovább mond, az elég homályos és 
úgy hisszük: csak a német nyelv ritmus-saját-
ságainak ismerői előtt világosodnék meg telje-
sen. Feltűnő azonban, hogy Rauch kisasszony 
ismeri Grosselin fenomimikáját s míg ismer-
tetője, Treuch el úr (aki nem isineri Grosse-
lint), egyenesen a f rancia mesterre utal ismer-
tetésében, maga az ismertetett Rauch kis-
asszony Máday dr. felszólalására élénken tilta-
kozik az ellen, mintha ő a Grosselin-féle mód-
szert alkalmazná; ellenben reámutat egy má-
sik német fonomimikusra, Koch rektorra, aki-
nek módszere „kifejezési eszközeit túlnyomó 
részben az emberi, állati cselekvésekből és ter-
mészetből meríti". Grosselin nyilvánvalóan 
ugjTanezt már jóval régebben elmondhatta 
módszeréről. 

E tényeket most egyszerűen csak megállapít-
juk anélkül, hogy reflexiókat fűznénk hozzá-
juk. Megjegyezzük azonban, hogy dr. Máday 
Tstván professzor idegorvos, egyszersmind a 
debreceni kisegítőiskola orvosa, aki gyermek-

Mutatvány Drózdy Gyula 
«k- „^4 beszéd- és értelemgyakorlatok 
J^b tanítása a 111. osztályban" című 

• sajtó alatt lévő vezérkönyvének 
képei közül. 
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lélektani tanulmányokkal foglalkozik, az orvos-
tudomány szempontjából figyeli és vizsgálja a 
fonomimikai módszert és felszólalásából ki-
tűnik, hogy annak komoly értéket tulajdonít. 
Továbbá egyik kiváló pedagógusunk, Borbély 
Sándor, a váci siketnéma-intézet ny. igazgatója 
legújabban úgy nyilatkozott e módszerről, hogy 
„a gyengeelméjűek iskolájában a mindennapi 

kenyér szükségességével ér föl" s olyan lélek-
tani igazságokon alapszik, melyek örökbecsűek. 
Nekünk, magyar tanítóknak, mindenkor csak 
tisztességünkre válhat, hogy nem nézve: hon-
nan származik, minden más nemzetet, még a 
franciákat is megelőzve, mint úttörők, tudato-
san, bátran foglaltunk állást a fonomimikai 
módszer lélektani igazsága mellett. 

AZ t J TANTERV KÖVETELMÉNYEINEK 
FILOZÓFIAI Éü LÉLEKTANI ALAPJAI. 

A módszerjavító törekvésekkel kapcsolatban 
állandóan hangoztatjuk, hogy a népiskolai ok-
tatás első kelléke a gyermeki lélek megértése. 
Miután nekünk, néptanítóknak ismernünk kell 
a gyermek lelkét, szükséges, hogy a saját sze-
mélyes tapasztalatainkon kívül még valami 
megbízható vezérfonál is támogasson bennün-
ket ebben a nehéz munkánkban. Azért azt gon-
doltam, nem lesz talán felesleges egy pillantást 
vetni az úgynevezett tapasztalati lélektanba, 
mely tudomány más fejlődést mutat, mint ahogy 
azt mi a tanítóképzőben annak idején tanultuk. 

A mai lélektan szoros összefüggésben van a 
filozófiával. Összefügg pedig a lélektan külö-
nösen a filozófiának az u. n. metafizika nevű 
részével. Hogy a lélektannak a metafizikával 
való összefüggését megérthessük, szükséges, 
hogy előbb néhány szót szóljunk a metafizi-
káról. 

A metafizika a létezőről szóló tudomány. 
A létezőről szóló tudománnyal először Aristo-
teles foglalkozott Krisztus előtt a IV. század-
ban. Aristoteles a létezőről szóló tudományt 
seholsem nevezi metafizikának, ő azt minde-
nütt alapfilozófiának mondja. A metafizika 
elnevezést csak sokkal későbben adta az alap-
filozófiának Rhodusi Andronicus, aki Krisztus 
előtt 70 körül Aristoteles ránk maradt műveit 
rendezvén, az alapfilozófiáról szóló könyvet 
„a fizika után következő", azaz görögül meta-
fizikának nevezte el. 

A metafizikával foglakozni ma úgyszólván 
divat a filozófusok között. Rájöttek ugyanis, 
hogy a metafizika éppen nem üres légvár, 
mint ahogyan azt a XIX. században gondolták, 
hanem nagyon is reális dolog, melynek gon-
dos tanulmányozása és művelése sok ered-
ményre vezetett az ú. n. reális, azaz a tapaszta-
lati tudományok terén is. Több híres metafizi-
kai rendszer között jelentékeny helyet foglal 
hazánkfia Pauler Ákos, budapesti egyetemi 
tanár metafizikája, akinek a németországi 
egyetemeken és theológiákon irányadóul hasz-
nált rendszeréből vesszük mostani lélektani ta-
nulmányunkhoz a szükséges tudnivalókat. 

A metafizikának az a feladata, hogy a létező-
nek olyan határozmányát adja, amely minden 
létezőt magában foglaljon. (Létező az érzéki 
tárgy, a gondolat, valamely közület stb.) 
A metafizikának minden létezőt magában fog-
laló határozmánya Pauler szerint a következő: 

í r t a : K O R D A I L O N A . 

Minden létezőnek van valami szellemi alapja. 
Ez a szellemi alap érzékelhetetlen és egyúttal 
változatlan is, mert minden, ami változik a lé-
tezőn, az már anyag. Tehát a létezőnek van 
szellemi és anyagi része. Pl.: Egy darab ólmon 
minden megváltozhat. Színe, kiterjedése, hő-
foka, halmazállapota stb., de az a mód, ahogy 
az ólom mindig és mindenütt a reá gyakorolt 
idegen hatásra visszahat, ez a visszahatási mód 
nem változik meg sohasem. Ez a változatlan 
valami az ólom lényege, amely szellemi dolog 
és ez csak megnyilvánul az anyagban. A lénye-
get Aristoteles kifejezésével formának és az 
anyagot szintén Aristoteles kifejezésével maté-
riának nevezik. Tehát a létezőnek van változat-
lan formája és változó matériája. Forma és 
matéria Pauler metafizikájában együttvéve 
substaneia nevet visel. 

Azt mondottuk az imént, hogy a létező a 
substaneia valamiképen mnidig visszahat a reá 
gyakorolt idegen hatásra. Ezt a visszaha-
tást a substaneia bizonyos hatalmi tevékenysé-
gen végzi, amely hatalmi tevékenységet a meta-
fizikában kapacitásnak nevezik. A substanciák 
kapacitásai a substaneia lényege szerint külön-
böző nagyságúak, egy dologban azonban min-
den substaneia kapacitása megegyezik, abban 
t. i., hogy. egyetlen egy substaneia kivételével 
minden substanciának a kapacitása kisebb, mint 
a lényege. És mert a kapacitása kisebb, mint a 
lényege, ezért a substaneia nem érezheti még 
a lényegét teljesnek, tehát minden kapacitásával 
a r ra törekszik, hogy a lényegét minél teljesebbé 
tegye, azaz törekszik a lényeg minél teljesebb 
kibontakoztatására. 

Ez a törekvés minden substanciában meg vau 
(egyen kívül) és ezen a ponton nem nehéz most 
már megérteni, hogy hogyan függ össze a lé-
lektan a metafizikával. Az emberi lélek is sub-
staneia és az emberi lélekben is meg van a tö-
rekvés a saját lényege kibontakoztatására. A 
jelen alkalommal azt fogjuk meglátni, hogy a 
legújabb megfigyelések szerint hogyan mennek 
végbe az emberi lélekben a sajá t lényege kibon-
takoztatására irányuló törekvések. A lélektan-
nak az érzelmeket tárgyaló fejezetéből fogjuk 
ezt meglátni, melyet most kivonatosan fogok 
ismertetni azon jegyzetből, melyet az 1928/29-ik 
tanévben Pauler Ákos budapesti egyetemi ta-
nár és nagynevű filozófus előadásának felhasz-
nálásával készítettem. Ez ismertetésből meg 
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fogjuk látni, hogy a lélek érzelmei és az érzel-
mekből fakadó egyéb lelki működések sem má-
sok, mint az emberi léleknek a saját lényege ki-
bontakozására irányuló törekvései. 

„A lelki élet jelenségeinek felosztása". 
Pauler Aristoteles felosztását fogadja el. 

mely szerint a „Lelki élet" törekvés, érzékelés, 
gondolkodás. 

A törekvés. Az újszülött lelki élete affektiv 
érzelmi törekvésben nyilvánul. Az újszülött éle-
tét nem jellemzi vágy vagy indulat, hanem az, 
hogy jól vagy rosszul érzi magát. Ezt a legegy-
szerűbb érzelmű állapotot hangulatnak affektív 
tónusnak nevezzük. Ez teljesen differenciálat-
lan tudatállapot. Ilyen pl. a jókedv; független 
a fejlettebb lelki élet jelenségeitől. Inkább testi 
életünk visszhangja, azaz fiziológiai jellegű. Az 
affektiv tónusban az nyer kifejezést, hogy jól 
(eufória), vagy rosszul (disforia) érezzük ma-
gunkat. 

Az affektiv tónusnál valamivel fejlettebb ér-
zelmű állapot a dispositió: felkészültség. Aki 
disponálva van, az bizonyos ténykedésre fel van 
készülve. Szellemi munkához mindig bizonyos 
dispositió kell. 

A dispositiótól egy árnyalattal különbözik az 
inklináció: kedv. Homályos természetű jelenség. 
Míg a dispositió passzív, addig az inklináció 
aktiv állapot. Oka valószínűleg az idegrendszer 
és a szervezet folyamataiban van. 

Az indulatok oly lelkiállapotok, melyeket a kö-
vetkező szimptomák jellemeznek: 

1. hirtelen keletkeznek (düh, rémület); 
2. rövid ideig tartanak (normális embernél). 

Ennek oka az, hogy olyan erős szervi elváltozá-
sokkal járnak, amiket a szervezet nem bírna ki 
soká; 

3. hatásuk alatt egész lelki életünk folyamata 
módosul. 

1. Az indulat mindig lelki megrázkódás hatása 
alatt keletkezik, azért olyan heves és hirtelen. 
PL lesújtó hír hatása alatt megrémülünk. 

2. Súlyos fiziológiai elváltozásokat idéz elő: 
a) hatással van a vérkeringésre. Az agyvelőben 
a vazomotorius centrumot befolyásolja, rnely 
elpirulást, vagy elsápadást idéz elő. Ez a hirte-
len vérkoncentráció gyakran szívszélhűdést 
okoz. b) Befoyásolja a légzést. Aki megrémül, 
annak eláll a lélegzete, viszont a düh szaporítja 
a légzést, c) Hatással van a motorius központra. 
A dühöngő ember sokat mozog, gesztikulál. 
Vannak ellenkező hatású indulatok. Pl. A meg-
rémült ember megdermed, d) A mirigyek műkö-
dése is szerepet játszik: könnyezés, verejtéke-
zés. Az indulatnak pszychogalvanometrikus ha-
tása is van. Ha galván áramot vezetnek át a 
bőr felszínén, az indulat hatása alátt az áram 
kitér irányából. 

Az indulat osztályozása: Próbáltak kellemes 
és kellemetlen indulatokat megkülönböztetni. Ez 
nem átfogó, mert pl. a meglepetés lehet kelle-
mes és kellemetlen. Kant szerint vannak feloldó 
és lekötő indulatok. A feloldó indulat mind a 
lelki, mind a fiziológiai folyamatokat élénkíti. 
Míg a lekötő indulat e folyamatokat lassítja, 
esetleg megakasztja. Az indulat dinamikus tö-
rekvő mozzanat. 

Az indulatnál komplexebb jelenség az érze-
lem: szeretet, irigység, tisztelet. Az indulat 
mindig hirtelen támad és gyors lefolyású. Az 
érzelem ellenben tartós. Szüleinket egész életün-
kön át tiszteljük. Természetesen vannak múlé-
kony érzelmek, de a legtöbb ember mégis perse-
veráns érzelmeiben. És ha az érzelmek tartós-
sága nem is általános, a hosszú tartam lehető-
sége mindig megvan. 

Minden érzelemben van egy dinamikus elem. 
Állandóan tudatában vagyok annak, hogy von-
zódom valakihez, vagy averzióval viselkedem 
valakivel szemben. Tehát az érzelmet is a törek-
véssel kapcsolatban lehet tárgyalni. Mivel kom-
plex jelenség, csak magasabb értelmű fokon 
jöhet létre. 

A gyermekben még nincsen érzelem. Az érzel-
meknél feltűnő a polaritás, vagyis az ellentétes-
ség. Pl. A szeretet lehet gyönyör és fájdalom-
érzelem. A Wundt előtti psychologusok megelé-
gedtek ezzel a megkülönböztetéssel, amely sze-
rint az érzelmek vagy kellemesek, vagy kelle-
metlenek. Wundt mutatott rá, hogy a kellemes 
ós kellemetlen pólusokon kívül vannak izgató 
és megnyugtató, feszítő és erjesztő érzelmek is. 
Pl. a tiszteletről nem lehet eldönteni, hogy kel-
lemes-e vagy kellemetlen? (Ha egyúttal szeretem 
is azt, akit tisztelek, akkor kellemes is lehet.) 
A lelkesedés sem kellemes, sem kellemetlen, ha-
nem izgató, míg a tisztelet megnyugtató, akár 
csak az áhítat. Munkaközben a feszültség érzel-
mét élem át, viszont a sóvárgás elernyesztő. 

Meg szoktuk különböztetni az érzelmek dimen-
zióját, mely szerint vannak mély és felületes 
érzelmek. Mély érzelem, mely egész lelki életün-
ket áthatja, módosítja. Ez lehet szeretet, vagy 
gyűlölet stb. Pl. valakit egész életünkön át sze-
rethetünk. Viszont felületes érzelem, amely csak 
kevéssé színezi lelki életünket, amilyen a múló 
szimpátia. Dimenzió szempontjából vannak me-
leg (szeretet, lelkesedés) és hideg (tisztelet, meg-
vetés) érzelmek. A meleg érzelem hajlamos arra, 
hogy indulatokat váltson ki, míg a hideg érze-
lem nem ragad indulatokra. Az érzelem erős-
sége különbözik a mélységétől és különbözik az 
érzelem melegségétől is. A hűség igen sokáig 
tarthat, mégis hideg. 

Minden érzelem egyeduralomra törekszik, haj-
lamos az elhatalmasodásra s mindent behálóz. 
Egy érzelemnek ezt a munkálkodását kata-
thymiának nevezzük, mely állapot nem egyéb, 
mint az érzelmek irradiatiója, kisugárzása. Ha 
valaki örül, mindennek a kellemes oldalát látja. 
Azonban normális körülmények közt egy má-
sik érzelem ezt nem engedi elhatalmasodni. 
Ilyenkor vegyes érzelmek állnak elő. Érdekes 
eset erre az érzelmek interferenciája, összeütkö-
zése. 

Vannak összeütköző érzelmek, ezek egymást 
megsemmisítik. Pl. a harag és a félelem, ame-
lyek nem férnek meg. Ammianus Marcellinus 
írja, hogy midőn Valentinianus császár hara-
gudott, mindig a barbár betörésről beszéltek 
neki s ilyenkor a félelem kiűzte haragját. Vi-
szont a hadvezérek katonáikban az ellenség 
iránti gyűlölet felkeltésével szokták a félelmet 
elnyomni. 
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Az erkölcsi vagy ethikai érzelmek az erkölcsi 
élettel kapcsolatosak (becsületérzés, önérzet, 
szeretet, kötelesség) és akkor lépnek fel, ha cse-
lekedeteinket etikai szempontból értékeljük. Meg 
kell itt említeni az ezektől különböző társas, 
azaz szociális érzelmeket (rokonszenv). 

Szép tárgy szemléletekor esztétikai érzelmeket 
élünk át. Ilyenkor keletkezik a fenséges, a hu-
mor, a komikum és a tragikum érzelme. 

Vallási érzelmek. Sok pszychológus szerint 
nincsen speciális vallási érzelem, hanem ezek 
részben etikai, esztétikai, vagy szociális érzel-
mek. De vannak speciális vallási érzelmek, 
mint az áhítat. 

Érzület. Régebben még nem tulajdonítottak 
dik ösztöncselekvésében a megváltozott viszo-

Mutatvány Drozdy Gyula 
„A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítása a III. osztályban" című 
sajtó alatt lévő vezérkönyvének 
képei közül. 

neki fontosságot, azt mondták, hogy csak közön-
séges érzelem. Pfänder kifejti, hogy abban kü-
lönbözik az érzelmektől, hogy jobban össze van 
forrva az egyén lényével, vagyis állandó. A 
változó szeretet csak érzelem, ha ez állandósul, 
akkor érzületté válik. 

Megkülönböztetünk poziiv és negatív érzüle-
tet. Pozitív, ha magunkhoz akarjuk vonni azt, 
akire irányul, pl. jóindulat, szeretet. A negatív 
érzület pl. a gyűlölet, megvetés, távoltartó 
magatartást idéz elő. 

Mindezek a jelenségek törekvéssel vannak ösz-
szekötve. Minden érzelmi mozzanatnak van egy 
szenzitív és egy motorius oldata. A szenzitív 
mozzanat értesít arról, hogy lelkemben mi tör-
tént. A motorius mozzanat pedig arról, hogy ez 
milyen törekvésben nyilvánul. 

A dispositiónak megfelelő motorius mozzana-
tot szokásnak nevezzük. Minden dispositió szo-
kássá válik. Ugyanis a szokás abban áll, hogy 
bizonyos élmények ismétlődése állandó készsé-
get fejleszt ki. Szokás nélkül nincs lelki élet. 
Szokás eredménye a nevelés, a hagyomány, a 
morál, a divat stb. 

Az affektív élet egyik érdekes nyilvánulása 
az ösztön. Régebben azt hitték, hogy az állati 
élet jellegzetes tulajdonsága. De az ember is 
tele van ösztönnel: Tanulási vágy, kiváncsiság. 
Az érdeklődés is nagyrészt ösztönök eredménye. 
Az ösztönt jellemzik a merevség és megváltoz-
hatatlanság. De újabban az állat is alkalmazko-

nyokhoz. Pl. a tudomány mindezideig azt hir-
dette, hogy a fecske ezer év óta egyformán 
rakja a fészkét. De mégis alkalmazkodik, mert 
mióta villamos lámpák vannak, bizonyos hur-
kot talált ki s ezzel a lámpásra akasztja a fész-
két. Az ösztön területe azonban még homályos, 
még csak az anyaggyűjtésnél tartunk. 

Az ösztön is bizonyos törekvés. Ha ez a törek-
vés tudatos, akkor vágynak nevezzük. A törek-
vésnél nincs meg a tárgy cél tudata, a vágynál 
azonban a törekvés célja valamiképen tudatos: 
ignoti nulla cupido. (Amit nem ismerünk, a r ra 
nem vágyakozunk.) 

A szenvedély igen bonyolult lelki jelenség. 
Jellemző, hogy egyeduralomra törekszik, el akar 
hatalmasodni az egész lelki élet felett. Ilyen a 

játék, az alkohol szenvedélye, mely fokozatosan 
nő. Ezzel a tulajdonságával összefügg, hogy 
parazitaszerű élete van. Minden érdeklődést le-
köt. Minden törekvést absorbeál. Az alkohol él-
vezete eleinte izolált, de később az alkoholista 
mindent elhanyagol és így parazitizmus fejlő-
dik ki a lelki életben. A szenvedély domináns 
jelenség, tehát állandó, az egész életet determi-
nálja. Gyakran összezavarják az indulattal. 
Azonban Ribot rámutatott, hogy minden szen-
vedély hideg természetű, ezért kizárja az indu-
latot. 

Az akarat lelki jelensége is szorosan össze-
függ az érzelmi élettel. Ninas akarás érzelem 
nélkül. Mindig az affektív tónus határozza meg 
az akarást. Pl. valami tetszik nekem, amit e! 
akarok érni. Akaratról azonban csak ott beszél-
tünk. ahol törekvésünk céltudatos. A gyermek-
nél még nincs akarat, mert hiányzik a céltuda-
tosság. Higgadt, céltudatos cselekvés, az akarat 
lényege. Az akarati ceelekvést mindig értelmi 
belátás hozza létre. A cél elfogadása értékelés, 
ítélés: értelmi munka. Ebből következik, hogy 
az akarati élmény csak magasabb értelmi fokon 
jön létre. 

Az érdeklődés az a törekvés, hogy bizonyos 
tárgykörrel lehetőleg minél többet foglalkozzunk. 
Pozitív hatása, hogy azt a tartalmat, ami iránt 
érdeklődünk, foglalkozáskörünkbe vonjuk. Nega-
tív hatása: mellőzzük azt, ami nem érdekel. 
Lelki hozzáfordulás, viszont elfordulás attól, 

!**»**) {PiMpsá 
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ami érdeklődésünkön kívül esik. Ebből követ-
kezik, hogy az érdeklődés egyodalúságot idéz 
elő a lelki életben. Az érdeklődés lényegében 
törekvés a lelki recepció után, „lelki étvágy", 
aminek mélységes okai vannak. Nem véletlen 
az, hogy ki micsoda iránt érdeklődik. Talán 
öröklött hajlamok által van meghatározva. 
Vannak zenész, vannak kézműves családok. A 
zoologus már gyermekkorában állatok iránt ér-
deklődik. Az érdeklődési kör mindig irrationa-
lis, lényegileg érzelmi mozzanatokról ered. Her-
bart legfontosabb megállapítása, hogy a gyer-
mekben kiapadhatatlan érdeklődési forrás van, 
Ez a kíváncsiság alapja a magasabb lelki élet-

nek. Ez hozta létre a kulturát és ez különböz-
teti meg az embert az állattól, melyet a közöny 
jellemez (Pauler). 

Ennek az értekezésnek oélja nem a kész 
eredmények, hanem a modern psychológia szel-
lemének és problémáinak ismertetése mellett az, 
hogy megmutassa a tanítóságnak a tudományos 
alapot, amelyre az ú j tanterv gyakorlati uta-
sításai támaszkodnak, akkor, midőn követelik a 
tanítóktól az elemi iskolai tanulók egyéniségé-
nek fokozottabb figyelembevételét. Erről a tu-
dományos alapról nekünk néptanítóknak, akik 
a gyermeki lelkülettel foglalkozunk, szintén 
szükséges tudomást szereznünk. 

A. NÉPISKOLA VI. OSZTÁLYÁNAK 
STILISZTIKAI ÉS RETORIKAI ANYAGA. 

A VI. osztály magyarnyelvi anyagához az 
iskolai óv második felére némi stilisztikai és 
retorikai anyagot is jelöl ki a tanterv. Ez az 
anyag szorosan hozzákapcsolódik a már ismer-
tetett nyelvtani anyaghoz; a hangsúly s az 
ezzel összefüggő szórend szolgál átmenetül a 
stilisztika és a retorika köréhez tartozó anyag-
részletekhez. A népiskola fokán nem kell a 
stilisztika és retorika keretébe vágó anyagot, 
mint e tudományok anyagát tekintenünk, tel-
jesen fölösleges és céltalan akár a stilisztika, 
akár retorika fogalmát, szavát még csak elő is 
hozni a népiskolában, hagyjuk meg e részlete-
ket is a nyelvi magyarázatokhoz tartozó anyag-
nak, mint ahogy a tanterv is teszi. 

Amit a nyelvi magyarázatokról szóló fejte-
getéseinkben mindig hirdettünk: ne nyelvtant 
tanítsunk, hanem magát a nyelvet ismertessük, 
az a vezérlő elvünk itt is, hogy ne az elméletbe 
merüljünk bele, hanem teljesen a gyakorlatba 
vigyük át a tanterv idevágó anyagát. Amikor 
tehát a. hangsúly kerül szóba, ne a hangsúly 
elméletét feszegessük s annak szabályait tanít-
suk be, hanem a hangsúlyozás módja legyen a 
tanítás középpontja; különben igen könnyen 
azt kapjuk eredményül, hogy növendékeink jól 
betanulják, amit a hangsúlyról közöl a köny-
vük s el is mondják, de éneklő vagy más, a ter-
mészetes beszéddel ellenkező, a fület sértő 
hangsúlyozással. Gyakorlati alapon já r junk el 
itt is, magából a beszédből indulva ki. Már az 
alsóbb osztályokban is szoktatni kellett a tanu-
lókat a helyes hangsúlyozásra beszéd és olva-
sás közben. Előfordult a hangsúly szó is elég 
gyakran; a VI. osztály dolga tehát nem nehéz 
ebben a kérdésben. A tanító maga, majd egy-
egy szebben olvasó tanuló mutassa be olvasá-
sán, beszédén a helyes hangsúlyozást, miből 
könnyen tudatosítható a hangsúly fogalmának 
tartalma: a beszédközben alkalmazott nagyobb 
hangerő. Kellő szemléleti anyagból azt is köny-
nyen megállapíthatják maguk a tanulók, hogy 
hangsúlyozni a beszéd fontosabb részeit szok-
tuk és hogy ezzel válik beszédünk értelmesebbé 

í r t a : N É M E T H S Á N D O R . 

és egyúttal szebbé is. Ha ezt tudják és ami a 
fő, alkalmazzák is, a hangsúlyról eleget tanítot-
tunk. A középfokú iskolák nyelvtanaiban meg-
különböztetett szó-, mondat- és kiemelő hang-
súly nem való a népiskolába. Különben is 
csak egyféle hangsúly van: mondat vagy ér-
telmi hangsúly, mely néha erősebb, máskor 
gyengébb; szóhangisúly a szó betűszerinti értel-
mében nincs, mert mindig mondatokban beszé-
lünk, álljon bár a mondat egyetlen szóból. Igaz, 
hogy a mondathangsúly is mindig a szó első 
tagjára esik, de az nem a szó, hanem a mon-
datrész hangsúlya. Azt a tételt tehát, hogy 
„minden szó első t ag ja hangsúlyos", ne tanít-
suk, mert a szók csak mint mondatrészek for-
dulnak elő a beszédben s gyakran előfordul, 
hogy egyik szó a másiknak a hangsúlya alá 
kerül, mint mondatrész s elveszti a sa já t hang-
súlyát. Például az igekötős igékben az elől-
álló igekötővel szemben az ige vagy igenév 
hangsiilytalan, hozzásimul az igekötőhöz s 
összetétellé forradnak össze: •mp'fiítanultam. Épp-
így viselkedik a tagadó szó a tagadott mellett, 
például Nem János volt itt, (kimondva: nem-
János volt itt) stb. 

A magyar nyelvnek szórendjét is a hangsúly 
irányít ja. Amit a beszélő fontosnak tart, erő-
sebb nyomatékkal mondja ki, igyekszik a mon-
dat élére helyezni, de mindenesetre az állít-
mány elé. A magyarban a szabad szórend 
elve uralkodik s a főszabálya az, hogy az érte-
lem által fontosnak tartott szó az állítmány 
elé kerüljön. De azért nagyon sok finomsága 
van a magyar szórendnek is, egy részük szabá-
lyokba is foglalható, de mindezek nem a nép-
iskolába valók. Ha a r r a ráeszméltetjük a tanu-
lókat, hogy az értelmi változás a szórendben 
is változást idéz elő, tehát más értelmi árnya-
lata van ennek a mondatnak: Jancsit elküldtem 
a boltba vagy Elküldtem Jancsit a boltba, 
mint ennek: Jancsit küldtem el a boltba, azon-
nal észreveszik a szórendnek a beszédbeli 
szerepét. Ha még rámutatunk különösen az 
igekötő helyváltozására s az is kötőszó s az -e 
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kérdőszó helyére, eleget tanítottunk a szórend-
ről. Az alsóbb, különösen a IV—V. osztályban 
a fogalmazványok megbeszélésével kapcsolat-
ban egy-egy előforduló hiba esetén ihindig 
állapítsuk meg a helyes szórendet s így már a 
VI. osztályosok előtt nem lesz teljesen ú j ez 
a kérdés sem. 

A magyarosság kérdése is összefügg a helyes 
szórenddel, bár a legtöbb idegenszerűség nem 
a szórendi hibákból keletkezik. A városi isko-
lákban több e tekintetben a teendő, mint a 
falusiakban. A főváros nyelvének szörnyű 
magyarsága a nyomtatványok ú t j á n belopako-
dik a vidéki ember nyelvébe is, különösen a 
városi emberekébe. Részletező szabályok he-
lyett már az I. -osztálytól kezdve irtsunk min-
dent, ami magyartalanság; legtöbbször elég, 
ha csak annyit mondunk: ez nem jól van ma-
gyarul, helyesen így kell mondan i : . . . A tanító 
maga is vigyázzon a nyelvére; pl. ne rendel-
kezzék főnévi igcnévvel: leülni, bejönni; ő se 
késsé le a vonatot, hanem igyekezzék, hogy le 
ne késsék a vonatról s ügyeljen az utasítások 
megtartására s ne k ivánja másoktól se azok 
betartását, hanem megtartását. A szükségtelen 
idegen szókat ne tű r je meg taní tványai ajkán. 
H a mégis elhangzik egy-egy idegen szó, min-
denkor mondassa ki az idegennel azonos jelen-
tésű magyar szót. A divat rengeteg idegen 
szót hoz át határainkon s ezek ma már a tanyá-
kon is gyökeret akarnak verni. A divat terje-
désének alig tudunk gátat vetni, hát legalább 
a szavait magyarosítsuk meg. A tanyai kislá-
nyok is már kombinéban és spangnis cipőben 
j á r n a k . Ha már felveszi e ruhadarabokat, leg-
alább nevezze a magyar szemléleten alapuló 
egészséges nyelvérzékével az elsőt melles szok-
nyájának, az utóbbit kapcsos, átkapcsolós vagy 
kivágott cipőnek. Mennyi öntudatossággal védi 
a német a maga nyelvét, menten kivetni ipar-
kodik az idegen jövevényt! Nekünk sem kell 
minden idegenszerűség előtt felnyitogatnunk 
a lelkünk kapuit. Az irodalmi nyelv gazdago-
dásának is leggazdagabb for rása a népnyelv, 
ennek a tisztaságát tehát mindenképen meg 
kell óvnunk s az iskolának is meg kell tennie 
e tekintetben mindent, amit csak tehet. A he-
lyes magyarságról szóló taní tásunk indukciós 
anyagául tehát ne a tankönyvekben felsorolt 
példák szolgáljanak, hanem első sorban azok, 
amelyek a tanulók nyelvében s a faluban vagy 
városban hallhatók vagy esetleg láthatók a 
magyartalan feliratokban, hirdetésekben. 

A próza és vers elkülönítése sem okoz külö-
nösebb nehézségeket. Hiszen a vers ismeretes 
a gyerekek előtt már a kisdedóvóban s rend-
szerint ösztönösen érzik is benne a ritmust, sőt 
elmondáskor néha erősen éreztetik is a nyoma-
tékos szótagok kiemelésével, amiről le is kell 
szoktatni a versmondót, mert az elmondásban 
sem a versbeli hangsúlynak, hanem a mondata 
hangsúlynak kell érvényesülnie. A külső 
forma is segít a vers felismerésében, de a lé-
nyeget, a ri tmust kell megéreztetnünk. Ez nem 
nehéz, mert különösen a nemzeti versformájú 
költemények r i tmusát a magyar fül könnyen 
megérzi, a szabályosan visszatérő hangsúlyt 

az ebből keletkező lüktetést szinte minden gye-
rek megérzi. Vétessük észre, hogy minden sor-
ban rendszerint ugyanannyi a szótagok száma 
s egy-egy sort a visszatérő hangsúly részekre 
bont. Könnyen észreveszik azt is, hogy a vers-
sorok vége összecsendül s néha meg váltakozva 
rímelnek a sorok. Már aztán az idegen verselés-
mód ri tmusa (például a Himnuszé, Szózaté) 
nehezebben érzékeltethető, épp azért a r i tmus 
megismertetése csak nemzeti fo rmájú verse-
ken történhetik. Az idegen versformákkal ne 
is bajlódjunk, teljesen meddő fáradozás a 
hosszú és rövid szótagok váltakozásából kelet-
kező ri tmus magyarázgatása; csak a nagyon 
gyakorlott fül érzi meg igazán ezekben a rit-
must, a legtöbbnek idegen marad ez mindig. 
A prózában nincsen szabályosság, nincs benne 
a verséhez hasonló ritmus s így a kettő össze-
hasonlítása segítségével könnyű a prózát és 
verset elhatárolni. A kettőnek elütő céljára is 
eszmél tethetj ük tanítványainkat; a próza in-
kább tanít, a másik tartalmával, r i tmusával 
gyönyörködtet: érzelmeket fakaszt s a képzele-
tünket foglalkoztatja. Ezért mondjuk a verse-
ket költői műveknek is. Arra is mutassunk rá, 
hogy néha a prózának is gyönyörködtetés a 
célja, mint például a mesének, elbeszélésnek. 
Az az elbeszélés azonban, mely történeti, tehát 
valóban megtörtént eseményeket mond el nem-
zetünk életéből, nem költői mű. Nagyon termé-
szetes, minden megállapításunk olvasmányain-
kon épüljön föl, elvont fejtegetésekből leszűrt 
tételek tanításának még a középfokú oktatás-
ban sincs helye. Ha felismerik a verset és a 
prózát s a kettőt nem tévesztik össze, a taní tás 
eredményével meg lehetünk elégedve még 
akkor is, ha az idevonatkozó szabályokat nem 
tudják eszmélni. 

Az alsóbb osztályokban helyesen végzett 
olvasmánytárgyalással kellőkép megalapozhat-
juk azt is, amit az írásművek szerkezetéről 
tanítanunk kell. Már az alsóbb osztályokban 
észrevehetjük, hogy egy-egy olvasmány gon-
dolatkörökre tagolódik, hiszen a tar ta lmat 
ilyen gondolatcsoportonkint szoktuk megtár-
gyalni. A felsőbb osztályokban az olvasmány-
tárgyalások során a vázlatot — a főgcndolato-
kat — a táblára is felírjuk s így a látás szá-
niára is megrögzítjük egy-egy olvasmány szer-
kezetét. Beszélgetünk arról, miből indul ki az 
olvasmány írója, melyik a főrésze az olvas-
mánynak s ebben melyek a főgondolatok, — 
aztán mivel fejezi be; ha a befejezés csattanós, 
vétessük észre, hogy milyen kellemes az ilyet 
olvasni s mi is igyekezzünk fogalmazványain-
kat csattanósan befejezni s ne a közepén hagy-
juk abba. Csak ilyen bőséges szemlélet után 
juthatunk el odáig, hogy az olvasmányoknak 
(fogalmazványoknak, írásműveknek) van be-
vezetése, tárgyalása, befejezése s hogy a 
középső a legfontosabb, mely maga is több 
főgondolatot foglal magában. Eszméltetünk 
a r ra is, hogy a gondolatok egymásutánja és 
kapcsolata: a szerkezet külsőleg is meglátszik 
az olvasmánynak szakaszokra való tagolódásá-
ban. A helyes szerkezethez az is hozzátartozik, 
hogy egy olvasmányban csak olyasmiről lehet 
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szó, ami a tárgyhoz tartozik; fogalmazvá-
nyainkban ne í r junk oda nem illő dolgokról. 
Az elmondottakból kitetszik, hogy a hangsúly 
itt is a gyakorlaton s nem a szabályokon van. 

A közéleti fogalmazványok tanításának az a 
leghelyesebb módja, h a képzeletben abba a 
helyzetbe állítjuk a tanulót, amelyben egy-egy 
ügyirat megírásának szükségét belátja s aztán 
egy-egy kész iratot be is mutatunk. E bevezető 
után a tanítás súlypontja az illető irat elkészí-
tésén legyen, tehát ne csak például egy nyug-
tatványt vagy levelet írjanak, hanem minél 
többet. A közéleti fogalmazványokra különösen 
áll az, hogy minél egyszerűbben, minél világo-
sabban fogalmazzuk meg. A legtöbb ilyen 
fogalmazványban hagyományként él még ma 
is a hivatalos nyelv bőbeszédűsége. Például: 
Alulírott ezennel meghatalmazom.. . Az alul-
írott szó nem kell, mer t az ilyen iratokban az 
beszél a maga nevében, aki aláírja; — nem 
kell ez a szó sem: ezennel, mert hiszen éppen 
arról szól az irat, hogy valakit meghatalma-
zunk azzal az irattal; teljesen szabatos tehát 
így lesz: Meghatalmazom N. N. u r a t . . . Épp 
ily felesleges a nyugta tványban: . . . 40 P, azaz 
negyven pengőről, mely összeget..., teljesen 
elegendő: melyet vagy amelyet... Az iskola 
feladata, hogy e felesleges bőbeszédűséget az 
újabb nemzedék eltüntesse a közéleti fogalmaz-
ványaiból. 

Végül arra kívánjuk a figyelmet felhívni, 
hogy az újabbkori irodalmunk alakjairól az 
olvasniánytárgyalások során nyújtott adatok 

összefoglalása nem irodalomtörténetet jelent.. 
Csupán azt akar ja a tanterv, hogy azokról a 
nagy emberekről, kikben a nemzeti lélek leg-
szebben kiteljesedett, ne csak elszórtan egy-
egy olvasmánnyal kapcsolatban emlékezzünk 
meg, hanem külön is. Amit tehát például 
Petőfiről, Aranyról egyszer-egyszer mondot-
tunk, most foglaljuk össze s ez elszórt vonáso-
kat összerakva ós kiegészítve egységes képet 
adjunk legnagyobb magyar szellemeinkről. 
Nem részletező életrajz, csupán néhány adat: 
mikor élt, honnan származott, mely életpályán 
működött, s még egy-két különösen olyan élet-
mozzanat és jellemvonás, mely a költő egy-
egy tárgyalt alkotásával kapcsolatos. Minden-
esetre emeljük ki azonban az életükben rejlő-
nevelő mozzanatokat, például hogy naggyá 
lenni nem mindig elég a tehetség, hanem szor-
galmas tanulás, kitartó akarat is kell hozzáf 
Ily tulajdonságok birtokában a legegyszerűbb 
szülők gyermeke számára is nyitva áll az út 
a legnagyobbak sorába való emelkedéshez,, 
amint ezt például Petőfi és Arany példája iga-
zolja. Abban is mintaképünk lehet például 
Petőfi, hogy a szellem magas régióban is 
büszke egyszerű szüleire s a legmelegebb szere-
tettel övezi őket körül. 

Kitűnik e vázlatból is, hogy a nyelvi magya-
rázatok stilisztikai és retorikai anyagának fel-
dolgozásában se az elmélet, hanem a gyakor-
latiasság legyen a vezető gondolat. Ne a meg-
nem értett szabályok üres szóhalmaza, hanem 
az alkalmazásban való készség legyen a tanulók 
sajá t ja . 

A T A N T E R V V E G R E H A J T A S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Justice for Hungary! 

I r t a : Drozdy Gyula. 

Az egész világ két névtől hangos. Az egyik 
Endresz, a másik Magyar. Mind a kettő a 
mienk, a mi vérünk. Széles e világon, ahol mű-
velt népek élnek, nevükkel együtt emlegetik 
gépüket is: a Justice for Hungary!-t. S mikor 
ennek a csodálatos gépmadárnak nevét ki-
mondják, ha akarják, ha nem, megjelenik lel-
kükben a név jelentése is: Igazságot Magyar-
országnak! S a lélek, ez a legtökéletesebb re-
pülőgépnél is csodálatosabb műszer, nem elég-
szik meg a jelentéssel, hanem azt tovább gön-
gyölgeti s tartalmat igyekszik neki adni. S mi 
lehetne a tartalom más, mint az, amit a gép 
neve kíván, követel: Igazságot Magyarország-
nak! S vájjon hányan lehetnek széles e világon 
olyanok, akik eddig nem is tudták, nem is gon-
doltak még arra, hogy Magyarországgal égbe-
kiáltó igazságtalanság történt Trianonban1?... 
Sokan, nagyon sokan. A népek sorsának intézői 
között is, meg a néptenger között is. Endresz 
és Magyar, ez a két hős, meg gépük, ez a ber-
regő s a levegőeget félelmetes gyorsasággal 
hasító tökéletes alkotmány, milliók és milliók 

lelkébe helyezte el a velünk történt igazság-
talanság gondolatát, a mi legszentebb kíván-
ságunkat, legjogosabb követelésünket kifejező 
szavakat: Igazságot Magyarországnak! A világ 
minden országában, a trónok körül, a parla-
mentekben, az íróasztalok mellett, a műhelyek-
ben, a mezőkön kimondják, rágondolnak, olvas-
sák, képeken látják, hogy Justice for Hungary? 

Lám, ma már nemcsak a csatatereken lehet 
és kell a hazáért küzdeni, harcolni, hőstetteket 
véghezvinni, hanem a lelkek, a gondolatok vi-
lágában is. Most ott folyik a harc a hazáért, a 
mi igazságunkért. Most ott van a csatatér. 
S Endresz és Magyar ezen a csatatéren aratott 
nagy, világraszóló diadalt. És ennek a győze-
lemnek hatása nemcsak a külföldön, hanem 
idehaza, ebben az agyongyötört csonka hazá-
ban is meg van. Hogy mennyire fejlesztette 
ez a hőstett a nemzeti öntudatot, önérzetet s 
mennyire forrasztotta egybe az érzéseket és 
gondolatokat, azt láttuk, éreztük a megérkezést 
váró órákban, percekben. A rádió minden sza-
vát lestük s reménnyel, aggodalommal, féltő 
gonddal tekintgettünk a lenyugvó nap arany-
tányér ja felé, a magasba, a felhők közé. Örült 
a lelkünk minden közeledést jelző szónak. Ha l -
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lani véltük a gép bugását, berregését akkor, 
mikor még az messze, idegen országok felett 
szelte, hasította a levegőt s idegen népeknek 
küldözgette a magasból a szent magyar köve-
telést: Igazságot Magyarországnak! S egy nem-
zetnek dobbant össze a szive azok alatt az 
örökkévalóságnak tűnő percek, órák alatt, míg 
csend volt, míg újabb hír nem jött róluk. Pe-
dig az ő szivük akkor már itt dobogott közöt-
tünk a bicskei határban, a végső céltól néhány 
kilométer távolságban. Mintha csak ez is jel-
képezni akarta volna, hogy már csak rövid az 
út annak a gondolatnak megvalósulásához, 
amit Endresz György és Magyar Sándor gépé-
vel 5600 kilométeren át hirdetett a világnak. 

Aztán láttuk a hősök ünneplését s azon sze-
gényt, gazdagot, öreget, i f jú t , munkást, tiszt-
viselőt, földmívelőt, falut, várost, szóval az 
egész nemzetet gondolatban és érzésben össze-
forrva. Sohasem felejtem el ottani környezete-
met. Körülnéztem, figyeltem és láttam meg-
hatott, örömtől sugárzó, lelkesülő arcokat. Lát-
tam könnyesszemű, zokogó öregeket, fiatalokat, 
nőket és férfiakat. Közömbös arc egyetlen egy 
se volt az ünneplők között. Valamennyi lelkét 
egybeolvasztotta a magyar óceánrepülők sikere 
felett érzett öröm s az a nemes érzelmeket fa-
kasztó s lelket formáló tudat, hogy a magyar 
ész, erő, akarat, kitartás, bátorság és hősiesség 
is belekerült a kultúra, a haladás történetébe, 
még pedig a világ népei között az első helyre. 

De mi köze van mindennek a pedagógiához!... 
Sok, nagyon sok. Hiszen a nevelés a lélekre 
gyakorolt hatásokon alapszik. S hogy ezek a 
hatások az iskolában, vagy azon kívül érik-e 
a lelket, az nevelési szempontból teljesen kö-
zömbös. Ebben az esetben a legnagyobb és leg-
jobb iskola, maga az élet gyakorolt mélységes 
nevelői hatást az egész nemzet lelkére. A fel-
nőttekére is meg a gyermekekére is egyaránt. 
S ennek a hatásnak nem lehet, nem szabad el-
homályosodnia. Hogy állandóan ébren és fris-
sen tartsuk s hogy a jövő nemzedék nevelésére 
is felhasználhassuk, Endresz és Magyar meg 
a gépük nevét bele kell illesztenünk a Tan-
tervbe. A helye is meg van. Ebben az évben 
két helyre is odakívánkozik. A nyári élmények 
közé is meg a IV. osztály beszéd- és értelem-
gyakorlatai közé is oda, ahol a magyar nemzet 
történetéből vett szemelvényekkel foglalkozunk 
s a magyar katonák hősiességéről meg a há-
ború utáni időkről beszélgetünk. Ez lesz az 
állandó helye, ahonnan évről-évre felszínre 
kerül. 

Endreszről, Magyarról meg a Justice for 
Hungary-ról való beszélgetést, a nyári élmé-
nyekkel kapcsolatban így tervezem: 

TERVEZET. 
Az érdeklődés felkeltése. A gyermekek el-

beszélik nyár i élményeiket. Lehet, hogy köz-
ben az óceánrepülést is említik. De az is lehet, 
hegy az ezzel kapcsolatos élményeik emléke 
akkorra már háttérbe szorult, elhomályosodott 
s így nem szólnak róla. Ez nem baj. Majd elő-
hívom úgy, hogy a beszélgetés alkalmas mozza-
natánál eléjük állítom azokat a képeslapokból 

összegyűjtött, ízlésesen s a szemléltetés céljai-
nak megfelelő módon felragasztott képeket, 
melyek az óceánrepülésre vonatkoznak. Erre 
majd felújulnak az emlékek s megnyílnak az 
ajkak. Tudom, hogy nem fognak minden ese-
ményt kronologikus sorrendben elmondani, ha-
nem az eseményeknek csak egyes mozzanatait. 
Azokat, mely figyelmüket legjobban meg-
ragadta és ilyen minden iskolában lesz, mert 
valószínű, hogyha nem is közvetlen szemlélet 
útján, hanem hallomásból tudnak valamit a 
gyermekek a repülésről. S ha mégis akadna 
olyan, aki nem hallott róla semmit, majd most, 
a beszélgetés keretében, fog hallani. 

Mikor gyermekeim a képeket meglátják, 
nemcsak azok tartalmáról fognak beszélni, ha-
nem, mint ez rendesen történni szokott, saját 
élményeiket is hozzáfűzik. S ezzel az érdeklő-
dést már a repülésre is irányítottam. Beszél-
getés közben a képek anyagát, az élményeket 
rendezem, bővíteni, a nevelésre alkalmas moz-
zanatokat felszínre hozom s azokat mélyítem. 

Célkitűzés. — Beszélgessünk erről a repülés-
ről. Szépen, sorba mondjunk el mindent elejé-
től végig úgy, ahogy történt — mondom. 

Tárgyalás. 
a) Amerika—Budapest. Kérem kartársaimat, 

képzeljék el ezt a távolságot! . . . Nehezen megy. 
Szinte lehetetlen. Ha ez így van a felnőttek-
nél, mennyivel inkább nehezebb ezt elképzelnie 
a gyermeknek! Híven, tökéletesen nem is tud-
ják elképzelni. Azt hiába mondom nekik, hogy 
5600 km távolság. De hiába segíteném az el-
képzeltetést azzal is, hogy az iskolától lemért 
1 km-t gondolatban 5600-szor egymás mellé té-
tetném. Ez is csak szó marad a lélekben, mely-
nek a gyermek nem tud tartalmat adni. Ha 
nem is tudom híven elképzeltetni, de sejtetnem, 
a gondolatot ezen a távolságon átröpíttetnem 
mégis kell, mert enélkül az óceánrepülők hős-
tettének jelentőségét nem tudja a gyermek el-
képzelni. Éppen azért előbb elképzeltetem a 
Budapest és Amerika közötti szárazföldet s a 
végtelen tengert. Ehhez segítségül veszem a 
térképet, a földgömböt, a rajzot, meg az idő-
képzetet. A szemléltetéssel kapcsolatban elmon-
dom, hogy akik tőlünk Amerikába mennek, ezt 
az utat gyorsvonaton és hajón nyolc-tíz nap 
alatt teszik meg. Szemléltetem, hogy míg a 
vonat és a hajó ide-oda kanyarodik, addig a 
repülőgép nyílegyenesen szelheti a levegőten-
gert. (Pontosan s biztosan kellett Magyarnak 
a műszereket beállítani s Endresznek a gépet 
aszerint vezetni.) 

b) Előkészület a repülésre. — Már Endresz 
és Magyar előtt is átrepülték a tengert. S ezek-
nek a nevét mindenki emlegette, hősöknek te-
kintette. Hősök is voltak, mert hiszen az életü-
ket kockáztatták csak azért, hogy az ő nemze-
tük legyen az első, aki a tengert átrepülte, 
hogy csak arról beszéljenek, annak legyen híre, 
dicsősége, — mondom. — Tanító bácsi, kérem, 
én egyről tudok, aki a tengert átrepülte, de 
nem jut a neve az eszembe, — mondhatja az 
egyik gyermek. — Lindbergh, — mondom. •— 
Igen. De az nem repült olyan messzire, mint 
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Endresz és Magyar. — Nem, de ő is hős, meg 
a többi is, aki átrepülte a nagy, nagy tengert, 
— mondom. (Többi repülőt nem is említem, 
n:ert a név úgyis csak elröppenne gyermekeim 
lelkéből.) — Büszkék is Lindberghre az ame-
rikaiak! 

— Elmondom, hogyan is ju tot t Endresznek 
meg Magyarnak eszébe, hegy ők is átrepüljék 
az óceánt s ezzel hírt, nevet, dicsőséget szerez-
zenek hazájuknak. Endresz is, Magyar is kato-
nák, repülőtisztek voltak s a háborúban is vité-
zül harcoltak. A háború után ellenségeink szét-
darabolták Magyarországot. Nagyon fá j t ez a 
két vitéz katonának. Még jobban fá j t nekik a 
szívük, mikor azt látták, hogy a világon senki 
sem törődik velünk, nem emlegetik az embe-
rek azt, hogy nagy igazságtalanság történt ve-
lünk s hallani sem akarnak arról, hogy jóvá-
tegyék azt az igazságtalanságot, amit Trianon-
ban velünk elkövettek. Magyar Sándor (arc-
képét szemléltetem) kiment Amerikába. Ott 
azon gondolkozott, hogy mivel lehetne az egész 
világ figyelmét Magyarországra s a velünk tör-
tént igazságtalanságTa irányítani. Mikor látta, 
hogy azoknak nevét és hazáját, akik a tengert 
átrepülték, az egész világon emlegetik, ő is el-
határozta, hogyha törik-szakad, de átrepüli a 
tengert, még pedig nem Párizsig, hanem egész 
Budapestig fog repülni megállás nélkül. Igen 
ám, de nem volt se repülőgépe, se pénze. Ter-
vét elmondotta több Amerikában élő jó ma-
gyar embernek. Azoknak tetszett a gondolat. 
— Pénzt adtak Magyar Sándornak, hogy ve-
gyen ra j ta repülőgépet, — képzelik el a hely-
zetet a gyermekek. — Helyesen gondolkoztok. 
Csak az volt a baj, hogy ott is kevés most a 
munka s így nem tudtak annyi pénzt össze-
adni, amennyiért jó repülőgépet lehetett volna 
csináltatni. Az újságok is sokat írtak Magyar 
Sándor tervéről. A hír eljutott Endresz György-
höz is, aki akkor még idehaza volt. Rögtön írt 
barátjának, Magyar Sándornak. Megírta, hogy 
ő is szeretne az óceánrepülésben résztvenni 
azért, hogy hazájának hírt, nevet, dicsőséget 
szerezzen. Magyar szívesen vette bará t ja segít-
ségét. I r t is neki, hogy csak jöjjön ki Ameri-
kába. És Endresz ki is ment. Ezentúl együtt 
dolgozott, kísérletezett Magyar Sándorral. 

— A két magyar repülő szándékát megtudta 
ez, ni! — szemléltetem Szalay Emil arcképét. 
— Tudta azt is, hogy nem gyűlt össze annyi 
pénz, amin repülőgépet lehetne venni. Szalay 
Emil elment egyszer Endreszhez, Magyarhoz 
és így szólt hozzájuk: — Fiaim! Én már 34 éve 
élek Amerikában, de a szivem, a lelkem, az 
magyar maradt. Sokat dolgoztam, fáradtam itt. 
Egy kis vagyont is gyűjtöttem. Odaadom én 
nektek a hiányzó összeget, hogy a repülőgépet 
megvehessétek. A hazámnak, az én édes ma-
gyar hazámnak adom ezt a pénzt azért, hogy 
az egész világ beszéljen, tudjon róla. Azért, 
hogy emlegessék s a vele történt igazságtalan-
ságot észrevegyék és jóvátegyék. Fiaim, 
Gyurka és Sándor, repüljétek át a tengert! Re-
püljetek Amerikából egészen Budapestig. Olyan 
gyorsan, ahogyan eddig még senki sem repült. 
Hadd lássa a világ, hogy mit tud a magyar! 

— Gondolhatjátok, hogy megörülhetett ennek 
Endresz és Magyar! Szeretettel néztek a jósá-
gos Szalay bácsira. Csak ennyit tudtak mon-
dani: — Köszönjük, Szalay bácsi! Áldja meg 
érte a magyarok Istene, aki megsúgta magyar 
lelkének, hogy segítsen nekünk a magyar igaz-
ság hirdetésében. — Többet nem tudtak mon-
dani. Elcsuklott a hangjuk, könny csillogott 
a szemükben. A szivük ott volt Szalay bácsi 
előtt, de a gondolatuk már ott járt a tenger 
felett és szállt, szállt édes hazájuk fővárosa, 
Budapest felé. (Az ilyen megjelenítések, út-
éltetések élményekké alakulnak a gyermekek 
lelkében. Elképzelik, átélik a jelenet minden 
mozzanatát. Gondolatban, érzésben Szalay bácsi-
val, Endresszel, Magyarral összeolvadnak. így 
válik a három jó magyar érzése, cselekedete 
nevelési eszközzé.) 

— Egyszer Rothermere lord Amerikában jár t . 
Az a jóakarónk, aki olyan régen hangoztatja 
már, hogy a világ tegye jóvá azt az igazság-
talanságot, amit Magyarországgal elkövettek. 
Ez is meghallotta Endresz és Magyar szándé-
kát. Tízezer dollár jutalmat ajánlott fel nekik, 
ha tervüket sikeresen végrehajtják. A gépük-
nek is ő adott nevet. Azt, hogy Justice for 
Hungary! Magyarul ez annyit jelent, hogy: 
Igazságot Magyarországnak! Vájjon miért ad-
hat tá Rothermere ezt a nevet a gépnek? — kér-
dezem, mire a gyermekek közös beszélgetés 
keretében megállapítják, hogy azért, mert ha 
átrepülnek vele a tengeren, akkor mirfdenki ki-
mondja, s mikor kimondja, gondoljon arra , 
hogy Magyarországgal nagy igazságtalanság 
történt, amit jóvá kell tennie a világnak. 

— A repülőgépet többször kipróbálták, nincs-e 
valami hibája. Bizony kezdetben akadt r a j t a 
hiba, de ezt kijavították a gyárban. Itt van a 
Justice for Hungary képe! (Szemléltetem, meg-
beszélem, nagyságát, berendezését nagy voná-
sokban elképzeltetem). — A nyáron a hős repü-
lők elhatározták, hegy indulnak. Szalay bácsi 
már két héttel előbb ha jóra szállt Endresz 
György feleségével, azért, hegy itthon fogad-
hassák a repülőket. 

c) Az indulás s a repülés. — Július 16-án Ame-
rikából különös hírt vitt szerte-széjjel a világba 
a rádió, a távíró. Azt, hogy elindult Endresz 
és Magyar az Igazságot Magyarországnak 
nevű géppel! Amerikából egészen Budapestig 
megállás nélkül fognak repülni! — szállt a hír 
szerte a világban. Mindenki azt emlegette s mi-
kor emlegette, kimondta a gép nevét is. Vájjon 
mi juthatott akkor az eszükbe? — Hogy Ma-
gyarországgal igazságtalanság történt. — Hogy 
azt jóvá kell tenni, — mondják. — Én azt hi-
szem, hogjr akkor sokan meg is fogadták, hogy-
ha a gép azzal a két hős magyarral átkel az 
óceánon s elérnek Budapestre, ők is követelni 
fogják, hogy adjanak igazságot Magyarország-
nak. A repülőgép pedig csak szállt, szállt az 
óceán, mérhetetlen hegyek, hatalmas rónasá-
gok felett a levegőtengerben. Ott, ahol még a 
madár sem jár, a gondolatok országútján, Ma-
gyarország felé, Budapest felé. 

d) A megérkezés. — Mi is szívszorongva vár-
tuk. Míg a repülőgép a két hős magyarral a 
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levegőben járt, mindenki azokra gondolt, min-
denki azokról beszélt. Hogy hogyan is volt az? 
I t t van a képeken meg ezekben az újságokban 
leírva. Nézegessük ezeket a képeket, beszélges-
sünk róluk s közben olvassuk el, egyetmást az 
újságokból, — mondom, aztán a képeket néze-
getjük, azokról beszélgetünk. A képeken észre-
vétetem a repülőgépet, a szívszorongva váró 
tömegeket, Magyar aggódó édesanyját, Endresz 
feleségét s a bizakodó Szalay Emilt. Aztán meg 
a repülők megérkezését, azok ünnepeltetését. 
Ha olyan mozzanathoz érek, amely színesen, 
részletesen van valamelyik újságban leírva, el-
olvastatom. Észrevétetem, hogy a kormány, a 
miniszterek, a testületek ós a hatóságok is ün-
neplik az óceánrepülő magyar hősöket meg jó-
tevőjüket, Szalay Emilt. Szóval képek szem-
léltetésével s azok megbeszélésével beleillesz-
teni gyermekeim gondolat- és érzésvilágát abba 
az örömbe, dicsőségbe, mely a nemzetet érte a 
két magyar repülő hőstettével. 

Az itthoni ünnepeltetés mellett gyermekeim 
figyelmét a külföld elismerésére is ráirányí-
tom. Újsághíreket olvasok fel, melyekből meg-
érzik gyermekeim, hogy a repülők s gépük hős-
tettükkel és gépük nevével elérték azt, amit 
akartak s ezért nekik hálával, szeretettel tar-
tozunk s ezt a nemzet ki is fejezi irántuk. Köz-
ben, ahol csak alkalom kínálkozik rá, megjele-
nítek, liogy ezzel is közelebb vigyem s mélyít-
sem gyermekeim lelkében a nevelésre alkalmas 
gondolatokat és érzéseket. 

— És Perjámos, Szekszárd, Győr az óceán 
hőseinek és áldozatkész jótevőjüknek szülő-
földje?. . . Azokról is meg kell emlékeznünk 
beszélgetésünkben, mert nagy nevelői gondolat 
rejlik azok örömében, hálájában és büszkeségé-

ben. Mutassunk rá arra, hogy Perjámos elkiil-
dötte képviselőjét Endresz Györgynek, a köz-
ség szülöttjének ünneplésére. Szekszárd Ma-
gyar Sándor, Győr pedig Szalay Emil emlékét 
örökíti meg öyök időre. Éreztessük meg, hogy 
az ünneplés mozzanatai közül talán ezek estek 
legjobban az óceánrepülőknek s jótevőjüknek. 
S kell-e ennél jobb példa a szülőföld szereteté-
nek szemléltetésére és átéreztetésére?... 

Begyakorlás. 
a) Mélyítés. Beszélgetés közben a nevelői ér-

tékek felszínre kerültek s ezeket, ahol csak al-
kalom kínálkozott rá, átéltetem gyermekeim-
mel. A beszélgetésnek ennél a mozzanatánál 
csak ezekre térek ki, ezeket összegezem s mé-
lyítem. Megállapítom, hogy az óceánrepülők 
önfeláldozó, életüket kcckáztató cselekedete s a 
jótevők áldozatkészsége, azoknak végtelen haza-
szeretetükből fakadt. Aztán azt állapíttatjuk 
meg, hogy céljukat elérték, mert a világ repü-
lői között az elsők lettek s ezzel s gépiik nevé-
vel a világ figyelmét Magyarországra s a min-
ket ért igazságtalanságra irányították; ezért 
pedig a nemzet minden tagjának hálája, el-
ismerése és szeretete illeti meg őket. Endresz 
és Magyar győzelme után még nagyobb hittel 
ós reménnyel énekelhetjük, hogy: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában! 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

b) Rajz. Rajzoljuk le díszbetűkkel a repülő-
gép nevét angolul is, meg magyarul is. Rajzol-
juk le a repülőgépet, amint az óceán felett re-
pül s a széttépett Magyarország felé tart . Su-
garak is vezessenek belőle s ezek a világ min-
den részébe vigyék az üzenetet: 

Igazságot Magyarországnak! 

A H A Z A I É S A K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I L A P O K B Ó L 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny folyó évi 10. számában dr. Horváth Károly 
értékes tanulmányt írt a képeknek a földrajz-
tanításában való felhasználásáról. 

A földrajztanításnak számos segítőeszköze 
van, amellyel tanításunkat élénkké ós változa-
tossá tehetjük — í r j a a kiváló szerző. — Elő-
nyösen felhasználhatjuk a képet is, sőt akár-
hányszor ez az egyedüli eszköz, amely bár-
mikor rendelkezésünkre áll. A magyarázat egy-
magában nem elégséges ahhoz, hogy állandó 
képet rögzítsen a gyermekek lelkébe. Általá-
ban a szónak nincs olyan nagy ereje, mint 
ahogyan azt a legtöbben gondolják. Hiszen 
akárhányszor a legnagyobb szónokok sem tud-
ják leírni a nagy természeti tüneményeket. Az 
oktató is csakhamar rájön arra, hogy vajmi 
kevésre megy puszta szóval a földrajztanítás-
ban. Mennyire elevenen és mily szemléltetve 
kellene rajzolnia »ós élénk színekkel festenie, 
hogy szavai a tanulókban azt a hangulatot kelt-

sék, mint amikor tényleg valamilyen tá ja t 
szemlélnek. A térkép szemlélete mellett sem 
tudnak a tanulók a tájról a valóságnak megfe-
lelő képet alkotni, de aránylag könnyén sikerül 
ez akkor, ha a tanító, a tanár alkalmas képeket 
válogat ki, mert ezek a legtöbbször többet be-
szélnek, mint a legjobb rajz. 

A földrajztanításnak tehát ezeket is fel kell 
használnia, de lehetőleg csak akkor, ha a köz-
vetlen vagy a dombormű által való szemlélte-
tés lehetetlen. A térképek mellett állandóan ott 
kell lenni a képeknek, hogy kiegészítsék és ma-
gyarázzák azt. A térképen csak azok a vona-
lak láthatók, melyek a földterület vízszin-
tes tagoltságát mutatják. A többi földrajzi 
fogalmat: függőleges tagoltság, népsűrűség, stb. 
csak jelekkel tüntetik fel. Pedig ezek teszik 
a Föld területét olyanná, amilyen az a való-
ságban. 

A térkép a mélyebb kartografiai ismereteket 
nélkülöző tanulóknak csak azt mondja el, hogy 
hol vannak síkságok, hegyek, inerre folynak a 
folyók, de, hogy az a síkság, magas hegység 
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milyen természetű, azt már nem mondja meg. 
Csak az tudja leolvasni a térképről ezeket a 
fogalmakat, aki ismeri a térkép keletkezését, 
tud ja minden egyes jel értelmét, úgyhogy a tér-
kép csak felidézi a természetben látottakat. 
Ilyenkor tesznek jó szolgálatot a képek. A tér-
képnek és a képnek egymást ki kell egészítenie, 
ha azt akarjuk, hogy tanításunk teljes legyen. 
A térkép adja a testnek az alapfogalmat, a kép 
a ruhát, az első az arcot, az utóbbi az arckifeje-
zést. Ugyanúgy kell a kép szemlélésénél a ter-
mészet utáni rajzolásnak is helyet foglalnia, 
mert a kettő együtt adja a megkívánt ered-
ményt. 

A képnek, mint szemléltetőeszköznek értékét 
már régi idők óta ismerik. Elég, ha ebben a 
tekintetben Comenius „Orbis pietus"-ára és 
Basedow „Elemi dolgozatok" című művére 
gondolunk. Ezekben a képet olyan dolgok szem-
léltetésére is felhasználták, melyekre részben 
fölöslegesek, részben alkalmatlanok voltak. 

Csak a jó kivitelű és célszerűen kiválogatott 
képek felelnek meg a tanítás céljának. A kép 
csak pótlása a természetnek, mégis a jó kép 
szemléletessége mellett elmarad a legjobb leírás 
is. Főleg a kisebb tanulóknál szükségesek, mert 
azoknak még nem fejlődtek ki térbeli képzeteik 
és képzelőerejük is szegényes. A földrajzi kép-
pel tulajdonképen kis darab természetet vi-
szünk be az iskolába. Azért, ha azt kifejező 
módon leírjuk, bizonyo-s szempontok szerint 
megtárgyaljuk, jól értékesíthetjük. 

A képek felhasználása mindig a tanítás cél-
jához ós a tanulók szellemi érettségéhez alkal-
mazkodik. Ugyanaz a kép más célt szolgál az 
alsó, mint a felső osztályokban. A kép lelki 
hatása annál kisebb, minél kevesebb természet-
megfigyelés társul vele. Viszont annál gyümöl-
csözőbb a kép bemutatása, minél több egyéni 
tapasztalat, átélés, élmény emléke fűződik a 
képszemlélet alatt a szemlélő lelkében a képhez. 

A földrajzi képnek több f a j á t szokták megkülönböz-
tetni, így: faliképet, vetített és ú. n. kézi képeket (leve-
lezőlapok, fotográfiák, rajzok stb.). 

A faliképnek fontos kelléke a természethűség. A t á rgya t 
a természetből kell vennie a művésznek, vagy legalább is 
ne mondjon ellent a természetnek. Lehetőleg tipikus táj-
képet ábrázoljon a falikép, pl. a Balaton part ja , harang-
alakú vulkáni hegyek tá jéka, az Alduna szorosa, a Tisza 
par t ja morotvákkal, Hortobágy, stb. 

A falikép lehetőleg nagy legyen, hogy minden tanuló 
már a helyéről is jól láthassa. A jó falikép művészileg 
is nevel, amire ma, amikor minduntalan hangsúlyozzák 
az ifjúság művészi nevelését, szintén szükség van. 

A faliképek ne legyenek túltömöttek, de életet lehelje-
nek. Amint a gyermeknek szívesebben nyujtunk az egy-
szerű tájleírás helyébe cselekményekkel ékített képzelet-
beli utazást , úgy a képpel szemben is élénkebben felkelt-
jük a tanulók érdeklődését ha a kép homlokterébe dolgozó 
embert, mozgó állatot teszünk. A kép ezáltal megeleve-
nedik, kiemelkedik, mert mozgás, élet, tárul elénk ra j ta . 

A képet akasszuk ki. A tanuló úgy álljon vele szem-
ben, mint önálló megfigyelője a természetnek és ameny-
nyire csak lehet, az egyes megfigyelnivalókat önmaga 
fedezze fel. Ha a tanulóknak gyenge a szomük, vagy 

rossz helyen ülnek, csak felszínes áttekintést nyer-
nek a képről. Emiatt a képet leghelyesebb a következő 
óráig, tehát rendesen néhány napig a tanteremben, a folyo-
són vagy más alkalmas holyen kifüggeszteni. Ismétlések-
nél ú j ra alkalmunk van, hogy megerősítsük, felújítsuk a 
l á to t t és megtárgyalt vidékeket, tüneményeket a képen. 
A magasabb osztályokban új ra megbeszélhetjük a kép 
anyagát. Ilyenkor már az t is megtehetjük, hogy az ön-
ként vállalkozó tanulókkal otthon iratunk magyarázó 
szöveget. Erre a munkára csak 14 éves és idősebb tanuló-
kat foghatunk be, akik ezt a munkát örömmel el is 
végzik. 

Azon vitatkozhatunk, váj jon a falikép a tanítás ki-
indulópontja, vagy mint végső eredmény, annak koronája 
legven-e?! I t t is áll, mint a módszertan sok más kér-
désében az a tétel, hogy több út vezet Rómába. Minden-
esetre az új benyomásokat nem lehet átmenet nélkül, az 
öntudat többi ténveitől függetlenül megrögzíteni, sőt az 
új Í3meret megszerzése annál alaposabb, elmélyedőbb, 
minél több élmény támogatja . 

A kéziképek közé tar toznak a képeslapok, fényképek, 
illnsztárcióból egyes részletek, sztereoszkóp-képek, azután 
a vetített-képek s végül a mozgókép (film). 

A képeslapokból sok iskola gyűjteményt ál l í tot t össze. 
Mindent nem mutathatunk be faliképeken, azért sokszor 

ezekre is szükségünk van, annál is inkább, mivel absztra-
hálni és típusokat alkotni csak akkor tud az elme, ha 
részletekben elég szemléletre t e t t szert. Ezért, amikor a 
szülőföldet, lakóhelyet tárgyaljuk, tehát azt a helyet, 
ahol az első benyomásokat gyűjt jük, az alapismereteket 
szerezzük, sohase adjunk nagyon tudományos magya-
rázatot , hanem egyszerűségre, világosságra törekedjünk, 
mert így közelebb férkőzünk a tanulók lelkivilágához és 
ismeretfokához. 

A közönséges képeknél többet érnek a sztereoszkóp-
képek. mivel rajtuk a t á j sokkal természetesebben lát-
szik, hisz a sztereoszkóp képek mélyhatású perspektívája 
egészen más, mint a levelezőlapoké. Viszont ezeket is 
nehéz használni tanítás közben, mert kevés a készülék, 
azután zavarólag hat a képek továbbadása is. 

A vetített-kép hatalmas segítőeszköze a földrajztaní-
tásnak, mert a képet minden tanuló egyszerre láthatja. 
Az epidiaszkóp még jobb, mint az olyan gép, amellyel 
csak diapozitívokat lehet vetíteni. Az epidiaszkóppal ás-
ványokat, könyvből vett képeket, fényképeket, levelező-
lapokat, stb. is vetíthetünk a diapozitívokon kívül. Üjab-
ban arra törekszenek, hogy a filmet is meg lehessen állí-
tani. Erre a célra ú. n. filmdiákat készítenek éghetetlen 
filmből. Már hazánkban is készülnek ilyen filmdiák. 

Bevonult már iskolánkba a mozgókép, a film is. A 
mozgóképnek kétségtelenül sok az előnye. A film gazdag-
ságával felülmúlja a többi szemléltetőeszközt. Tájakat, 
országokat, földrészeket á tu tazhatunk lélekben. A népvise-
let, a t á j jellemző tulajdonságai megkapó képekben tárul-
nak a tanulók elé. Amíg az állókép (falikép, diapozitív, 
stb.) analízisre késztet, addig a mozgókép szintetikus tár-
gyalásra kényszerít. A folyvást elénk rohanó egyes 
képekből kialakul a t á j képe, amely tartalmával mélyen 
belerögződik a lélekbe. A f ia tal tanulók érdeklődését is 
jobban leköti, izgatja a mozgó-, mint az állókép. 

A földrajzi filmeknek didaktikailag értékeseknek kell 
lenniök. Ezeknek elbírálására nálunk is, külföldön is 
központi szerv van, az ú. n. filmb'zottság, ahol úgy a 
nevelés, mint az oktatás szempontjából megvizsgálják a 
filmet és ha jónak találják, jegyzékbe veszik, engedé-
lyezik. 
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Az Ifjúsági Vezető ez évi 6. számában Novágh Gyula 
a mozgó-táborok nemzetnevelő jelentőségét értékeli. — 
Mesterházy János fo ly ta t ja ebben a számban is a székes-
főváros képzőművészeti emlékeit ismertető értékes cikk-

so roza tá t . — Dr. Sárpy István a leventék múzeumláto-
.-gatásáról írt tar ta lmas értekezést. — Dr. Horváth Károly 
„Keressétek a falu lelkét, ku l tú rá já t " cím alat t az t han-
goz t a t j a , hogy szeretettel kell nézni a falura, szeretettel 
közeledni feléje, mert a falunak dolgos, munkás, becsü-
letes népénél van a magyar jövő fejlődésének alapja. 

A Nógrád-Honti Kultúra folyó évi 6. számának 
az első pedagógiai jellegű cikkét az énektaní-
tásról dr. Zemplényi Imre írta. — Egy nagyobb 
cikk az ú j tantervnek a tanítás és nevelés szol-
gálatában való szerepét méltatja. Foglalkozik 
a hazafias, a vallásos, az erkölcsös és az értel-
mes polgárrá nevelés problémáival. A hazafias 
polgárrá nevelésről a következőket mondja: 
Amikor az ú j tanterv az elemi népiskola célját 
megjelöli, szószerint azt mondja, liogy a nép-
iskola célja a hazának vallásos, erkölcsös, értel-
mes és öntudatosan hazafias polgárokat ne-
velni, kik az általános műveltség alapelemeit 
b í r j ák és képesek arra, hogy ismereteiket a 
.gyakorlati életben értékesítsék. Tehát nem azt 
mondja, hogy az emberi társadalomnak, avagy 
a világnak, vagy az összemberiségnek, vagy én 
nem tudom talán meg sem jelölni azt a nagy 
keretet, amelynek polgáraivá akar ja neveltetni 
ál talunk a gyermekeket, hanem félre nem ért-
hető módon, világosan és szabatosan jelöli meg 
a, célt: a hazának akar polgárokat neveltetni. 
Világpolgárt, világproletárt, vagy egyéb ha-
:sonIó csodabogarat nem ismer, s amikor hazá-
ról beszél, feltételezi, hogy tudjuk, hogy a Kár-
pátok által koszorúzott területről van szó. Már 
pedig ha azt akarja, hogy a hazának neveljünk 
•polgárokat, akkor természetesen sem a tanítás 
•és tudás anyaga, sem a nevelés módja nem 
lehet más, mint a haza keretébe illő. Nem lehet 
•nemzetközi, hanem a f a j jellegét s minden 
•egyéb megkülönböztető sajátságait magán vi-
selő. Tehát nem emberekké, hanem magyar 
»emberekké kell a tanterv szerint nevelnünk a 
Tánkbízott gyermekeket. El kell saját í t tatni a 
gyermekekkel az általános műveltség alapele-
meit , de ennek az általános műveltségnek 

olyannak kell lennie, hogy az őket „öntudato-
san hazafias polgárokká" tegye, s hogy isme-
reteiket képesek legyenek a gyakorlati életben 
— mely bizonyára a Kárpátokon belül fog le-
folyni — értékesíteni. Öntudatosan hazafias pol-
gárt csak olyannak lehet elképzelni, akiben a 
gyökeret verő általános műveltséget és ismere-
tet erős f a j i érzés szövi á t és minden, abból ki-
folyó cselekedetét is ez irányítja. 

A Nemzeti Közoktatás folyó évi 5. számának „Jó 
vakációt!" című vezércikkét ölveczky Pá l í r ta . — Bor-
bély A. Elek „A nyilvános oktatás-nevelés szabadsága 
Franciaországban" cím a l a t t értekezik. — Nagy Jenő a 
fölvezető rendszer hibáiról a következőket í r ja : A modern 
pedagógia az élet iskoláját teremtette meg, miért ne 
szokja meg minél előbb a kis emberpalánta a környezet-
változást? Miért ne engedjük már most ú j és ú j behatá-
sok, évenkint más és más egyéniségű nevelők elé? A gyer-
mek is örül a változatosságnak, hamar megszereti az ú j 
tanító bácsit, nénit mert érdekes dolgokat hall tőle ú j 
megvilágításban. A tantárgyak nézőpontja egyénenkint 
különböző. A tanterv ugyan egységes, de mi t ér a jó 
munkaterv, ha nem varázsolnak bele ihletet. Az egyes 
órákra másképen megy be az egyik osztályvezető, mint a 
másik. Nem szeretünk minden tárgyat egyforma hévvel. 
Tanítványaink ezt nagyon jól tudják. S figyelmük csak 
akkor osztatlan, ha belevisszük egész lelkünket. Kíván-
hatjuk-o, hogy a gyermek temperamentumát állandóan 
foglalkoztató tárgykör esetleg a mi nemszeretemségünk 
miatt csorbát szenvedjen? A cikkíró szerint legjobb volna, 
ha minden tanító, működésének kezdetén, évenkint más 
osztályban tanítana. Így világosan meglátná munkája fon-
tosságát, s azt, hogy bármelyik osztálybeli működése fel-
tétlenül kihatással van a gyermek egyéniségének a kiala-
kítására, — valamint át tekintést nyerne az elemi iskolai 
tagozat szerves összefüggéséről, fgy azután kiválasztaná 
az egyéniségének legmegfelelőbb osztályt, melynek veze-
tésére magát hivatva érzi. E helyen marad és hozzálát 
tárgyi és pedagógiai tudásának mélyítéséhez és munkáját 
nem múló siker, hanem ta r tós eredmény fogja koronázni. 
— Albrecht Vilmos a szakszerűség és a tanítóképzés pro-
blémáival foglalkozik. — Vitéz Balogh Dezső a modern 
korszellemről és a fegyelmezésről írt t a r ta lmas cikket. — 
Drozdy Gyula „Mohács" címmel beszéd- és értelemgyakor-
lati taní tási tervezetet közöl, amely méltóan sorakozik a 
kiváló pedagógusnak hasonló jellegű értékes cikkeihez. 

Mutatvány Drozdy Gyula 
„A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítása a III. osztályban" című 
sajtó alatt lévő vezérkönyvének 
képei közül. 
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A Kisdednevelés folyó évi 7—8. számának a ve-
zető cikkét Balga Zsuzsanna ír ta a szeptember-
ben megnyíló pécsi kisdednevelési kiállítás 
pedagógiai jelentőségéről. — Burchard-Béla-
váry Erzsébet Montessori Máriának „A gyer-
mek és a munka" című értekezését fordította 
le. — Czeke Marianne folytatja „Montessori-
gondolatok Brunswick Teréz naplójában" című 
tanulmányát. — Dr. Kenyeres Elemér Dewey-
nek a gondolkozás neveléséről szóló munkáját, 
Nagy J . Béla pedig Herbart pedagógiai elő-
adásainak vázlatát ismerteti folytatólagosan 
kitűnő fordításban. — Lintnerné Fittler Vilma, 
Kapeller Hermin és Berezel István versecské-
ket, meséket és dalokat közölnek. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A tehetséges gyermek nevelése. 
Sok szó esett már a gyöngeképességű, elma-

radt gyermek neveléséről. Legyen szabad ez-
úttal más, szintén sürgős kérdésre irányítanom 
a figyelmet: ama gyermekek nevelésére, akik 
az értelmi skála másik végére esnek, iskoláink 
népének a r r a az egy százalékára, amely tehet-
ségnek mondható. 

Tudomásom szerint e kiváló képességű gyer-
mekekről eddigelé semminő különleges gondos-
kodás nem történt, sajátos szükségleteiket sem 
tették tanulmány tárgyává. Pedig mostanában 
mindenik országnak égető szüksége van olyan 
egyénekre, akik tettben, gondolattal vezessenek 
s aligha juthat hozzájuk, ha csak véletlenül 
nem, mindaddig, amíg különleges nevelésükről 
nem gondoskodik. Napjaink irányzata inkább 
az értelmes középszerűség képzése s a régi mon-
dás, hogy a lángész kitör, mindegyre veszti 
érvényét. 

Igaz, hogy a jó tanulónak egyengetve van az 
ú t ja az elemi iskolából a középfokúba s emeb-
ből az egyetemre vagy más főiskolába; van-
nak ösztöndíjak, amelyek némi részben fedezik 
az iskolázás költségeit; a középiskola a jellem 
fejlesztésére törekszik s mindenik tanintézet 
azon van, hogy tehetséges abiturienseit felelős-
séges állásokba juttaissa: de éppen e sokirányú 
gondoskodás miatt bátorkodom állítani, hogy 
maga a sajátos probléma egyáltalában nincs 
még megoldva. 

Az a tanuló ugyanis, aki valamivel több rá-
termettséget tanúsít társainál, aki szüleinek, 
tanítóinak, tanárainak támogatása mellett 
könnyebben érkezik a révbe s helyezkedik el 
valami biztos állásban, hogy ott ugyanazt foly-
tassa, amit elődei végeztek: egyáltalában nem 
az a tehetség, akire polgártársainak vezetése 
vár. 

Az igazi tehetség gyakran elvész a sokaság-
ban. 

Épp a tehetsége folytán alkalmatlanná válik 
az iskolai környezetben: únja a társait, terhére 
van a módszer, amely pedig olyannyira meg-
felel a többinek, mindent túlságosan lassúnak, 
együgyűnek talál az iskolában. Idő jártával 
teljesen ellankad az érdeklődése s mindenki 

lusta, hanyag tanulónak ta r t ja . A rendes tan-
meneten kívül keres kielégülést tudásszomjára 
s ezért különcnek tekintik. Ingerlékennyé lesz. 
és nincsen bará t ja : hogy' is lehetne, hisz' érte-
lem dolgában évekkel előzi meg társai t 
bosszankodik azoknak kicsinyességén. H a meg 
szerencséje van s felfogóképességben, értelem-
ben egyívású társra akad, jólneveltté is vál-
hatik, de ez a neveltség csak egyoldalú, aminek 
hatása később aztán megnyilatkozik. Nem tö-
rődik az iskolával, a tanulással, feladatait ren-
detlenül vagy el sem végzi s tanítói végtére is 
azt a lesújtó bírálatot mondják ki róla, hogy 
van esze, de nincs benne akarat. 

Ez nem képzelet alkotta kép, hanem meg-
figyelt eseteké. 

Ám mindez csak egyik oldala a problémának. 
A másik egyezik a gyöngéknek, az elmaradot-
taknak a bajaival: a hiányos táplálkozás, a 
zsúfolt otthon és tanterem, a friss levegőnek 
s az alvásnak hiánya a tehetséges gyermeket 
is hamarosan elfonnyasztja; aztán a nyomasztó,, 
szegényes környezet is lankasztóan hat a nyelv-
béli készség vagy a hasznos ismeretszerzés ki-
fejlésére. S ha elszomorító látvány, mint 
akasztja meg a szerencsétlen környezet a gyön-
gébbeket, mennyivel szomorúbb a tehetségnek 
ilyetén megrekedése. 

Tanítóember létemre nem egyszer néztem 
végig az e fa j ta hajótöréseket. 

S itt megint csak eszembe ötlenek azok a ta-
nácsok, amelyeket a gyöngéknek szószólója 
hangoztatott: 

Különleges tanításra van szükség . . . Az ilyen gyerme-
kek részére kislétszámú osztályokat kell á l l í t an i . . . De-
az eredmény még így is csak akkor válhatik kielégítővé,-
ha ezekben az osztályokban pontosan a gyermekekhez; 
mért tantervet alkalmazunk. Ennek a tantervnek össze-
állítása pedig a legnehezebb feladatok egyike. 

Nincs más megoldás: előbb-utóbb tenni kelt 
valamit e kiváló tehetségek érdekében, akikből 
alkalmatos nevelés mellett a nemzetek vezető-
egyéniségei válhatnak. 

Mindenekelőtt jeles tanítókra van szükség:; 
tudományos, jellemes emberekre, akik a szak-
tudás mellett széleskörű életismerettel s azzal 
a képességgel is rendelkeznek, hogy ismeretei-
ket könnyedén közölni is tudják. A t an t e rv 
intenzív (belterjes) és extenzív (külterjes) le-
gyen egyaránt, az órarend pedig a legnagyobb» 
mértékben rugalmas: az ilyen gyermekeknek 
nem lehet a tudományt szélien kicirkalmozott 
részletekben s a tízperces szünetek megtartásá-
val beadni, mert ha egyszer belekóstoltak vala-
mibe, addig nem nyugszanak, amíg a fejlődé-
sükhöz szükséges adagot be nem vették s meg-
nem emésztették. Megfelelő módosításokkal azr 
egyetemen követett módszerekre van itt szük-
ség. Folyvást ki kell domborítani a tanulásnak 
intellektuális, értelmi és szellemi vonatkozá-
sait; a puszta ismeretszerzés, ami a közönséges; 
iskolázásnak a gerince, nagyon alárendelt sze-
repű itt, ahol a tehetség szinte akaratkifejtés; 
nélkül szürcsöli a tudást s ahol csak az örökös 
miért'? kelt érdeklődést, A tehetség zsenge i f j ú -
korától kezdve már bölcselkedik. 
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Különös figyelmet kell fordítani a tehetséges 
gyermek szabadidejére. Meglehet, hogy a játék 
és sport is érdeklődést kelt benne, de valószínű-
leg csak ideig-óráig. Az esetek túlnyomó részé-
ben úgy találjuk, hogy furcsa módon, könnyel-
műen bánik szabadidejével. Néha nagy elhatá-
rozások érlelődnek benne, amelyeket aztán ha-
mar felad; máskor meg látszólag tétlenkedik, 
puszta szemlélődésben merül el. Hadd citáljuk 
Barbellionnak gyermekkori naplójából e soro-
kat: 

1903 január 3. Hozzáfogtam hogy leírjam a rovarok 
életmódját, de fölhagytam vele s megírom, mivel tölti 
idejét a macska. 

Bolondos gondolat, nemde?! Ám a lángész min-
dig bolondosnak tűnik a közönséges ember sze-
mében. S a történelem telistele van beszámo-
lókkal a letört, fonák, üldözött géniuszokról. 

Dr. Leta Hollingworth, aki behatóan tanul-
mányozta a tehetséges amerikai gyermeket, a 
valóságnak megfelelően í r ja : 

Az Egyesült Államokban olyannyira uralkodó a demo-
krácia s ez annyira kihat a társadalmi magatar tásra is, 
hogy a nevelők határozottan zavarba jutnak, amikor a 
tehetség javára kivételes bánásmódot kellene biztosítaniok. 
Ügy érzik, hogy ezzel megsértenék a közfelfogást, amely 
szerint mindenki egyforma. 

Pedig nyilvánvaló tévedésben vannak, hisz' 
ha világszerte kiilön osztályokat állítunk a 
gyöngeelméjű, az elmaradt gyermekek nevelé-
sére, nem vétkezünk sem a gyermek, sem a 
nemzet ellen azzal, hogy legalább is akkora gon-
dot fordítunk a kiváló tehetségek nevelésére is. 
Hiszen, ha egyedül a hasznosság szempontját 
vesszük, a nyereség ez utóbbi befektetésnél 
mindenesetre nagyobb lesz. 

A szegényebb néprétegekből származó tehet-
ségek részére legalkalmasabb környezetül a 
bennlakásos iskola kínálkozik, mert csak itt 
szentelhetni kellő figyelmet az élelmezés, alvás 
és a szabadidő kérdésének, csak itt áll annyi 
tér ós idő rendelkezésre, amennyire az ilyen 
istenadta tehetségeknek szükségük van. S e 
bennlakásos iskolák fölszerelése is méltó legyen 
növendékeihez. Úgyis sokan vannak, akik sze-
rint iskoláink túlságos fényűzéssel rendezked-
nek be, nos, hadd legyen igazuk a tehetségesek 
otthonának esetében. De legyen szabad az így 
vélekedőknek a következő idézettel szolgálnom: 

A művelődés történetének ismerői megegyeznek abban, 
hogy valamely nép gazdagságára, iparára életszínvona-
lára és általános kul túrá jára nézve az a döntő tény, minő 
arányszámban akadnak olyan fiai, akiknek értelme, mű-
veltsége bizonyos magas átlagot felülhalad. Mert ezek a 
nagyobb értelmiségek teremtik meg a nemzeti vagyonos-
ságot, határozzák meg az ipar és kereskedelem állapotát, 
mozdítják elő a tudományt és teszik lehetővé az általá-
nos műveltséget. 

Minden nemzetnek vannak ilyen egyéniségei, 
jóval nagyobb számban, mint általában hiszik. 
De a tanügyi politika eddigelé csak az olya-
nokról gondoskodott, akik az értelmi skálának 
az alsó szintjén leledzenek, ellenben a laissez 
faire (be nem avatkozás) hitelevesztett elvét 

tartotta fenn a tehetséges gyermekek nevelé-
sénél. 

The Times, Educational Supplement, 
1931 július 4-i szám. 

c) Francia lapokból. 
A félénkségről. 

Van ugyan tiszteletreméltó, jóhatású félénk-
ség is, de általában véve a félénkség mindig 
az egyéniségnek s az energiának jelentékeny 
csorbulásával jár. Szociális csapás az, mely 
megrontja a kollektív munkát, de még végze-
tesebb az egyén fejlődése, jövője szempontjá-
ból. Még azokat is nyomasztja, akikről azt hin-
nők, hogy foglalkozásuk révén mentesek ettől 
a bajtól: akad színész, akit mindig lámpaláz 
fog el, valahányszor a színpadra lép; és ügy-
véd, akinek remeg a hangja, amikor beszédbe 
f o g . . . 

Dugás szerint a félénkség abból a lelki bo-
nyodalomból származik, amelynél az egyszerű 
felindulás és a mozgatóidegek zavara bizonyos 
érzelmi képzetekkel, ítéletekkel társul. A félénk-
ség reflex, védekezésül a környezettel szemben, 
de egyúttal a szimpátia iránti szükségnek az 
érzete is. A félénk ember úgy érzi, hogy ő szo-
ciális pária, hogy társainak szíve elzárkózik 
előle, hogy erkölcsi magányosságra van kár-
hoztatva és ez a magányosság igen nyomasz-
tóan hat rá. 

R. Duthil gondos kutatások alapján három 
okát ad ja meg, a jelöltek több-kevesebb érzé-
kenységén kívül, a vizsgáktól való félelemnek: 
1. a tanítás (vizsga) anyagának túlságos terje-
delme; 2. az igazi gondolkozásra, elmélyedésre 
való készségnek a hiánya; 3. a vizsgáló tanító-
nak, tanárnak egyéni természete. — Az orvos-
szerek fölött elmélkedve, R. Duthil azt az életre-
való eszmét pendíti meg, hogy a tanítószemély-
zet részére külön tanfolyamot kellene tartani 
a vizsgáztatás technikájáról. 

L'Enseignement Public (Paris), 
1931 júniusi szám. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Az osztály életközössége. 
A modern ifjúsági pszichológiának nagy vívmányai és 

az ezzel együttjáró alapos pszichológiai tanítóképzés, to-
vábbá a közösség értelméről való magasrendű és megtisz-
tul t felfogás az új iskolához vezető ú tnak mérföldkövei. 
Ez az irány ebben a megjelölésben jut kifejezésre: az iskola 
nem más, mint munka- és életközösség. Ha az iskola mun-
kára képesítő valódi ok ta tá s t végez, már megteremtette 
az életközösség alapjait . 

A munkaközösség életközösség nélkül elképzelhetetlen. 
Aki a munka iskolájának gondolatát helyesen fogja fel, 
aki az osztályban modern munkára ok ta t , nem is nevel-
het másra osztályában, mint benső életközösségre. Az 
osztályban való munkaoktatás közös munka, közös fel-
dolgozás, a tudás anyagának közös összegyűjtése; a 
munkaoktatás jelenti a munkamegosztást, úgyhogy min-
den gyermeknek kiosztják a munka egy részét, munka-
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segítség is egyúttal, ahol az ügyes gyermek a gyámol-
talannak, a serény a lassúnak segít. Nem a legnemesebb 
ösztönök müködnek-e i t t az osztály valódi életközösségé-
nek megteremtésére? Az életközösség nem lehet más, mint 
az osztályban mindenkor dolgozó gyermekek összetartozó-
ságának élénk megérzése, a tet té á tvál tozot t , kölcsönös 
segítségre irányuló akara t , az egymásrautaltság érzése és 
a haladás felé való törekvés. 

Az életközösség gondolata ellensúlyozza az individuali-
zálás egyoldalú hangoztatását. A mai nevelés egyik nagy 
veszedelme kétségtelenül az, hogy a szabad mozgás az osz-
tályban ós az egész okta tásban az individualitás túlzot t 
kul túrájává fajul el. A gyermekben idejekorán tudatossá 
kell válni annak, hogy s a j á t egyéniségének, ösztöneinek, 
kívánságainak és törekvéseinek csupasz kiélése nem lehet 
az iskola és a nevelés célja; de. az élet célja sem! Már-
mint kezdő az iskolában is értse meg, hogy vannak ma-
gasabb szempontok, hogy tekintettel kell lennie a hozzá 
közelállókra, a környezetre. A gyermeknek idejekorán 
meg kell tanulnia azt, hogy a közösség tagjának érezze 
magát, szociálisan gondolkodjék és cselekedjék. Az e szo-
ciális beilleszkedésre való nevelésnek már a családban kel-
le t t volna kezdődnie. Sajnos, o t t ritkán található meg a 
helyes alap, mely u ta t egyenget az értékes érzelmek és 
gondolatok felé. Annál fontosabb tehát az iskola feladata, 
amely a szociális megérzést az osztálynak nagyobb közös-
ségében felébreszti és ápolja. Ez a közösség a szélesebb szo-
ciális kötelékeknek, a községnek és az államnak kicsinyí-
te t t mása lehet, ahová a z embernek bele kell nőnie. A gyer-
meknek ilyen beleilleszkedését az iskolaközösségbe minden-
kor fontos nevelési tényezőnek tekintették. 

Az egyéni nevelésnek, az egyéniség kultuszának túlzott 
frázisait szerencsére kellő mértékükre szállí tották le és 
azok a pedagógiának csak átmeneti korszakát jelzik. 
Megjegyzendő emellett, hogy az egyéniség fogalmát rend-
szerint hamisan értelmezik. Az egyéniség nem jelent sza-
bad, zabolátlan kiélést, az individualitás akadálytalan 
érvényesülését, hanem a legmagasabb kultúrának, az egyén 
értékes hajlamainak koncentrációját. A nevelési tudomány, 
ez elfajulások elutasítása dacára is, a tisztán egyéni peda-
gógiának ez epochájából komoly megismerésekhez ju tot t 
és ezeket a gyógypedagógia ós egyéni pszichológia kuta-
tásainak eredményei által még fejlesztette. 

E megismeréseknek gyümölcsöző alkalmazása érdekében 
természetesen a nevelő taní tóhoz fűződő igények a leg-
magasabbra fokozandók. A nevelőnek fel kell ismernie, 
milyen értékek szunnyadnak az egyes individuumokban, ki 
kell hoznia belőle e benne rejlő értékeket, azután kifej-
leszteni azokat ós ami a legnehezebb, látszólag tétlenül 
kell várakoznia, amíg a csira magától haj tani kezd. Tudni 
kell várnia, mint a kertésznek, hogy a növény kicsirázzon, 
levelet, virágot hajtson és csak azután szabad a vadhaj-
tásokat kiirtania. Ez a példa azonban ki nem elégítő. 
A nevelőnek nem értelmetlen, lélektelen teremtményekkel 
van dolga. A nevelő t i tokzatos, lelket lélekkel összekap 
csoló befolyásának kell érvényesülnie, amely — anélkül, 
hogy a tanuló szabadságát érintené — képes arra, hogy 
gyöngéd érzéssel és t ap in ta t ta l buzdítsa a gyermeket arra, 
hogy öntevékenyen távolítsa el a vadhajtásokat, a jót 
önállóan, önmagáért művelje. A nevelőnek érteni kell 
ahhoz, hogy visszatartás és fegyelmezés nélkül t a r t sa sza-
badon a fejlődés felé vezető u t a t . 

Természetes, hogy a legtökéletesebb eredmények még 
nem érhetők el így és csak szerény kezdetről van szó. 
A legfontosabb az, hogy az önneveléshez vezető érzelem 
felébredjen a gyermekben. Ahogyan az osztályban a tudo-

mányos kiképzés mellett a munkára való oktatás t ápol-
ják és ahogyan a gyermek maga ál l í t fel és old meg pro-
blémákat, úgy az akaratiskolázás ú t j án a gyermeknek te-
vékennyé kell válnia és magának kell saját jellemét ki-
alakítania. 

A tudás anyagának közös feldolgozása mellett kölcsö-
nös érintkezésnél hamarosan ki fog derülni, milyen tulaj-
donságok és hajlamok zavarhatják meg az osztály béké-
jét, a jó egyetértést és a közös munkát. Ám ne a tanító 
legyen az, aki egyszerűen megtil t ja azt, hogy a gyermek 
így vagy úgy cselekedjék, hanem a gyermek — öntevé-
kenységre buzdítva — ismerje fel, mit kell tennie? Az 
egész osztály ebben kölcsönösen segíteni fogja egymást, 
nemcsak a hibát fogja megkeresni, hanem a javulás ú t j á t 
is megtalálja majd. Az osztály maga fogja gyakorolni az 
ellenőrzést; dicséretet, elismerést fog osztogatni. Az osz-
tály ítéletét pedig nem szabad kevésre becsülni mert az 
pompás eszköz a gyermek becsületérzésének megszilárdí-
tására. Emellett a tanító kíméli tekintélyét, mert nem 
kell minden csekélységgel törődnie. Ha azonban szívét 
egyszer mérlegre teszi, akkor tudja a gyermek, hogy fon-
tos dologról van szó. Ahol az emlí tet t rendszabályok nem 
használnak, a tan í tó avatkozik bele a nevelésbe. 

A tanító az életközösséggé átalakult osztályban is te-
kintély marad. Laikus felfogásra vall és a viszonyok tel-
jes félreismerését jelenti, ha azt mondják, hogy a tekin-
tély fogalmát száműzték a modern iskolából. Tény azon-
ban, hogy az iskolában éppúgy, mint a társadalomban, 
a tekintély elleni harc válságos alakot öltött. A tekin-
tély válságban van. Az ellene való harcban szenvedélyek 
és túlzások tapasztalhatók. A harc azonban csak a tekin-
téllyel való visszaélés ellen irányul, a felelőtlenség ellen, 
amellyel tanítók, szülők, elöljárók, t ehá t a tekintély vise-
lői gyöngéiket, önzésüket takargatni akarják. A tekin-
tély viselője mindenekelőtt vezető legyen, jellemes ember, 
aki tudatában van magas küldetésének és felelősségének. 
A tekintély használatának revíziójáról van szó. Az ural-
kodást pótolni kell a vezetésre való hivatottsággal, az 
engedelmességnek á t kell alakulni önkéntes követéssé. A 
legszebb engedelmesség az, amely belső odaadásból, szere-
tetből, lelkesedésből és megértésből ered. 

A gyermekek még nem kész emberek, akik küszködnek 
azért, hogy elérjenek valamit. Valami mértéket és irányt 
keresnek cselekedeteikhez. Ki lehetne alkalmasabb vezető 
és irányító a taní tónál? Csak az t kell megállapítani, mi 
is az igazi tekintély? Ha a tanító uralkodni vágyó em-
ber, aki akara tá t , nézetét az osztályra rá akarja eről-
tetni, aki éles szavakkal és büntetésekkel kényszeríti a 
gyermeket engedelmességre, aki sa já t személye iránt fel-
tétlen hódolatot követel, akkor ezt a tekintélyt perhor-
reszkálni kell, mer t az terméketlen tekintély. Hisz e te-
kintélyt a gyermek legfeljebb félelemből s aggodalomból 
ismeri el és az igazi nevelés lehetetlenné válik. Annak 
a tanítónak ellenben, aki barát ja a gyermeknek, aki sze-
retet tel bánik vele, gondol rá és törődik sorsával, aki tud 
várni, amíg a gyöngéd lélek magától kibontakozik, aki 
s a j á t hibáit is ismeri, nem kell tekintélyt követelnie, úgyis 
meg van a kellő tekintélye. Nem kell féltenie azt, szere-
te te t sem kell koldulnia, a gyermek szíve magától felé 
hajl ik, ö lesz az ifjúság elismert vezetője, aki önkéntes 
engedelmességre taní t , szeretetből és tiszteletből való en-
gedelmességre. Ez az egyetlen tekintély, amire törekedni 
kell! Az ilyen taní tóban az osztály feltétlenül bízik, meg-
érti őt még a legsúlyosabb esetekben is. 

A gyermekek, még abban az osztályban is, mely már 
élet- és munkaközösséggé vált, engedelmeskedni tanulnak. 
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Ez az engedelmesség először azon alapelvek és törvények 
iránti engedelmesség lesz, amiket a közösség maga küzd 
ki és állapít meg. Ezen alapelvek és törvények magukban 
foglalják a tanító jogait is és a tanuló fegyelmezetlen-
sége, túlkapásai éppoly hibának számítanak, mint egyéb 
törvénysértések. Ennek az önkéntes engedelmességnek ered-
ményei bizonyára nagyobbak lesznek a vak engedelmes-
ség eredményeinél, ahol a gyermeket engedelmességre 
kényszerítik, amikor a gyermek csak a tanító jelenlétében 
ós csak a büntetéstől \a ló félelmében engedelmeskedik. 

Csak el kell képzelni, milyen erőre van a gyermeknek 
szüksége az akaraterő és önfegyelmezés létrehozására és 
milyen jellemképző folyamatot indít az meg. Teljesen ha-
mis az a felfogás, hogy a modern iskola elpuhítja és el-
kényezteti a gyermeket. Ez a tévhit onnan eredhetett, 
hogy a pszichológiai felismerések ma már odáig fejlődtek, 
hogy a hiba keletkezése megfogható és a modern iskola 
azt követeli, hogy az iskola ne büntessen olyanért, amiért 
a gyermek nem felelhet. A hiba megértése, magyarázása 
és a büntetés mellőzése azonban nem jelenti azt, hogy a 
modern iskola nem küzd e hibák ellen. Éppen a gyógy-
pedagógia szempontjából kell mindig arra törekedni, hogy 
a gyermek, az ember akarata felfogható, megérthető le-
gyen, hogy önálló cselekedetre képesíthessék. A gyerme-
ket nagy feladatok elé kell állítani, meg kell őt edzeni, 
hogy az élet harcaiban szilárdan megállhasson. 

A jól felfogott életközösség csak fokozhatja aü osztály 
viunkáját. Az életközösség az osztály segítőeszköze, hogy 
a tananyag elsajátítása terén haladás legyen elérhető. 
A jól felfogott életközösségnek olyan elemre van szük-
sége, melyben kiélhesse magát, ez az elem pedig a munka, 
az anyag, amit kialakítanak. A munkánál és a munká-
ban való gyakorlati tevékenység a jól megértett életközös-
ség legfontosabb követelménye és legbiztosabb ismertető-
jele. Aki azt hiszi, hogy hosszú megbeszélésekre, erkölcsi 
fejtegetésekre, erkölcsi kiértékelésekre, büntetések kiszabá-
sára sok időt kell fordítania, az nem ismeri vagy rosszul 
ismeri a gyermek természetét és osztályát is rosszul fogja 
vezetni, mert az organikus összefüggés hiányozni fog a 
nevelésben. A gyermekek nem fogékonyak a moralizálás, 
a hosszú elemzések iránt, mert még teljesen tárgyilago-
san gondolkodnak. Ami mondanivalója van a tanítónak, 
a tananyag okta tása folyamán alkalomadtán közölheti. 
Ha valami örömteljes vagy szomorú esemény néha igényt 
t a r t az egész osztály érdeklődésére, az még nem jelenti 
a tananyagban való visszamaradást. Ilyen véletlen ese-
mények mindig adódnak és volt is mindig mód a részvét 
és szeretet szavainak alkalmazására. 

Mindig bizonyos nyugalommal kell az osztályt vezetni. 
Ez nemcsak a taní tó erejének konzerválásához vezet, ha-
nem ahhoz is, hogy a gyermekek mindig friss kedvvel, 
örömmel fognak dolgozni. Mi sem károsabb, mint a ta-
nító állandó aggodalma és folytonos sürgetése, a félelem, 
hogy a tananyag fölött nem képes uralkodhi. Ez a taní-
tó t és a gyermeket is idegessé teszi. 

A jól értett életközösség a gyermeket önuralomra szok 
t a t j a , mely önneveléshez vezet s ilyen módon az iskola 
a kiformálódó embernek értékes eszközt nyúj t , hogy jel-
lemének kialakításán öntevékenyen tovább dolgozhasson. 
A gyermek tanulja meg az alantasabb akara t száműzését, 
hogy munkája által a lélek fensége érvényesülhessen. Az 
igazi nevelő ezt a folyamatot sietteti a gyermekben, kap-
csolatot talál nemesebb természetéhez, mert a merev enge-
delmesség — a gyermek magasabb akarati életének fel-
ébresztése nélkül — nemcsak az akaratot öli meg, hanem 
a lelket is. Die Quelle. 

Slöjdoktatás Dániában. 
Az elmúlt évszázadban lépett fel Fröbel az 

iskolai kézimunka prófétájaként. Ö ajándékozta 
meg a gyermekvilágot a foglalkoztató játékok-
kal. Dewey amerikai pedagógus Fröbel gondo-
latát átvitte az iskolaköteles korra és ma az 
Egyesült Államok iskoláiban a munkatanítás 
rendkívüli méreteket öltött. Fröbel és Pesta-
lozzi eszméi voltak azok, amelyek Uno Cynaeu.s 
finn tanítóra is hatottak és munkáját is befo-
lyásolták. A finn szenátus 1857-ben őt bízta 
meg, hogy a népművelés ügyét különböző 
európai országokban tanulmányozza. Hazájába 
való visszatérése után a finn népiskolák szá-
mára tervezetet dolgozott ki, amelynek alapján 
a „technikai munkákat" a szemináriumok, vá-
rosi és falusi iskolák tantervébe beleillesztették. 
E pedagógiai kézimunka Finnországból hama-
rosan átterjedt Svédországba és Dániába. 
Dániában 1930-ban 43.000 tanuló kapott slöjd-
oktatást, ezek közül 25.000-en városi, 3.200-an 
falusi népiskolákban, 12.600-an magasabbfokú 
iskolákban. A dán népiskolának 7 osztálya van, 
az iskolakötelezettség 7 éves kortól 14 éves 
korig tart. A slöjdtanítás már a harmadik 
iskolaévben kezdődhetik, tehát a 9 éves gyer-
mekeknél, rendszerint azonban a negyedik-ötö-
dik évben kerül rá a sor és tart az utolsó 
iskolaévig. Az oktatás hetenként kétszer, néha 
többször is folyik. A városban inkább meg le-
het teremteni a slöjdoktatás előfeltételeit, mint 
falun. 230 városi népiskolában 120-ban taníta-
nak slöjdöt, ezzel szemben 3.200 falusi iskolá-
ból csak 46-ban. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 

e) Lengyel lapokból. 

A mai nagyvárosi család 
a nevelés és szociologia világában. 

A mai nagyvárosi család kötelékei rendkí-
vüli módon meglazultak, még pedig részben 
anyagi, részben erkölcsi okokból. A nagy váro-
sokban ugyanis az egyes családtagok, apa, 
anya, sőt a gyermekek is külön és önállóan ke-
resnek, ez a munka majdnem egész napjukat 
lefoglalja és így a család széthull, nincs meg 
az a kötelék, amely a közös gazdaságban dol-
gozó családtagokat összefűzi. I t t tehát anyagi 
okokból esik szét a család. Sok helyen azonban 
rosszul élnek a házaspárok, olykor válás út ján 
szét is szakadnak a házasság kötelékei és így a 
család válságával válságba kerül a családi 
nevelés is. A nevelési válság mindaddig fog tar-
tani, amíg vagy a család újból nem veszi 
vissza teljes nevelési szerepét, vagy pedig olyan 
iskolázás nem támad, amely a szülők, gyerme-
kek és a társadalom kára nélkül képes lesz föl-
menteni a családot a gyermeknevelés köteles-
ségétől. A természetesebb állapot a családi ne-
veléshez való visszatérés lenne és ezt iskolai 
neveléssel csak olyan helyen lehet helyettesí-
teni, ahol a gazdasági vagy társadalmi körül-
mények a családi nevelést teljességgel lehetet-
lenné teszik. Akkor azután olyan iskolákat kell 
szervezni, amelyek magukra veszik a családi 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
16 

(64-. ÉVFOLYAM 15. SZÁM.) 

nevelés gondjait, meg pedig jobb kiadásban és 
mindazon nevelési tényezők egyensúlyba hozá-
sával, amelyek a széthulló család körében majd-
nem teljesen elenyésznek. Ilyen iskolákra mind 
nagyobb szükség van és csak sajnálatos, hogy 
számuk nem növekszik a szükség arányában. 
A szülők nevelői közreműködését azonban az 
ilyen iskolák létezése sem teszi fölöslegessé. 
A társadalmi és egyéni alapjótulajdonságok 
fejlesztésében, amilyen az engedelmesség, ön-
fegyelem, szorgalom, kitartás, tisztaságszeretet, 
önállóság stb. a családnak továbbra is a lehető-
ség szerint segítenie kell az iskolát. A nevelés 
egész feladatát csak az árva gyerekeknél lehet 
rábízni az iskolára. Indokolja ezt az a körül-
mény is, hogy bármennyire meggyöngült is a 
városi család összetartozása, még ma is ma-
radt egy nevelési tényezője, amellyel az iskola 
nem rendelkezhetik és ez a család érzelmi kap-
csolata. Ez az, amely mellőzhetetlenné teszi 
még a mai körülmények között is a családnak 
a nevelésben való részvételét. 

Ezért úgy az államnak, mint a vallásnak, 
sőt az egyes társadalmi rétegnek és osztályok-
nak is érdekében áll a családnak erősítése és 
képessé tétele arra, hogy nevelési feladatát 
valóban teljesíthesse is. Ezt ma már nemcsak 
a szociológusok ismerik el, hanem az az újabb 
asszony generáció is, amely a régi emancipációs 
női harcosok hamis családellenes elvei alól 
magát emancipálta. 

Amikor a társadalom arra törekszik, hogy a 
szülőket képessé tegye nevelői feladatuk telje-
sítésére, elsősorban a r r a kell törekednie, hogy 
a szülők főként példájukkal neveljenek. Ahol 
jó példa nincs, ott minden intés, tanítás és 
rábeszélés értéktelen. 

Mindezekből következik, hogy legelső rendű 
szükség ,hogy visszaállítsuk a család erkölcsi 
alapját s ezzel egyidejűleg a háború utáni meg-
ingott gazdasági viszonyokat. Ebben az állam-
nak is segíteni kell, mert ez elsőrendű érdeke. 
A társadalomnak nemcsak ki kell tűznie a 
szülők által teljesítendő feladatokat, tanítania 
őket, hogyan kell e kötelességüket teljesíteniük, 
hanem őket segíteni és ellenőrizni is a feladat 
teljesítésében, hogy így a szülők, érezve kör-
nyezetük segítségét és ellenőrzését, kitermeljék 
azt az erőt, amely szükséges kiváló nemzedék 
nevelésére. Stendig S. dr. 

Ruch Pedagogiczny (Krako), 
1931. évi júniusi szám. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Eger Főegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
egyesület egri köre június hó 22-én t a r t o t t ezévi köz-
gyűlését. Nóvák Sándor apátkan onok-plébános elnöklete 
alat t . Az elnök gondolatokban gazdag megnyitóbeszédé-
ben megemlékezett az egri érsek születésének 80. évfor-
dulójáról s arról, hogy ebből az alkalomból meleg ünnep-
lésben nemcsak székvárosa és egyházmegyéje, hanem az 
egész ország szeretettel ünnepelte a pátriarchai kort ért 
egyházfejedelmet. Majd meleg szavakkal üdvözölte az el-
nök az egyházmegyei és kir. tanfelügyelőségek képviselőit. 

Vitéz Málnási ödön dr.. tanítóképezdei tanár t a r to t t a 
meg tanulságos előadását „A falutan és a tanító fel-
ada ta" címen. A magyar falunak s a falu lélektanának 
alapos ismerője világos előadásban analizálta a falu éle-
tét. Székely László dr. hi t tanár t a r t o t t ezután előadást a 
gyermek szociális neveléséről. Cséka Sándor a fegyelmezés 
egyik eszközéről értekezett. A pénztári jelentés után 
Kelemen Lajos bejelentette a kör világi elnökségéről való 
lemondását s elfogódott lélekkel vett búcsút a t tó l a ta-
nítói körtől, amelynek 45 éven á t működő tagja, 24 éven 
á t világi elnöke volt. A közgyűlés Kelemen Lajost érde-
mei elismeréséül dísztagjának és örökö3 tb. elnökének vá-
lasztotta. A megüresedett világi elnöki tisztségre Gáspár 
István, a jegyzői tisztre Szentgyörgyi Gyula igazgató-
taní tókat választot ta a közgyűlés. 

A szendrői r. kat. esperesi kerület tanítói köre 
Hangácson t a r t o t t a évi közgyűlését, melyet Melczer Sán-
dor szendrői esperes-plébános, köri elnök emelkedett hangú 
beszéddel nyi tot t meg. Megemlékezett Szmrecsányi Lajos 
egri érseknek 80. születési évfordulójáról. Aradi Ferenc 
boldvai ig.-tanító „Szent Erzsébet, mint a karitatív mű-
ködés példaképe" címen t a r t o t t igen értékes felolvasást. 
Majd Buday Kálmán szalonnai taní tó „A kath. tanító 
szerepe a kath. akcióban" címen t a r t o t t előadást. Stole 
Pál szendrőládi taní tó az első osztályben „A 11 és a 10 
számjegyének í rása" címen gyakorlati értékű számtan-
tan í tás t mu ta to t t be. Szabó Lajos nyomári tanító a 
„Ta tá r j á rásá ró l t a r t o t t beszéd- és értelemgyakorlatot a 
IV. osztályban. A kerületi esperes indítványozta, hogy 
vitéz Svbik Károly apát, oldalkanonok, geyházmegyei fő-
tanfelügyelőnek és Horváth Győző felszentelt püspöknek 
a tanítóság anyagi érdekeinek megvédéséért és megjaví-
tásáért fo lyta tot t ténykedésükért köszönetét és háláját 
fejezze ki. A taní tókör mindkét indítványt lelkesedéssel 
t e t te magáévá. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumok Abaúj-Torna me-
g y é b e n . A megcsonkított Abaúj tanítói az elmúlt is-
kolai évben is eredményesen fejezték be a pedagógiai sze-
mináriumi munkát. Az évi munkatervet Mauks Ernő dr. 
vezető kir. tanfelügyelő ál l í tot ta össze, ki munkatársá-
val, Hnllin Antal segédtanfelügyelővel személyesen irá-
nyí to t ta a szemináriumi életet. A vármegye hat községé-
ben 12 szemináriumi napot t a r to t t ak . Minden alkalom-
mal két gyakorlati tanítás, ezekkel szorosan összefüggő 
értekezések és egy, az iskolánkívüli népművelés problé-
májával foglalkozó előadás hangzot t el, az előző évben 
már kipróbált, kiváló tanerők intei-pretálásában. A sze-
mináriumi életbe szervesen kapcsolódott bele az Általá-
nos Tanítóegyesület is azáltal, hogv a járáskörök gyűlé-
seit minden alkalommal a szemináriumokkal kapcsolatban 
t a r to t t ák meg. örvendetes jelenség volt már ebben az 
esztendőben az iskolán kívül élő társadalmi rétegeknek 
meleg érdeklődése is. Hatóságok képviselői, szülők és 
tanügybarátok látogatásaikkal emelték a szemináriumok 
jelentőségét. Nem egy helyen az eszmecserében is tevé-
keny részt vettek. Ez is a szemináriumok felbecsülhetet-
len értékét bizonyítja: közelebb j u t o t t az iskola a való 
élethez. Az abaúji szemináriumi munkára a legmagasabb 
körök figyelme is ráterelődött. Magas látogatásukkal tisz-
telték meg Szikszón november 18-án megtar tot t szemi-
náriumot Nagy Árpád dr. kultuszminiszteri h. államtit-
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kár és Takács Béla, a tanfelügyeleti ügyosztály főnöke, 
kik elragadtatással nyilatkoztak a magas színvonalon álló 
pedagógiai tevékenységről. Ennek a munkának kiváló ér-
tékét gróf Klebelsberg Kuno közoktatásügyi miniszter is 
honorálta azáltal, hogy három tanítónak magas elismeré-
sét fejezte ki. Az erről szóló okmányokat ünnepélyes ke-
retek között február 4-én, Szikszón ad ta á t Mauks Ernő 
kir. tanfelügyelő a kitüntetetteknek, névszerinti Fridi 
Hedvig szikszói izr., Réman János aszalói ref. és Szőke 
Andor abaújszántói állami tanítóknak. Kívülük még 17 
tanító vett részt a legnagyobb szakértelemmel a munká-
ban. Dr. Mauks Ernő kir. tanfelügyelő, a szemináriumok 
vezetője, az elmúlt iskolai évben főleg a reáltárgyak taní-
tási módszerének demonstrálására fektette a fősúlyt. A 
jövő évben sor kerül a művészeti tárgyak tanítási mód-
szerének demonstrálására fektette a fősúlyt. A jövő év-
ben sor kerül a művészeti tárgyak taní tási módszerének 
ismertetésére. Amennyiben pedig őszig megjelenik az ú j 
tanterv végrehajtási utasítása, úgy annak megvitatása is 
sorra kerül. A csonka vármegye nem rendelkezik kultúr-
gócpontokkal és így a szemináriumok benépesítése i t t 
nehezebb feladat, mint más szerencsésebb vármegyékben. 
I t t legtöbbször a vasúttól 20—30 km-re fekvő falvak 
tanítói látogatják a szemináriumokat. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

„Az anyai szeretet aranykönyve." Szerkesztette: 
Nógrády László dr. Kiadja a Magyar Gyermek-
tanulmányi és Lélektani Társaság. Ára: 28 P, 
félbőrkötésben 40 P. 

Mindig sajnálat tal éreztük pedagógiai irodal-
munkban egy olyan összefoglaló munkának a 
hiányát, amely a szülőnek kimerítő útbaigazí-
tást adott volna gyermeke tanulságos megfigye-
lésére, szellemi és testi fejlődésének öntudatos 
ellenőrzésére, irányítására és egyúttal tanácsot 
adott volna, hogy kell a szülőnek gyermekére 
vonatkozó megfigyeléseit fel is jegyeznie, meg-
örökítenie. 

Ezen a régen érzett hiányon akar most segí-
teni a Gyermektanulmányi Társaság, amikor 
nagy anyagi áldozattal, valóban értékes tar ta-
lommal és a tartalomhoz méltó díszes köntös-
ben kiadta szülőre és gyermekre egyaránt ál-
dást jelentő szép könyvét. 

A könyv irányító segítségével a figyelő szülő 
határozott képet kaphat gyermeke egyéniségé-
ről, képességéről, értelmi, erkölcsi és testi fej-
lődéséről, megismerheti, hogyan jegyezze fel 
tapasztalatait s miként kell ezeket a tapaszta-
latokat nemcsak a céltudatos nevelésnél, de a 
gyermek pályaválasztásánál is értékesítenie. 

De az a megbecsülhetetlen előnye is meg van 
a könyvnek, hogy felmenti a szülőt a nagy fá-
radsággal járó és hozzáértést igénylő ku ta t á s -
tól, tanulmányozástól, mert ebben a munkában 
valódi nevelési lexikont kap a kezébe, amely-
ben megtalálja mindazt, amit a fejlődő gyer-
mekről s a gyermekkel kapcsolatban tudnia 
kell. 

„Az anyai szeretet aranykönyvéinek első ta-
nulmányát a magyar gyermektanulmányozás-
nak a közelmúltban elhúnyt nagynevű meg-
teremtője, Nagy László í r ta : „A gyermek élet-

rajza" címmel. A további tanulmányok és érte-
kezések szerzőjét és címét az alábbiakban so-
roljuk fel. 

Nógrády László dr.: „A gyermek megfigye-
lése", „A szülői tekintély", „A gyermeknevelés 
kiskátéja", „A nemi felvilágosítás a családban", 
„Az én édesanyám", „Anyák könyvtára"; Tusz-
kai Ödön dr.: „Az átöröklött hajlamok és figye-
lembevételük a nevelésben"; Frank Antal dr.: 
„A szülők szórakozása és a gyermek", „Furcsa-
ságok a nevelésben"; Ozoray Frigyes dr.: 
,,A serdülő i f júság lelkivilága és nevelése"; 
Citronyiné Bikfalvy Ilona: „Hogyan foglalkoz-
tassuk otthon gyermekeinket"; Radványi Kál-
mán dr.: „Gyermekeink olvasmányai"; Nyáry 
Albert báró: „A magyar főúri anyák"; Kemény 
Gábor dr.: „A jövő anyái"; Földes Lajos dr.: 
„Az anyák egészsége," 

A gyermekre vonatkozó kérdések és feleletek 
tárgyalása után a könyv gyakorlatilag is be-
mutatja, miként jegyezze fel a szülő a gyerme-
keire vonatkozó adatokat, életének fontosabb 
eseményeit, a gyermekkel kapcsolatos meg-
figyeléseit és végül a gyermek összefoglaló jel-
lemzésére jellemlap-mintákat csatol. 

Klárika. Elbeszélés. I r ta : Földes Géza. A Ke-
resztyén Család kiadása. 

Földes Géza sok tapasztalatot szerzett az élet 
nehéz út ján. Tiszta szemmel lá t ja a mai napok-
nak sokszor nem éppen megnyugtató jelensé-
geit. Lehiggadt eletbölcselete azonban nem élezi 
ki a kérdéseket, hanem ellenkezőképen azon 
munkálkodik, hogy lehetne békés megoldásra, 
egymásnak megértésére jutni. Kis elbeszélése 
Tartódy Kláráról szól, a tanári oklevelet s 
bölcsészeti doktorátust szerzett szemrevaló lány-
káról. Tanulmányai olyan erős hatással voltak 
reá, hogy elhatározza, életét a nevelés tudomá-
nyának fogja szentelni, de férjhez semmiképen 
sem megy. Hozzátartozói hasztalan akarják el-
határozásától eltéríteni. Nagybátyja végrende-
lete azonban kényszerítő erővel hat rá. Elhatá-
rozza: házassági levelet szerez ugyan, de ennél 
tovább ezen az xiton nem megy. Ügy gondolja, 
Feketevizy Bélának, ennek a nagyvilágot látott 
embernek nyú j t j a a kezét — látszatból. Vő-
legénye kezdetben szintén úgy tervezi, hogy 
formaszerű házasságot köt, de végül a kölcsö-
nös rokonérzés, az emberben kiirthatatlanul élő 
belső nagy erő, mindkettőjük meggyőződését 
megváltoztatja. Az apostolkodást tervező nő át-
látja, hogy az asszonynak követnie kell urát. 
A biblia szava erősebb, mint a modern bölcse-
lőké. A doktorkisasszonyok is mihamarább ar ra 
a meggyőződésre jutnak: ez az ő kötelességük. 
Ezt a rövidre fogott történetet érdekes keretbe 
foglalja az író. Ha futólag is, de alkalma nyí-
lik, hogy életbevágó, fontos kérdésekről nyilvá-
nítsa véleményét. A rövidke elbeszélés folya-
mán szó esik a családi élet szentségéről, az 
emberszeretetről, az önfeláldozásról, a hazai 
röghöz való ragaszkodásról, a munka felemelő 
hatásáról. Mintegy rámutat az író, akármilyen 
újmódi tanításokat szív is magába az i f jú i lé-
lek, az ember rendeltetése, hogy ezeknek az 
eszméknek szolgálatába szegődjék. Hiába min-
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den ellenkezés, végeredményben ezek az eszmék 
hatnak ránk igazán elhatározó s életünk folyá-
sára ellenállhatatlanul döntő erővel. Az író 
könnyed hangon ju t ta t ja kifejezésre azt a már 
sokszor hallott, többször feldolgozott tárgyat: 
a szerelemmel nem jó játszani. Élvezetes írás-
módja,. világos elbeszélőkészsége gyorsan bc^ 
nyolítja az érdekes mesét. Kis munkájának el-
olvasásával kellemes és tanulságos órát szerez-
hetünk. Figyelmébe ajánljuk az írónak, hogy 
a hagyomány szerint Ovidius fogadkozott, apja 
ütlegelése közben, hexameterben, hogy ezután 
békét hagy a múzsáknak. Az író tévedésből 
Vergiliusszal hczza ezt kapcsolatba. (Az állító-
lagos fogadalom különben így hangzik: Vae, 
vae, care pater, nunquani tibi carmina dicam. 
Radó Antalnak Idegen szavak szótára című 
munkájában ezt a magyar fordítását találjuk: 
Ja j , jaj, édes apám, többé sohasem mondok 
neked verset.) 

I'olónyi Manó ny. máv. főfelügyelő: „A ma-
gyar parlagi baromfi védelme." „Baromfineme-
sítés elméletben és gyakorlatban." (Grill Károly 
könyvkiadóvállalata.) A két kötet bolti ára 
fi pengő, tanítóknak 4 50 pengő. 

A kiváló szaktudással és negyven év gyakor-
lati tapasztalatával rendelkező szerző ebben a 
két kötetben olyan értékes és kimerítő munkát 
ad a magyar olvasóközönség kezébe, amely 
nélkülözhetetlen mindazoknak, akik a mind 
nagyobb tudást és tapasztalatot igénylő, de egy-
úttal állandóan emelkedő hasznot ígérő baromfi-
tenyésztéssel, különösen pedig annak nemesíté-
sével kívánnak foglalkozni. 

Az első kötetnek célja az, hogy a tenyésztő-
ket megóvja a túlzásoktól, felhívja figyelmüket 
az ú. n. „sporttenyésztés" káros hatásaira és 
gazdasági veszedelmeire, szembeszálljon azzal a 
törekvéssel, amely egy meglevő, nagyértékű 
tenyészanyag megsemmisítése árán idegenből 
hozott faj ták általánosításával kívánja a ma-
gyar baromfitenyésztés nemzetgazdaságilag 
óriási fontossági! kérdését megoldani. 

Különös érdeme a szerzőnek a teljes tárgyila-
gosság. Amellett, hogy meggyőző érvekkel száll 
síkra a magyar parlagi baromfi védelmében, 
lojálisán elismeri az idegen, különösen a leg-
inkább ismert leghorn és rlicde-izlandi fa j ták 
minden előnyét és értékét. De egyúttal meg-
világítja és éles bonckés alá veszi az ú j mozga-
lom gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és szo-
ciális következményeit s ezek ismeretében tilta-
kozik a parlagi fa j tánk céltalan és káros ki-
irtása ellen. 

Rámutat arra, hogy a sokat hirdetett és ma-
gasztalt csodamadarak, amelyek hivatva len-
nének hazai parlagi fa j tánkat pótolni, a kultúr-
fa j ták minden előnyével, de egyúttal minden 
gyengéjével vannak felruházva. A nemes ide-
gennek országszerte való szétosztása és tenyész-
tésének erőltetése csak annyit változtatna a 
mai szomorú helyzetben, hogy a primitív bá-
násmódhoz szokott parlagi eltűnnék falvaink ól-
jaiból, az idegen pedig a szokatlan primitív 

bánásmód és nélkülözések következtében hama-
rosan degenerálódva, szintén eltűnnék. 

Nagyon helyesnek és szükségesnek tar t ja a 
nagyobb tojáshozamot biztosító idegen fajták-
nak tiszta vérben, zárt farmokban való tenyész-
tését, még fontosabbnak azonban azt, hogy te-
nyésztőinknek, elsősorban pedig kisgazdáinknak 
a hazai baromíianyagot, az itt ezer év óta meg-
honosodott — parlagit — adjuk s ebből a foko-
zatosan fejlesztett szaktudás felhasználásával 
nemcsak hús-, de tojáshozam szempontjából is 
elsőrendű nemes fa j tá t hozzon létre. Ezáltal ad-
junk alkalmat a magyar parlaginak is, hogy 
az idegenekkel egyenlő elbánás és gondozás 
mellett nyílt, becsületes versenyben építse ki és 
bizonyítsa be készségeit, tehetségeit és erényeit. 

A második kötetben a szerző, a fenti szem-
pontok alapján, részletesen ismerteti a baromfi-
nemesítés elméletét és gyakorlatát. Megálla-
pítja, hogy „míg a baromfitartás csak háztar-
tási kellék, a baromfitenyésztés már foglalko-
zás, a nemesítés mesterség, annak tökéletesítése 
pedig művészet s egyúttal perpetuum mobile, a 
kísérletek végnélkiilisége. 

A baromfinemesítés ú j irányainak ismertetése 
után rámutat a nemesítési eljárás megkez-
dése előtti teendőkre, hogyan kell a legkülön-
bözőbb bajok és baromfibetegségek ellen véde-
kezni, a tenyésztést és nemesítést észszerűen 
megalapozni a nélkülözhetetlen felszerelést be-
állítani, utasítást és egyúttal mintákat ad az 
elkerülhetetlenül szükséges adatok gyűjtésére, 
feljegyzések vezetésére. 

Ennek a kötetnek második részében beha-
tóan tárgyal ja a szerző a magyar parlagi 
„renaissance"-át, az egységes típusú, önálló 
hazai kettőshozaniú kul túrfa j ta megteremtését, 
annak lehetőségeit s a magyar parlaginak ide-
gen kultúrkakas útján történő keresztezését. 
Ismerteti a racionális, hasznothajtó tizein leg-
fontosabb alapfeltételeit, az észszerű tenyész-
kiválogatást és párosítást, a helyes takarmá-
nyozást, a baromfi gondos ápolását és tartását, 
a vándorlást és a tenyészállatok ideiglenes 
gyarmatoz tatását. 

Részleteiben megismerjük a baromfinemesítő 
mintaállcmást, célját és rendeltetését, a baromfi-
nemesítő mintaudvart, ennek helyes költség-
előirányzatát és rentabilitását, a baromfifarm-
gazdaság kialakulását. Ezután a tojásról, annak 
összetételéről, fizikai tulajdonságairól, élettani 
jelentőségeiről, fejlődéséről, kezeléséről kapunk 
szakszerű felvilágosítást. 

A csibenevelésnek, a különleges tápeledelek 
készítésének, a kappanozás céljának és külön-
féle előnyeinek ismertetésével fejezi be a szerző 
úgy elméletileg, mint gyakorlatilag nagy érté-
ket képviselő, érdekes könyvét. 

Az i t t felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbol t jában 

Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 18. 
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Fr. W. Roman: The New Education (Az ú j ne-
velés). London, 1930, XX+438 lap. 

Napjainkban széltében és válogatás nélkül 
alkalmazzák az „új" jelzőt,* ami félreértésre 
ad alkalmat ós zavart támaszt. Ezért min-
denekelőtt tisztázni óhaj t juk az ,,új nevelés" 
fogalmát, amelynek többféle értelmezése van 
forgalomban. Ezt az elnevezést legáltalánosab-
ban, sőt divatosan annak a nevelési rendszer-
nek megjelölésére használják, amely szembe-
száll mindennel, ami régi, azt avultnak minő-
síti és mindenben (állítólag)** ú j ösvényeket 
igyekszik vágni. Ez a neopedagógia, bár* közös 
forrásból: a meglevővel szemben támasztott 
elégedetlenségből táplálkozik, a fejlődés folya-
mán idő és tér szerint elágazik és a radikaliz-
musnak különböző fokait, árnyalatait tünteti 
fel. Ezzel ellentétben szerzőnk az „új nevelés"-
nek tágabb, egyetemesebb értelmezését adja: 
az nála voltaképen a tárgyalt országokban a 
közoktatásügynek mai állapotát jelenti. Ebben 
természetesen bennfoglaltatik a fent említett 
neopedagógia is, amely azonban az egyes or-
szágokban különböző alakban és mértékben 
nyilatkozik meg s nem hozható közös neve-
zőre. Ez a közösség mégis két alapvető elvre 
nézve állapítható meg: a határozott demokra-
tikus fejlődés irányában és a gyermek értéké-
nek és érdeklődésének központi helyzetében. 

Méreteiben és tartalmában egyaránt tiszte-
letet parancsoló ós elismerést érdemlő munka 
fekszik előttünk, amely méltán tart számot a 
standardwork büszke elnevezésre. Szerzője, 
többszörös amerikai és európai doktor és a hí-
res washingtoni Bureau of Education volt spe-
cialistája, vagy 20 év óta foglalkozik, jórészt a 
helyszínén a világ közoktatásügyének tanul-
mányozásával és a gazdag szakirodalomnak 
lelkiismeretes felhasználása mellett, a szinte 
mérhetetlen anyag feldolgozásánál bőven hi-
vatkozik személyes tapasztalataira és — bár 
munkája első sorban informatív jellegű — 
nem hallgat ja el egyéni véleményét, a határo-
zott bírálatot sem, miközben helyenként poli-
tikai, társadalmi és közgazdasági térre is át-
csap. Ebben, bár kellően megalapozott, de 
mégis egyéni ítéletekről lévén szó, nem min-
denben követhetjük. A háború előtti nevelést, 
iskolázást erősen bírál ja és elhibázottnak 
tart ja. A háború folyamán azt hittük, hogy 
egészen ú j rendszer fog következni, ámde eb-

* „Űj dolgok" mindig voltak, vannak és lesznek. Res 
novae (új dolgok) volt a szavuk már a régi rómaiaknak 
a forradalomra, amely pedig meg sem közelíti azokat a 
gyökeres átalakulásokat, amelyeknek mi voltunk és va-
gyunk cselekvő, do még inkább szenvedő részesei. 

** Így pl. az úgynevezett „új iskolák" (Abbotsholmo, 
École des Koches. Landerziehungsheimo) a szintén ú j uta-
kat kereső, ú j eszméket terjesztő filantropisták kí-
sérleti iskoláiban találják régi hasonmásukat. — Nálunk 
Rózsa Ignác már 1912-ben adta ki „Az ú j iskola felé" 
c. könyvét (187 lap). 

ben csalódtunk, mert a háború a tömegekben 
nem termelt teremtő gondolatokat: úgyszólván 
csak az elemi, a műszaki és a kereskedelmi ok-
tatás terén akadunk életbevágó újításokra. A 
gyermeknevelésnek ós az iskolarendszereknek 
abból kell kiindulniok, hogy milyen a világ, 
mert ez csak az iskolával és azon keresztül 
javítható meg. 

Két előszó és egy zárófejezet ad nagyjában 
áttekintést a könyv gazdag tartalmáról és a 
szerző végső következtetéseiről. Szerinte ma 
Európában 7 iskolarendszert lehet megkülön-
böztetni, amelyeknek viszonylagos értékét, 
fölényét nehéz megállapítani. Nagybritanuia 
és Írország a szárazfölddel szemben egészen 
külön utaken jár. Franciaország folytatja a 
humanisztikus hagyományokat. Németország, 
főleg a népoktatásban, demokratikus formákra 
tér át. Az északi államokban az iskolánkívüli 
(felnőttek) oktatása van homloktérben. Ausz-
tria, helyesebben Bécs, magában áll abban, 
hogy a 4 első iskolaévben mellőzi az órarendet 
és a tantervet, amelyeket a következő 4 évben 
úgy szervez, hogy a tömegek hozzáférhessenek 
a felsőbb iskolákhoz. Olaszországban az egész 
oktatás az egyházi iránynak szigorú ellenőr-
zése mellett az ú j politikai kormányzórendszer 
jegyében és szolgálatában áll. A legmerészebb 
kísérlet Oroszországban folyik, ahol a serdülő 
nemzedéket szigorúan vallásellenes szellemben 
két irányban igyekeznek felnevelni: egy ú j po-
litikai filozófia és egy még be nem vált gazda-
sági rendszer érdekében. Az „Is Optimism jus-
tified" (Jogcsult-e az optimizmus, 417. 1. f.) 
című zárófejezetben a szerző újból sorra veszi 
az országokat, vizsgálja és bírál ja iskolarend-
szerüket Európa jövőjének szempontjából. 
Angliában még sok probléma vár megoldásra. 
Franciaországot dicsőíti ugyan, de a fegyver-
kezésben és alkoholizmusban súlyos árnyolda-
lakat lát. Németországról, amely nem jelent 
veszedelmet Európa számára, nagy előszere-
tettel szól. Az északi államokban erős az isko-
lai békemozgalom. Lengyelország és a Balkán 
komoly veszedelmek forrásai. Ez utóbbival 
kapcsolatban olvassuk a 420. 1. a következő, 
mintegy hallgatag Magyarországra is vonat-
kozó kijelentést: „Azok között a határok közt 
sok olyan van, amelyet az évek hosszú során 
át lehetetlen állandónak tekinteni". Olasz- és 
Oroszországtól nincs elragadtatva: az elsőt 
korunk egyik rejtélyének mondja, az utóbbit 
az ellenmondások országának, ahol még min-
den vajúdik. „A inai olasz politikai rendszer 
lehetetlen, a szovjet közgazdasági terve gya-
korlatellenes (impractical)... Idővel változás-
nak kell bekövetkeznie: Olaszországban ez az 
átmenet nehezen fog polgárháború nélkül le-
folyni, Oroszországban talán békésebben, de 
ez is kétséges. Összegezve, az európai kilátás 
rendkívül aggasztó annak a magasztos szel-
lemnek ellenére, amelyet számos iskolarend-
szer a türelmesség és harmonikus élet ápolása 
érdekében kifejt" (421. 1.). Záró szavaiban szer-
zőnk a Nemzetek Szövetségétől reméli az 
Európai Egyesült Államok megalakulását, 
amiben az Amerikai Egyesült Államok részvé-
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tele felelősséggel teljes kötelesség. I t t idézi 
Wilson elnöknek 1918 január 8-án a nemzetek 
egyetemes szövetsége érdekében tett világra-
szóló kijelentését, amely hivatva lett volna 
nagy és kis nemzetek politikai függetlenségét 
és területi integritását ünnepélyes szerződé-
sekkel egyformán biztosítani, (amelynek meg-
másítása azonban a mi vesztünket is okozta). 
„A világ államainak be- és kifelé igazságos-
ságra (Justice) van szükségük, mert igazságos-
ságnak kell uralkodnia. Az iskolák vannak első 
sorban hivatva arra, hogy ezek az óhajok 
majdan valósággá váljanak." Fájdalmas meg-
hatottsággal olvastuk ú j r a meg ú j r a ennek a 
kívülálló, a népeken és viszályaikon felülemel-
kedő, elfogulatlan és kiváló elmének eme nyi-
latkozatait, mert ki tudja, hogy meddig kell 
még bizakodnunk abban, hogy a Justice for 
Hungary (Igazságot Magyarországnak) va-
lóra váljék. 

Norman művét, amely függelékben 12 lapra 
terjedő és országok szerint csoportosítva a 
legújabb szakirodalmat is felsorolja, nagy ha-
szonnal tanulmányozhatják azok, akik a mai 
nemzetközi oktatásügy útvesztőjében alaposan 
óhajtanak eligazodni. k f . 

Internationale Zeitschritt für Erziehungs-
wissenschaft (Nemzetközi neveléstudományi 
folyóirat). Szerkeszti: Dr. Friedrich Schneider. 
Kiad ja J . P. Bachem Kölnben. I. évfolyam, 1. 
fűzet, 1931, 172 lap. 

A tudományok és művészetek birodalmában 
rég leomlottak a határokat eltorlaszoló vám-
sorompók és az országokat elszigetelő védőbás-
tyák. A kultúra kapcsolatai és szükségletei 
mind jobban nemzetköziekké lettek: tudomást 
lehet, sőt kell venni arról is, ami más orszá-
gokban történik, mert ennek ismerete minden-
képen okulással já r és kellő fentartásokkal 
javunkra válhatik. Ma már a legszerényebb 
szakfolyóirat sem lehet el „Külföldi Szemle" 
nélkül, amelynek terjedelme anyagtorlódás 
miatt folyton bővül. A kultúrának ez a nemzet-
közi imperativusa immár odáig fejlődött, hogy 
szinte minden tudományág külön többnyelvű 
nemzetközi folyóirattal rendelkezik, amely 
azoknak a szakembereknek igényeit és szükség-
leteit igyekszik kielégíteni, akik magasabb 
színtájról buzgólkodnak tudományuk előbbre-
vitelében. 

Az elmondottak változatlanul, sőt fokozott 
mértékben vonatkoznak a nevelés tudományára 
és gyakorlatára, a pedagógiára és oktatás-
ügyre, amelyek a világháború után világszerte 
hatalmas fellendülésben bontakoznak ki. Rokon 
kezdeményezésekben, nemzetközi jellegű peda-
gógiai folyóiratokban már a múltban sem volt 
hiány, ezek azonban egyetemesebb érdeklődés, 
értsd kellő anyagi támogatás híján csak rövid 
életűek voltak. A most megindult rokonválla-
lat, külső arányaival és belső tartalmánál 
fogva, már első tekintetre tiszteletet parancsol 
és elismerésreméltónak látszik. Nemzetközi 
jellegét már külsőleg három (német, angol, 
francia) nyelvű címe, de még inkább a fel-
váltva ugyancsak három nyelven megírt cik-

kek szemléltetik, amelyeknek rövid foglalatát 
a másik két nyelven is közlik. Ez az ügyes szer-
kesztői ötlet felette gyakorlatinak, „praktikus-
nak" fog bizonyulni. 

Kellő tájékoztatás kedvéért tartsunk nyom-
ban rövid szemlét a tartalom felett. A bevezető 
ajánlósorokban Kerschensteiner Gy. a következő 
súlyos és figyelemreméltó igazságokat szegezi 
le: „A nevelésügy megcsontosodásának csak a 
pedagógiai világ kölcsönös megtermékenyítésé-
vel lehet elejét venni. Egy nevelési probléma 
sem foglalja magában a pedagógiai bölcseség 
egészét." A következő 7—14. lapon a kiadásban 
résztvevő, illetőleg támogató intézményeken* 
kívül maga a szerkesztő szólal meg és elisine-
résreméltó tárgyilagossággal mutat rá a vál-
lalat szellemi nehézségeire is, amelyek főleg 
abban rejlenek, hogy a kívánt terjedelemben 
kell majd kielégíteni a sokféle pedagógiai, 
világnézeti és nemzeti érdekeket és irányokat, 
az elméletet és a gyakorlatot, ami még az egyes 
nemzeti jellegű folyóiratoknál sem mindig si-
kerül. Az érdemleges cikkek a következő hat 
csoportba vannak sorozva. 1. Értekezések és 
referátumok. II . Irodalmi szemlék és könyv-
ismertetések. III . Nemzetközi kongresszusok. 
IV. Okmányok és értesítések. V. Levelezés. 
VI. Munkatársak jegyzéke. Térszűke miatt fő-
leg az első csoportbeli cikkek felsorolására szo-
rítkozunk (-)-ben a szerző nevével és nyelvével: 
Nemzetközi pedagógia, külföldi pedagógia és 
összehasonlító neveléstudomány (Fr. Schnei-
der, Köln, német). A német reformpedagógia 
és nemzetközi vonatkozásai: ebben felette érté-
kes 33 nemzetközi oktatásügyi intézménynek, 
tudomásunk szerint, ilyen teljes összeállításban 
első ízben közölt beható és hiteles ismertetése 
(24—37. 1., W. Flitner, Hamburg, német). Edu-
cational Publicity: közoktatásügyi adatgyűjtés 
az Egyesült Államokban (Carter Alexander, 
New-York, angol). Educational Trends: mai 
pedagógiai irányzatok az Egyesült Államokban 
(I. K. Hart, Nashville, angol). Egy összehason-
lító i f júságtan (Jugendkunde) feladatairól (O. 
Tumlirz, Grác, német). Pedagógiai reálkataló-
gusok és bibliográfiák normálása (KI. Löffler, 
Köln, német). A mai népiskolai építkezések, 
képekkel (Schütte, Frankfur t a. M.—Moskau, 
német). A neuköllni Dammwegschule (egyesí-
tett elemi és teljes középiskola) tervezete (Fr. 
Karsen, Berlin, német). Leányoktatás a mai 
Franciaországban (I. Dresch, Toulouse, fran-
cia). Az osztrák iskolaszervezés problémái (R. 
Meister, Wien, német). A többi rovatok is bő-
velkednek időszerű ós értékes cikkekben, ame-
lyekre nézve az eredetire utalunk; külön csak 
egy minket közelebbről érdeklő közleményt em-
lítünk, amely a 168—71. 1. A Keller, Düsseldorf 
tollából rokonszenves bevezetés után kritikai-

* Ezek a következők: Deutsches Institut für wissen-
schaftliche Pädagogik (Münster). Deutsche Pädagogische 
Auslandstelle (Berlin). Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht (Berlin). International Institute of Teachers 
College (New-York). Institute of International Education 
(New-York). Bureau International d'Éducation (Geneve). 
Valamennyi az egyetemlegesség szempontjából foglalkozik 
a nevelés- és oktatásüggyel. 
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lag ismerteti a Szent Imre-iinnepségekkel kap-
csolatban Budapesten 1930 augusztus havában 
megtartott katholikus tanügyi értekezletet. 
Ezenkívül említésreméltó Claparéde genfi ta-
nár cikke a pedagógiai évkönyvekről (135— 
151. 1.), amely részletesen felsorolja az idevágó 
nemzeti és nemzetközi kiadványokat. Ezzel kap-
csolatban célszerű lenne a pedagógiai gyűjte-
ményes munkáknak (lexikonok, enciklopédiák) 
nemzetközi lajstromozása is. 

Már ez a vázlatos, fogyatékos felsorolás is 
megközelítő képet ad az első füzet felette gaz-
dag és változatos tartalmáról. Ha a követke-
zők is e nyomcn haladnak — ami éppen nein 
lesz könnyű feladat •—, az ú j vállalat az idő-
szaki pedagógiai irodalomnak olyan forrásává 
nőheti ki magát, amely egyrészt nélkülözhetet-
len lesz mindazok számára, akik tudományo-
san foglalkoznak emberneveléssel, másrészt ha-
tékony eszköznek fog bizonyulni a pedagógia 
előbbrevitelére, mélyítésére és a nemzetek kul-
turális együttműködésének fokozására. Mert ne 
feledjük, hogy egy ilyen magasratörő célok 
szolgálatában álló folyóirat feladata nem me-
rülhet ki bármily kiváló tanulmányok puszta 
közlésében, mert magasabb rendeltetése, hiva-
tása éppen az, hogy az anyagon keresztül köze-
lebb hozza egymáshoz a neveléstudománynak 
és gyakorlati nevelésnek a különböző országok-
ban buzgólkodó és különböző elvi táborokban 
küzdő hivatott munkásait: hogy az egyes nem-
zetnevelési rendszerek szintéziséből végre le-
szűrhető legyen egy-két egyetemes érvényű 
pedagógiai igazság is, amely a jogosult nem-
zeti jelleg ébrentartása mellett egyben kielégíti 
az általános embernevelés követelményeit is. 
A munkatársak névsorában német, angol és 
francia pedagógusok mellett osztrák, cseh, ro-
mán, török, sőt luxemburgi illetőségűekre is 
akadunk, magyarokra eddig (!) nem. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Mexikó oktatásügye. 
A forradalmak hazája, Mexikó is helyet köve-

tel a kultúrnépek sorában. Erre irányuló törek-
vései azonban hihetetlen nehézségekbe ütköz-
nek. A tízmilliónyi összlakosság egyharmad-
része bennszülött indián, a vérkeveredés lassú 
és nem tudja eltüntetni a faj i ellentéteket. Az 
indiánok nem vágyódnak a fehérek által 
kínált „kulturáltabb" életviszonyok után, le-
telepítésük és egy egységes nemzeti öntudat-
tal való eggyéolvasztásuk már csak azért sem 
lehetséges, mert negyvenkilenc népcsoportot al-
kotnak, amelyeknek legtöbbször még a nyelvük 
is egészen elütő. Az indiánok és fehérek közt 
fennálló iirt még elválaszthatatlanabbá teszi, 
hogy az előbbiek semmiképen sem hajlandók a 
spanyol nyelvet megtanulni. A hatóságok becs-
lése szerint három millió indián egy szót sem 
ért a spanyol nyelvből. Nem sokkal kedvezőbb 
a városokon kívül letelepedett fehérek kulturá-
lis helyzete sem. Falvaik egészen kicsinyek, né-

hány családot rejtegető egyszerű házikókból ál-
lanak és egymástól való távolságuk az utak 
hiánya miatt a kulturális haladás legnagyobb 
akadálya. Minthogy Mexikó ál lamformája szö-
vetséges állam, amelyben a tagállamoknak! 
messzemenő önállóságuk van, a központi kor-
mányzatnak a művelődés emelésére vonatkozó 
törekvései sok államban nemcsak hogy nem 
találnak segítő kézre, hanem nem egyszer ellen-
kezést váltanak ki. A társadalmi rétegeződé«-
egyenlőtlensége folytán még a jelen század első 
évtizedében is a plutokrácia kezében volt a ha - ' 
talom, de ez a rendőrkézen tartott városok falain 
túl nem igen terjedt messzebb. Az ország belse-
jében élő telepesek a központi hatalomtól meg-
lehetősen függetlenül élték az indiánokkal és a 
természet őserőivel vívott harcokkal tarkított 
életüket. Rafael Ramirez, előkelő mexikói peda-
gógus állítása szerint 1910 előtt ezrével voltak 
falvak iskola nélkül. És talán éppen ez a körül-
mény működött közre a forradalrjii légkör ki-
alakulásában. De viszont a forradalmak során 
az eddigi elhanyagolt földmívelő osztály is tu-
datára ébredt alsóbbrendűségének és követelni 
kezdte jogait a kulturális javak élvezetében. 
A fent említett pedagógus mondja, hogy a 
mexikói elemi iskola a forradalom vívmánya. 
Eladdig az elemi iskola a városokban lakó gaz-
dag polgárság kizárólagos tulajdona volt, ki-
alakulásában és fejlődésében ugyanazt az i rányt 
követte, mint a többi államban. 

Az ú j falusi iskola azonban újszerű cél-
kitűzésében és munkájában is. Célja messze túl-
megy a gyermek oktatásán írásban, olvasás-
ban, feladata, hogy az egész község jólétét szol-
gálja, szellemi és anyagi téren egyaránt. Ez a 
kis iskola a szó szoros értelmében szellemi, gaz-
dasági, szórakozási, jóléti, politikai központja a 
községnek és messze környékének. A missziós, 
lelkülettel letelepülő tanító a község minden 
problémájának megoldásáért felelős és valóban 
építő munkát végez nemcsak átvitt, de valósá-
gos értelemben. Ö építi tanítványaival, akiknek 
vasárnapokon a falu férfilakossága is segít, az. 
iskola egyszerű épületét, ő épít utakat, t áv-
beszélő és távíróvonalakat, rádióállomásokat, 
fertőző betegek részére elkülönítő kórházszerű 
épületeket, fürdőket a gyermekek és a lakosság" 
számára, sporttereket a felnőttek és játszó-
helyeket a gyermekek részére. Ö gondoskodik 
egészséges ivóvízről; a felnőttek tanításáról, 
előadások által szórakoztatásáról könyvek be-
szerzése útján. Ö terjeszti a helyes földmívelés-
módszereit azáltal, hogy a gyermekekkel az is-
kola közelében mintagazdaságokat rendez be, 
ahol állatokat tenyésztenek, növényeket termel-
nek. Végül szolgálatot tesz a nemzet nagy 
összességének, mert összegyűjti és helyi mú-
zeumban elhelyezi az őserdő természeti csodáit, 
az őslakosság életének jellemző megnyilvánulá-
sait. És mindez nem terv, jószándék, vagyis írott 
betű, hanem létező valóság, amelyet dr. Moises 
Sáenz nevelésügyi államtitkár statisztikai ada-
tokkal bizonyít a News Bulletin of the Inst i tute 
of International Education 1931. évi januári szá-
mában. E számok köziil csak néhányat közlünk 
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az érdekesebbek közül: 3425 iskola tanítója ol-
totta be az utolsó évben a község egész lakos-
ságát, 3172 iskola rendezett kiállítást a helyi 
mezőgazdasági és ipari termékekből, 1701 km 
utat építettek a tanítók felügyelete alatt, 3192 is-
kola épített a község részére sportteret, 1847 léte-
sített színházat, 354 iskolában a tanító volt a 
postamester, 3890 iskola tanítója tartott vasár-
naponkint a község részére istentiszteletet. És 
ilyen szellemben vezetett falusi iskolája van 
Mexikónak jelenleg 6520 helyen. 

Bármennyire érzi a lakosság is, a kormány is 
az iskola létesítésének fontosságát, a további 
fejlesztésének nagy akadálya a közigazgatásnak 
már említett decentralizáltsága. Az iskola épí-
tésének és fenntartásának költségei a helyi szer-
vezetre nehezednek. A szövetséges kormány 
azonban 6egíti az apró községeket azzal, hogy 
fizeti a tanítót, akit rendesen ő maga is küld 
az iskola külön e célra fenntartott 15 tanító-
képzőjéből a megfelelő helyre. Az egyes államok 
vezetősége inkább <a városi elemi iskolák és 
ezenkívül a középiskolák fenntartásának gond-
j á t vállalja. Ennélfogva a falusi népoktatás el-
lenőrzésének feladata is a szövetséges kor-
mányra hárul. Ezt a feladatot a tanítók tovább-
képzésével egyesítve oldja meg. Erre a célra 
12 „Misiones Culturales"-t szerveztek. Ezek 
mozgó bizottságok, amelyeknek tagjai sorra 
j á r j ák az egyes tanítókat, felvilágosítják őket 
az újabb gazdasági, technikai és egyéb vívmá-
nyokról, tanácsokkal látják el és egyébként is 
segítik munkájukban. Kulturális injekciókkal 
valósággal megóvják a tanítót attól, hogy kör-
nyezetéhez alacsonyodjék. Ezenkívül két állandó 
állomáshelyen tartózkodó ilyen kulturális Mis-
siót is tartanak, amelyekre időnként berendelik 
a tanítókat. 

Ugyancsak a szövetséges kormány feladata 
a felső oktatásról való gondoskodás is. Üjabban 
az egyetemen ingyenessé tették a tanítást. 

Versailles következménye a német népiskolán. 
A Versailles-ben megkötött német-francia 

béke tervszerűen készítette elő a német biroda-
lom végzetét. A francia engesztelhetetlen bosszú 
•és gyűlölet akkora jóvátételi terheket rótt az 
ősi ellenfélre, amelyek lassan elsorvasztották 
minden erejét. Hiába volt minden leépítés, min-
iden takarékossági rendszabály, a végzettel — 
amely az államcsőd felé vitte — nem tudott 
megbirkózni. Ebben a nagy krízisben, ebben a 
n a g y sorvadásban azután a német élet minden 
megnyilvánulása régi lüktetésében megcsap-
pant s az ideges nyugtalanság, amely a beteg-
ség velejáró tünete, minden téren felütötte a 
fe jé t . A német népiskolai élet sem maradt ment 
•ettől. 

Májusban folyt le a Majna melletti Frank-
f u r t b a n a Deutsche Lehrerverein rendes évi 
nagygyűlése. Mindig nagy esemény volt egy-
egy ilyen tanácskozás s határozatai rendesen 
döntőleg folytak be a német népiskola sorsára. 
Imponáló volt nagy komolyságával, méltóságá-
va l és az ügyhöz mért nyugalmával, mint ame-

lyek velejárói minden olyan életmegnyilatko-
zásnak, amely erejének és céljainak tudatában 
van. 

Az idei tanácskozás nem ezek jegyében folyt 
le. Akkora ideges nyugtalanság és kapkodás 
já r t vele, amilyenre a német tanítóság aligha 
emlékezik. Emberek belső izgalma, türelmet-
lensége, ingerlékenysége felborította az előre 
megállapított munkarendet s egyre akasztotta 
az előadások nyugodt menetét. Az üdvözlő sze-
replések is a belső lelki depresszió hatása alatt 
folytak le. Vagy túlságosan hosszúra nyúltak, 
vagy olyan mozzanatokat vontak fejtegeté-
seikbe, amelyek disszonanciákat idéztek fel az 
amúgy is ingerlékeny lelkekben. Weiss nürn-
bergi tanító a német művelődés egységéről ér-
tekezett, de ő is ellenmondásokba keveredett. 
A német művelődés irányelveit a mult kultúr-
tartalmából kívánja ugyan meríteni, de a jelen 
politikai, gazdasági, szociális és szellemi ellen-
téteit pedagógiai problémának tekinti, azokat 
az iskolai tárgyalás területére utal ja s úgy 
óhaj taná a jövő német művelődési egységet fel-
építeni, nem számolva azzal, hogy a napi poli-
tikai kérdések elmélyítése inkább az ellentétek 
fokozására, mint elsimítására szokott vezetni. 
Hoffmann heidelbergi egyetemi tanár „Világ-
felfogás, nevelés, iskola" címen tartott előadást 
s a nevelés célját abban jelölte meg, hogy az 
iskola a gyermeket a haladó német élet munka-
társává nevelje. Előadását pontokba foglaltan 
nyomtatásban rendelkezésre bocsájtotta a részt-
vevő tanítóságnak, amely aztán jelentékeny 
részében meg se hallgatta az előadót s kivonu-
lásával szintén hozzájárult a sajnálatos nyug-
talansághoz és az általános zavarhoz. 

Tán sehol a világon nem él oly elevenen a 
pedagógiai szellem és tán sehol sem olyan érzé-
keny a pedagógiai érzék, mint éppen Német-
országban, a pedagógia hazájában. A német 
tanítóság fáradhatatlan a reformeszmék kiter-
melésében. Hiszen az áramlatok egész nagy 
sokaságával állunk ma szemben pedagógiai té-
ren s jóformán mind a közelmúlt vívmánya. 
A művészi nevelés, a munkaiskola, az állam-
polgári nevelés, a normálpedagógia, a kísérleti 
pedagógia, a szociál- és individuálpedagógia, a 
személyiség pedagógiája, a nemzeti, az egysé-
ges iskola s a természetes nevelés mellett az 
„élet" iskolája és a hamburgi i rány — mind-
mind elevenen lüktet a német tanítóság szívé-
ben s eszméi, javaslatai, gondolatai megvalósí-
tásához epedve szomjúhozná az illetékes körök 
figyelmét, jóindulatú javulását, a kultuszkor-
mány pénzügyi támogatását, mert hiszen pénz 
nélkül a legszebb és a legüdvösebb elgondolá-
sok is kárbavesznek. Aztán ugyancsak élénken 
él a német tanítóság lelkében az az egyre foko-
zódó iskolanyomor, amely nap-nap után szembe-
jön vele s mint általános kultúrnyomor tragi-
kusan paralizálja ideális terveit. 

És ezzel a tanítósággal, ennek a reformokat 
termelő és valósítani akaró lelkületével állt 
szemben Grimme porosz kultuszminiszter ál-
landó leépítő cselekedetével — az államcsőd el-
kerülése végett s ama intelmével, hogy ma a 
puszta megélhetés előbbre való minden peda^ 
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gógiánál. Csoda-e, lia a miniszter szavai és flze-
tésapasztó kijelentései a tanítóságot lelohasz-
tották, elkedvetlenítették s hogy csak kicsin 
múlt, hogy üdvözlő szavai szinte teljes diszhar-
móniába nem fulladtak.1 

De nemcsak a tanítók lelkén, magán a német 
népiskolán is r a j t a fekszik Versailles sötét 
árnya. Erre nézve szomorú képet ad a statisz-
tika. 

Németországban 1901-ben 89 millió, 1906-ban 
9-7 millió, 1911-ben 10-3 millió gyermek láto-
gatta a népiskolát. 1921/2'2-ben már csak 8-9, 
1926/27-ben pedig 6-6 millió ezek száma. A vesz-
teség tehát 3-7 millió. Ó-Berlinben 1911-ben 
225.000, 1928 november 1-én 124.000 a népiskolás 
gyermekek száma. A veszteség tehát 100.000 
gyermek. Nagy-Berlinben 1921/22-ben 377.000, 
1926/27-ben 271.000 iskolásgyermeket neveltek az 
iskolákban. 

A tanítók, tanítónők száma is csökken. 
Ó-Berlin 1911-ben 5658 tanítót, tanítónőt szám-
lál, 1928 november 1-én 4517-et. A veszteség te-
hát ezen időpontban 100.000 gyermek és 1141 
tanerő. Nagy-Berlinben a tanítószemélyzet 
10.578-ról 8906-ra apadt; a leépítés tehát 1672 
tanítói állás. 

1922—27-ig a porosz népiskolai tanítószemély-
zet 7000-rel apadt, vagyis a 116.765-ös létszám-
ról 109.889-re s a mai napig valószínűleg ugyan-
ennyivel lett kevesebb a létszáma. Az egész né-
met birodalomban pedig 1922—27-ig 11.600 taní-
tói állás szűnt meg. 1921/22-ben még 195.946 ta-
nítója van Németországnak, 1926/27-ben már 
csak 184.358.2 

Versailles rettentő súlyát érzik az iskolai 
költségvetések is. Meseritz 12 km távolságban 
van az ú j porcsz-lengyel határtól. Iskolai redu-
kált költségvetésében tanulságos adatokat ta-
lálnak. 

Iskolai ünnepélyek költségét 200 M-ról 100-ra, 
filmlátogatás és egyéb kiadásait 150 M-ról 10 
M-ra, a tanítók továbbképzésére szóló költsé-
geit 600 M-ról 400-ra, taneszközök kiadásait 
1000 M-ról 700-ra, líceumi költségeit továbbkép-
zésre 300 M-ról 100-ra szállította le 1931-ben. 
Teljesen törölte az i f júsági zenekar költségeit, 
továbbá a fiúközépiskoláknál a tanítók tovább-
képzésére beállított eddigi 500 M-t; abbamaradt 
a diákotthon kibővítése. Törölte a diákutazá-
sok költségeit. Nincs 10 órai kenyér. Nincs ki-
adás a tudomány és művészet területén. A 
sporttér 1000 márkájá t is 500 márkára apasz-
totta. Nem foganatosította a város az Oboa-beli 
fürdőépítkezéseket. Nincs úszóünnepség. Az is-
kolaorvosi vizsgálatot is csak az I. és utolsó 
évfolyamra korlátozta.® És így van ez körül-
belül az egész vonalon. 

Németország ebben a pillanatban az állam-
csőd és kommunizmus mesgyéjén áll. Amerika 
emberbaráti kezét nyúj tot ta feléje, hegy a 
nem is régen oly hatalmas, de ma a bukás szé-
lén álló német népet a kétségbeeséstől, a meg-
semmisüléstől, Európát pedig tönkremenéstől, 

1 Deutsche Schule, 1931, VI. sz. 321-326-ig. 
2 Deutsche Schule, 1930, X. 610—611. 1. 
3 Deutsche Schule, 1931, VI. 353—354. 1. 

kultúrája rombadöntésétől megmentse. Francia-
országon múlik, hogy a német népre s így a 
német népiskolára is jobb napok virradjanak. 
Vájjon a német nép és népiskolája sorsának 
jobbrafordulásával ránk is köszöntenek-e jobb 
napok? Valósul-e szent álmunk, hazánk fel-
támadása s keblünkre ölelhetjük-e a trianoni 
végzet elmúlásával az elszakított területek sok-
sok ezer elvesztett magyar népiskoláját és ta-
nítóját? Ügy véljük, hogy igen. Igen! Mert 
hiszünk egy isteni örök igazságban. 

Leyrer Mátyás. 

H Í R E K 

A német egyetemek és akadémiák 
szövetségének kiadványa Magyarország 
útjelző tudománypolit ikájáról. 

Örvendetesen szép jelével találkozunk ismét 
annak, hogy a külföld illetékes körei mily sok 
megértéssel ós megbecsüléssel fogadják Ma-
gyarország kultúrpolitikájának fejlődési irá-
nyát és gazdag eredményeit. Az összes német 
egyetemek és tudományos akadémiák szövetsé-
gének van egy „Német kutatás" című kiadvány-
sorozata, mely legújabb 17. kötetét azoknak 
a külföldi államoknak szenteli, amelyeknek 
tudománypolitikája új utakon jár. A kötet címe 
is ezt fejezi ki: „Neue Wege der Wissenschafts-
pflege im Auslande". 

Melyek azok az államok, amelyeknek tudo-
mánypolitikájában a nagytekintélyű intézmény 
a korszerű reformeszmék érvényesülését fel-
ismeri ós méltatja? Ezek az államok: az Ame-
rikai Egyesült Államok, Angolország, Belgium 
— és Magyarország... Ez az a négy állam, 
amely a német kiadvány szerint nemcsak al-
kotásainak gazdagságával kelt figyelmet, ha-
nem azzal is, hogy sok tekintetben ú j utakat 
vágott a kultúrpolitikában, amelyekkel — mint 
Schmidt-Ott, a kiváló kultúrpolitikus, a kötet 
előszavában írja — foglalkozni kell s amelye-
ket számon kell tartani. 

„Magyar kultúrpolitika a háború után", 
— ez a címe a velünk foglalkozó terjedelmes 
fejezetnek. A tanulmány Klebelsberg Kuno 
gróf kultuszminiszternek a berlini egyetemen 
tartott, emlékezetes sikerű előadásából indul 
el, amelyben megtalálja azokat az egyetemes és 
összefoglaló eszméket, amelyek kulturális fej-
lődésünk irányát megszabták és egyben igazolá-
sát nyúj t ják . I t t találkozunk világos szembe-
állításával a centralizáció és a decentralizáció 
kérdésének, valamint konkrét megfogalmazásá-
val annak a követelménynek, hogy „az iskolá-
nak állandóságra és nyugalomra van szüksége" 
ahhoz, hogy eredményt érjen el s ezért a kul-
tuszresszortot elsősorban politikamentessé kell 
tenni. A politikamentességnek ez az elengedhe-
tetlen feltétele nyilatkozik meg a gyűjtemény-
egyetem szervezetében, amely ezt a nagysza-
bású organizációt függetlenné teszi hatalmi ós 
politikai áramlatoktól. 
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A tanulmány kellő figyelmet szentel kultúr-
politikánk erősen nemzeti irányának, amit 
ugyancsak Klebelsberg grófnak jól megértett 
neonacionalista elgondolásból és megfogalmazá-
sából vezet le. „Magyarország — folytatja a 
tanulmány — ennek a személyiségnek köszön-
heti kulturális lendületét, amelynek valódi cél-
jai messze túlnőnek a már elért eredménye-
ken is." 

A fejezet ezután bőségesen ismerteti a Gyüj-
teményegyetem szervezetét és gyors fejlődését, 
a beletartozó tudományos intézményeket, az-
után a Magyar Tudományos Akadémia, a Ter-
mészettudományi Tanács, az Ösztöndíjtanács 
munkásságát, a külföldi Collégiumokat és ma-
gyar tudományos intézeteket, majd pedig a vi-
déki egyetemeket. Foglalkozik behatóan a kö-
zépiskolai reformmal és végiil népoktatásunk 
fejlődésének hatalmas eredményeivel. 

Ez a tanulmány is, mely éppoly előkelő, mint 
illetékes helyen jelent meg, a sok között egyik 
bizonyossága annak, hogy ezen a megmaradt 
kis földdarabon a háború óta sikerült olyan 
tüzeket gyújtanunk, amelyeknek fénye messze 
ellátszik és ezek sorában a magyar szellemnek 
és kulturális törekvéseknek nemes fellángolása 
az, ami osztatlan megbecsülést és elismerést 
kelt a külföldön. 

Ilosvay Lajos műegyetemi tanár kitünte-
tése. A Kormányzó Ür Ö Főméltósága a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter e l -
terjesztésére dr. Ilosvay Lajos nyug. állam-
titkár, műegyetemi tanárnak a tudomány és 
a főiskolai oktatás, valamint a közélet és 
közművelődés terén szerzett érdemei elisme-
réséül a I I . fizetési osztály jellegét adomá-
nyozta. 

A legfelsőbb kitüntetés a magyar tudo-
mányos élet egyik legrégibb, kiváló tagjának 
érdemeit jutalmazza. Mint gyógyszerész és 
bölcsészdoktor indult el tudományos pályá-
ján s rövidebb ideig tartott középiskolai ta-
nársága után a műegyetemen a kémia taná-
rává, majd pedig Jankovich Béla kultusz-
minisztersége alatt államtitkárrá neveztetett 
ki. Katedrájához azonban ezen idő alatt is 
hű maradt. A Tudományos Akadémián, a 
Természettudományi Társulatban, a Föld-
tani Társulatban, az Országos Közoktatás-
ügyi Tanácsban, a Köziegészségügyi Egye-
sület technikai osztályának élén, az orszá-
gos tanárvizsgáló bizottságban évtizedek 
során fejtett és fe j t ki ma is gazdag tevé-
kenységet és egész sereg tudományos 
munkával — főképen az analitikai ké-
mia terén — gazdagította irodalmunkat, 
amellett ásványvizeink egész sorozatát ő 
vegyelemezte. A bámulatos frisseség és szel-
lemi erő birtokában levő Ilosvay dr. ma 
nyolcvanéves s előadásait elpusztíthatatlan 
energiával még ma is megtartja a műegye-
temen. 

A kitüntetés alkalmából Hültl Dezső dr. 
műegyetemi rektor elnöklésével a műegye-
tem tanári kara és ifjúsága, a különböző 
tudományos testületek képviseletei meleg 
ünneplésben részesítették a kiváló profesz r 
szórt. Az ünnepélyen megjelent Klebelsberg 
Kuno gróf kultuszminiszter, méltatván az 
ünnepelt érdemeit személyesen adta át a 
kormányzói kitüntetést. Rámutatott arra, 
hogy ebben az országban nemcsak a politi-
kai érdemeket jutalmazzák, hanem a szel-
lemi téren kifejtett munka is a legmagasabb 
elismerésben részesül. 

Utána Szily Kálmán kultusz miniszteri 
államtitkár üdvözölte Ilosvay Lajost, nem-
csak mint a tudomány lelkes búvárát, ha-
nem a politikust is, aki nagy érdemeket szer-
zett négyéves kultuszminisztériumbeli poli-
tikai államtitkársága alatt. A minisztérium 
bálás szívvel gondol vissza működésére, 
amellyel bebizonyította, hogy a tudomány 
terjesztésé és isiápolása elsőrendű életszük-
séglete ennek az országnak. 

Az egybegyűlt előkelőségek és a tudomá-
nyos élet reprezentánsai előtt ezután Hültl 
Dezső műegyetemi rektor méltatta Ilosvay 
Lajos tudományos érdemeit, majd a Tudo-
mányos Akadémia részéről Szinyey József 
szólalt fel, s utána Tauffer Vilmos a Felső-
oktatási Egyesület, Mágócsy-Dietz Sándor 
a Természettudományi Egyesület, Zemplény 
Géza műegyetemi tanár a Természettudo-
mányi Egyesület vegyészeti osztálya és 
Meliy József dr. a Közegészségügyi Egye-
sület nevében mondott elismerő szavakat-
Utána a műegyetemi if júság, valamint a 
vegyészeti iparok képviselője köszöntötték 
Ilosvay Lajost, aki meghatott szavakkal 
mondott köszönetet mindazoknak, akik érde-
meiről szólottak. 

Új pedagógiai könyvek. Quint József és Körösi 
Henrik elhalálozása után a Népiskolai Egysé-
ges Vezérkönyvek szerkesztését a Néptanítók 
Lapja szerkesztősége: Petróczi István minisz-
teri tanácsos, felelős szerkesztő, Berivaldszky 
Kálmán és Drozdy Gyula szerkesztők vették 
át. Ebben a sorozatban most van sajtó alatt 
s szeptember elsejére jelenik meg „Beszéd- és 
értelemgyakorlatok a III. osztályban" c ímű 
vezérkönyv, melyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából Drozdy Gyula írt. Ez 
a könyv folytatása a Népiskolai Egységes Ve-
zérkönyvek sorozatában megjelenő Quint— 
Drozdy-ié\e I. és II. osztályos beszéd- és érte-
lemgyakorlati vezérkönyveknek. Ugyancsak 
szeptemberre jelenik meg Drozdy Gyula és 
Frank Antal dr.: „Népiskolai neveléstan, taní-
tástan és módszertan tanító- és tanítónőképző-
intézeti növendékek számára" című könyv, me-
lyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r 
tanító- és tanítónőképző-intézetek számára tan-
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könyvül engedélyezett. A IV. osztályos beszéd-
es értelemgyakorlati vezérkönyv, valamint a 
helyesírás és nyelvi magyarázatok vezérkönyve 
az ősz folyamán fog megjelenni. 

Miniszteri elismerés egy igazgató-tanítónak. 
A kultuszminiszter Szabady Sándor somogy-
szentpáli elemi iskolai igazgatót nyugalomba-
vonulása alkalmával a népoktatás terén kifej-
tett félszázados eredményes munkásságáért el-
ismerésben részesítette. 

Kitüntetett tanítók. Komárom-Esztergom vár-
megye tanügyi bizottsága Palkovics László al-
ispán elnöklésével ülést tartott, amelyen haza-
fias szellemű, buzgó működésük elismeréséül 
Kocsis Ernő vésztőszőllősi igazgató-tanítót és 
Huber Ilona leányvári tanítónőt ötszáz-ötszáz 
pengő jutalomban részesítette a vármegyei 
Thaly-alapból. 

Kisdednevelési Országos Kiállítás. A Kisded-
nevelők Országos Egyesülete Pécsett, 1931 szep-
tember 2-től 8-ig kisdednevelési országos kiállí-
tást tart, amelyet ünnepélyes keretek között 
szeptember 2-án nyitnak meg. 

Délután előadások lesznek a gyermekklini-
kán; gyakorlati foglalkozások a kiállítás épü-
letének udvarán. A vendégek tiszteletére mű-
soros teaestély a Nemzeti Kaszinó kerthelyi-
ségében. 

Szeptember 3-án d. e. 10 órakor B. Bélaváry 
Erzsébet előadást tart „Montessori módszere az 
óvodában" címmel. 11 órakor tar t ja a városi 
székház dísztermében dr. Imre Sándor elnök-
letével a Kisdednevelők Országos Egyesülete 
közgyűlését. Előadók: dr. Weszely Ödön egye-
temi tanár és Balga Zsuzsanna egyesületi al-
elnök. 

A jelentkezés a Pécs-Baranyai Központi Ta-
karékpénztár 19.364. sz. csekklapján beküldött 
3 P jelentkezési díj befizetésével történik. Akik 
a rendezőbizottság útján a lakást és élelmezést 
is igénybe veszik és egy kiránduláson is részt 
óhajtanak venni, azok 15 P-t küldjenek be jel-
zett csekkszámlára. A rendezőbizottság ügyve-
zető elnöke Nendtvich Vilma, aki fáradhatat-
lanul, igazi önfeláldozással dolgozik a nagy-
jelentőségű kultúrünnep sikere érdekében. 

Pécsett a dr. gróf Klebelsberg Kunó Iparostanonc-
iskolában 1931 szeptember 2-tól szeptember 10-éig ren-
dezik a kiállítást. A kiállítás második csoportja Ráth-
utca 18. szám a l a t t a városi óvodában lesz elhelyezve, 
ahol műipari kézimunkák, alföldi magyar asszonyoktól 
származó recemunkák kerülnek eladásra és a „Budapesti 
óvónői Kör" bazárjának szép, hasznos és olcsó tárgyait 
árusí t ják. A kiállítás fővédnöke Virág Ferenc megyéspüs-
pök. A falu menedékházát egy tolnamegyei menházvezetőnő 
muta t j a be németajkú növendékeivel. 

A Kisdednevelők I. Országos Kiállítása 1910-ben 
Lőcsén, június 26-tól július 6-ig volt az 1891. évi XV. 
t.-c. életbelépésének 20. évfordulója alkalmával és dr. 
Halmos Andor, akkori szepesmegyei kir. s. tanfelügyelő, a 

Szepesvármegyei óvókör t i tkára, most tolnamegyei tanfel-
ügyelő rendezte. A lőcsei kiállítás megszervezése és a ki-
ál l í tot t tárgyak igazolták a magyar és magyaros kisded-
nevelés előrehaladását és függetlenítését a német Kinder-
garten éktől. A rendezőség akkor gondoskodott arról, hogy 
a kiállítás a magyar kisdednevelést teljes hűséggel mutassa 
be. Értékes gyermekmunkák kerültek bemutatásra, a gyer-
mekek dal- és játékprodukciói igazolták, hogy a törvény 
intenciói helyesek voltak. De gondoskodott a rendezőség 
a szórakozásról is. Nagyszerű toronyzenók, kirándulások 
tették felejthetetlenné a látogatóknak lőcsei tartózkodá-
sukat. 

A mostani kiállítást a vadregényes Mecsek alján ren-
dezik. Bizonyára hasonló nagy szeretettel a jövő nemze-
dék iránt mint elsőt. 

Magyar ifjú ági egyesületek Olaszországban. 
Nápolyban megalakult az Amici dell'Ungheria 
egyesület if júsági csoportja. Giovanni Terra-
nova, a római magyarbarát i f júsági egyesület 
elnöke megalakította a nápolyi csoport tiszti-
karát. A legközelebbi napokban megalakul a 
bolognai csoport is, amely a római és a nápolyi 
központtal együtt fogja végezni munkájá t az 
olaszországi magyar propaganda érdekében. 

Az ötödik tanítói állás Balatonfüreden. A bala-
tonfüredi róm. kath. egyházközség a tanulók létszámá-
nak szaporodása folytán megszervezte az ötödik tanítói 
állást és erre Lipót Imre taní tót választotta meg. 

Népművelési jutalomdíjak. Zemplén vármegye 
iskolánkívüli népművelési bizottsága az 1930/31. 
tanévben teljesített kiváló s eredményes nép-
művelési tevékenységéért Kántor Mihály ci-
gándi ref. elemi iskolai igazgató-tanítót, Ke-
resztury József kisrozvágyi állami elemi iskolai 
igazgató-tanítót és Soltész I. Ödön hernádkaki 
r. k. tanítót pénzbeli jutalomban részesítette. 

Békés vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága folyó évi június hó 
26-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a 
Vármegyeházán, amikor is Tantó József vár-
megyei népművelési titkár a vármegyei nép-
művelői élet minden mozzanatára kiterjedő, 
részletes beszámoló jelentésében ismertette az 
1930/31. évi népművelési tevékenységet. E sze-
rint az elmúlt tanév folyamán Békés vármegye 
területén 28 községben, 2 megyei városban, 
131 tanyai körzetben, összesen: 251 helyen 
5132 sorozatos ismeretterjesztő előadást tartot-
tak. Az előbbi évihez képest az előadások száma 
606-tal emelkedett. Az előadók összes száma: 
978 volt. Az előadásokat kísérő szavalatok 
száma 2593. Az ének- és zenedarabok száma 
1570. Analfabétatanfolyam volt 6, 463 óraszám-
mal, beiratkozott 140, vizsgát tett 75 egyén. 
Elemi ismeretterjesztő tanfolyam volt 19, 1179 
óraszámmal, beiratkozott 593 egyén, vizsgát tett 
332. Általános ismeretterjesztő tanfolyam volt 
33, 2348 óraszámmal, beiratkozott 1318, vizsgát 
tett 916 hallgató. Idegennyelvi tanfolyam volt 
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4, 320 óraszámmal, beiratkozott 184, vizsgát tett 
93 egyén. Műkedvelői előadást tartottak a vár-
megye területén 246-ot, rádió szabadegyetemi 
előadást 121-et, mesedélutánt 323-at. Forgalom-
ban volt 120 könyvtár, kikölcsözött 9428 egyén 
38.151 könyvet. A népművelés ügyét szolgálta 
összesen 41 rádió 4 gramofon, 19, illetve 44 
vetítőgép, 26 mozigép, 15 népház, A Bizottság 
nevében dr. Márky Ba rna alispán meleg sza-
vakban köszönte meg a titkárnak fáradsá-
gos, de kiváló eredménnyel teljes munkát. 
A közgyűlésen báró Feilitzsch Berthold főispán 
is résztvett és számos bizottsági tag. 

Ünnepelt igazgató-tanítónő. Szilasbalhás népe meleg 
szeretettel ünnepelte Ughy Mária igazgató-tanítónőt nyug-
dí jaztatása alkalmából. Az ünnepelt tiszteletére az iskola-
szék díszközgyűlést t a r t o t t , melyen Karfner János plébá-
nos felolvasta Rott Nándor megyéspüspöknek az ünne-
pelt tanítónőhöz intézett meleghangú leiratát, majd hosz-
szabb beszéd keretében mél ta t ta Ughy Mária érdemeit. 
A jelenlegi és a volt tanítványok üdvözlése u t á n a szülők 
nevében dr. Feszti Ernő mondott hálás köszönetet s kí-
vánt hosszú és nyugodt életet a nyugalombavonuló tanító-
nőnek. 

Veszprém vármegye iskolánkívüli népművelési 
bizottságának dalosversenyei. Igen érdekes 
és az iskolánkívüli zenei népművelés szem-
pontjából nagyjelentőségű dalosversenyeket 
rendezett a közelmúltban Veszprém vármegye 
iskolánkívüli népművelési bizottsága. A vár-
megye, a Magyar Országos Dalosszövetség 
képviselőinek jelenlétében lefolytatott dalos-
versenyek Balatonkenesén kezdődtek. A zirci és 
szentgáli dalosversenyeken a kultuszminiszté-
rium VIII . f. ügyosztálya képviseletében Pa-
taky Mária dr. jelent meg. A balatonkenesei 
ünnepélyen hat község hét dalárdával, összesen 
280 taggal vett részt. A második dalosversenyt 
Pápán tartották meg. I t t 5 falu szerepelt dalár-
dáival, szintén igen szép eredménnyel. A zirci 
dalosversenyen a környékbeli hat község dalo-
sai mutat ták be szépen fejlődő tudásukat a kies 
dunántúli helység és környéke nagy számban 
összegyűlt közönségének. Az ezután két hétre 
következő. Szentgálon rendezett, dalosverseny a 
legkiválóbbakhoz tartozott énekesek és dales 
kulturáltság tekintetében. A zsűri — amelynek 
elnöke mindenütt Gál Sándor veszprémi király-
díjas karnagy volt — észrevételeit csak az 
egyes karok vezetőivel közölte, máskülönben a 
versenynek csak a formáját tartot ták be. 
A vármegye iskolánkivüli népművelési bizott-
sága élén Szokolszky Rezső tanfelügyelővel, 
Rhosóczy Rezső népművelési t i tkárral az eset-
leges elkedvetlenedést elkerülendő, egyforma 
ezüst koszorúkat, díszokleveleket osztott ki a 
dalosversenyeken résztvett 24 község 800 dalo-
sának. Az énekesek lelkesedése, meglepő tudása, 
a közönség nagy érdeklődése egyformán meg-
érdemelt eredményét jelenti annak a követésre 
méltó áldozatkész munkának, melyet a nép-
művelési elnök a lelkes Rhosóczy t i tkár és az 
egyes dalárdák meghatóan buzgó ideális vezetői 
— fiatal tanítók — ennek az ügynek szen-
teltek. 

Tanítói jubileum. A villányi róm. kath. elemi nép-
iskola évzáró vizsgájával kapcsolatban a villányi tantes-
tület meleg ünnepeltetósben részesítette Kész József igaz-
ga tó t , aki ebben a tanévben tö l tö t te be áldásos munkás-
ságának 40. évét. A tantestület a jubiláló tevékenységét 
Szvetics Károly iskolaszéki elnök magasztos szavakban 
méltat ta . Iiézs József igazgató meghatot t szavakkal kö-
szöntötte meg a nem vár t ünnepeltetést. A tanulók sze-
retetét Horváth Anna VI. osztályú tanuló tolmácsolta. 
A jubiláló a 40 évi működésből Villányban 34 évet töl-
t ö t t el. 

Somogyi népművelők bakonyvidéki tanulmányi 
útja. A népművelő egyéniségétől függ a nép-
művelés minősége. Ez a gondolat vezette So-
mogy vármegye Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságát, amidőn a népművelők képzésére 
(népművelő tanfolyamok, szaktanácskozmá-
nyok, előadások) sorába beiktatta a népművelő 
tanulmányutat is, amellyel elsősorban a szülő-
föld, a haza ismeretét, annak történelmi emlé-
keit,- természeti, művészeti szépségeit, értékeit, 
egyszóval kul túrájá t akar ja megismertetni és 
szerettetni s ezenkívül a népművelői testületi 
szellemet, ügyszeretetet k ívánja ápolni s a kö-
zös ügy iránti lelkesedést s ebből folyó tevé-
kenységet fokozni. A négynapos tanulmányi ú t 
részletesen keresztülvitt programmja ez volt: 
Indulás Kaposvárról július hó 6-án reggel 
6 órakor. Ütirány: Dombóváron át Veszprém. 
Vár, székesegyház, múzeum, ligetek stb. neve-
zetesség megtekintése. Másnap délelőtt Herend 
világhíres porcellángyárát és a városlődi kő-
edénygyárat néztük meg, délután a Bakony, 
Cuha-völgy természeti szépségeit, a zirci apát-
ság és a „magyar Sión", Pannonhalma párat-
lan kincseit, örökértékű emlékeit néztük meg. 
Harmadnapra Győr, nagyszámú látnivalójával, 
maradt. Gyönyörködtünk a több folyó össze-
folyásában, az ú j strandfürdőben, csodáltuk a 
püspöki vár, a székesegyház műkincseit, a 
szép városházát, az ódon vármegyeházat, a vá-
ros építészeti emlékeit, szép templomait. P á p a 
város késő délutánra maradt. Az Esterházy-
kastély, park, a fürdő, a sportpálya, a templo-
mok, a ref. kollégium számtalan irodalmi, tör-
ténelmi emléke stb. csodálatot és tiszteletet éb-
resztett mindnyájunkban. Utolsó napon láttuk 
Celldömölk szép templomát, Sümeg várát, Kis-
faludy Sándor szülőházát, sírját , a nagy 
művészi értéket képviselő plébániatemplomi 
freskókat, a ferenciek templomát, a püspöki 
nyaralót és végül az országos hírű és meg-
becsülhetetlen értéket rejtő Darnay-féle mú-
zeumot, ahol a sok látnivalóval nem tud be-
telni a szépet, a nagyot, a nemzetit szerető nép-
művelő lélek. Oly tárgyakra bukkan itt a ma-
gyar szem, amelyekért a British Múzeum száz-
ezer fontot ígér. Azután az utunk a természeti 
csodát jelentő tapolcai tavasbarlanghoz veze-
tett, onnan a balatonmenti kúphegyek, a ki-
aludt vulkánok, a szelíd hegyoldalak, a Bada-
csony lábához, a hullámzó, a kék, a csábos Bala-
tonhoz, honnan hajó vitt az édes szülőföldre, 
a szép Somogyországba s annak kikötőjébe, 
Fonyódra. A tanulmányi úton résztvett 25 ta-
nító (tanítónő), 6 tanár (nő), 4 lelkész, 3 jegyző, 
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2 orvos és 18 egyéb foglalkozású, összesen 58 
somogyi népművelő. Sok új ismerettel meg-
gyarapdova, kedves, szép emlékekkel meg-
rakodva tért vissza munkahelyére, hogy azután 
újul t erővel, fokozott munkakedvvel tovább is 
szolgálja a nemzet-, a honmentés ezen nemes 
ágát: az iskolánkívüli népművelést. 

Felczán József. 

Falusi nőnevelési tanfolyam Veszprémben. 
Veszprémben több hétig t a r tó falusi nőnevelési tanfolyam 
nyílt, amelynek célja, hogy a falusi asszonyokat és leá-
nyokat a gyakorlati és erkölcsi élet minden kérdésében 
felvilágosítsa. A tanfolyamot nagyszámú hallgató előtt 
dr. Rott Nándor megyéspüspök nyitotta meg, aki a bom-
ladozó családi élet rekonstruálása céljából tökéletesebb, 
az o t thont szerető, komoly kötelességének élő nőnevelést 
sürgette. Az első előadást dr. Gludovácz József hit tanár 
t a r to t t a , majd báró Podmaniczky Edith magyar táncórát 
adott . Előadást t a r t o t t a k még Serák József kanonok-
plébános, Németh Sándor és Jaloveczky Péter budapesti 
tanítóképezdei tanárok, Steiler Mária egészségügyi fő-
védőnő és Kurics Adalberta főnöknő. 

Az analfabéták csökkenése Veszprém megyé-
ben. Veszprém vármegye iskolánkívüli népmű-
velési bizottsága Porubszky Elemér dr. vár-
megyei főjegyző elnöklésével tartott közgyűlé-
sén Rhosoczy Eezső népművelési t i tkár beszá-
molt a bizottság évi működéséről. Az ú j nép-
számlálás adatai szerint az analfabéták száma 
8330 volt, az 1920. évi népszámláláskor összeírt 
24.368 analfabétával szemben. Az elmúlt tanév-
ben összesen 88 községben 2505 ismeretterjesztő 
előadást, a leventék részére 820 előadást rendez-
tek. Hét községben tartottak analfabéta-tanfo-
lyamot 114 hallgatóval s ezek közül 91 tanult 
meg írni-olvasni-számolni. Karsay Sándor dr. 
indítványára elhatározták, hogy az államsegély 
és a vármegyei hozzájárulás felemelését kérik. 

A Kossuth-nóta. Lapunk folyó évi 13. számában 
közöltük a Kossuth-nóta dallamát férfikarra és 
vegyeskarra átírva. A Kossuth-nóta eredetéről 
bizonyosat nem tudunk. Csak a szabadságharc-
nál későbbi kiadványokból ismerjük. Ezekből 
azt lehetne következtetni, hogy eredetileg „Él-
jen a magyar szabadság, éljen a haza!" szövegű 
refrénje rövidebb volt, A magyar nép ma is 
általánosan ismeri és szövegtöredékei más dal-
lamoknál is jelentkeznek. A dallamot Harmat 
Artúr, a Zeneművészeti Főiskola tanára ír ta 
át férfi- és vegyeskarra. 

A magyar népdal minden harmóniai kíséret 
nélkül születik meg és ebben az alakjában él 
országszerte. Nem képzelhető el tehát olyan 
kíséret vagy feldolgozás, amely mint egyedüli 
hiteles alak, minden más feldolgozási lehetősé-
get kizárjon. Ezért találkozunk az elmúlt szá-
zadok zeneirodalmában a hasonlóan csak egy-
szólamú katholikus és protestáns népének dal-
lamainak oly sokféle mesteri feldolgozásával. 
Valamely dallam életképességének és élő ere-
jének legnagyobb bizonyítéka az, ha még fel 
tud ja kelteni maga iránt a későbbi korok zene-
szerzői érdeklődését is. Ez indokolja jelen eset-
ben a Kossuth-nóta és majd következő társai-
nak újabb, mai feldolgozását. 

Halálozás. Cságoly József nyug. állami elemi 
iskolai igazgató-tanító, Kaposvár m. v. kép-
viselőtestületének, Somogy vármegye törvény-
hatósági bizottságának v. tagja, a Széchenyi 
Társaskör elnöke stb. áldásdús munkás életé-
nek 71. évében, július hó 17-én elhúnyt. — Gon-
dos Mór, a sátoraljaújhelyi orth. izraelita elemi 
iskola igazgatója 57 éves korában elhalálozott. 
Az elhúnyt tanférfiú széleskörű tudásával és 
intelligenciájával általános tiszteletet és becsü-
lést vívott ki magának. Pur i tán jelleme, egész 
élettevékenysége, melegszívűsége, segítségre 
mindig kész lelkülete maradandó emléket biz-
tosított neki. A temetés vasárnap, július 12-én 
délután 2 órakor Budapesten, a rákoskeresztúri 
temetőben nagy részvéttel ment végbe. 

R É G I Í R Á S O K 
— Ada tok a kul tuszminisz tér ium tör ténetéhez. — 

Mozaikok dr. Szmrecsányi Miklós 
kultuszminiszteri tanácsos életéből. 
I r t a : Hofbauer Aladár kultuszminiszteri számv. főtanácsos. 

Nemzeti közgyűjteményeink az 1922. évi X I X , 
törvénycikk értelmében különálló önkormány-
zati testet alkotnak, mely az Országos Magyar 
Gyüjteményegyetem nevet viseli, önkormány-
zati jogait — mint jogi személy — saját ta-
nácsa útján gyakorolja s e szerve révén igyek-
szik a társadalom érdeklődését nemzeti nagy 
közgyűjteményeink iránt fölkelteni, ébrentar-
tani s a közönséget áldozatkészségre indítani. 
Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem szer-
vezése abból a nagy gondolatból eredt, hogy 
hazánk óriási értékű közgyűjteményei éppen 
olyan magasrangú intézményei a magyar kul-
túrának, akár az egyetemek. 

E nagyfontosságú tanács tagjául hivatott meg 
legutóbb, mint kiváló műértő, az egri ér-
seki gyűjtemények igazgatója: dr. Szmrecsányi 
Miklós. 

Ez egyébként is tiszteletreméltó név hallatára 
régi, multszázadbeli dicső időknek képe tárul 
elénk s egy ma is viruló alkotás keletkezésének 
emléke elevenedik föl. 

Több mint ötven esztendeje, hogy az Orszá-
gos Magyar Képzőművészeti Társulatnak buda-
pesti Andrássy-úti műcsarnoka felépült (1877). 
Akkor általános volt a nézet, hogy ezzel a ma-
gyar képzőművészet hosszú időre kényelmes és 
minden igénynek megfelelő hajlékot nyert. Ám 
alig mult el tizenöt esztendő s a magyar 
képzőművészetek oly örvendetes, nem várt len-
dületet vettek, hogy az Andrássy-úti műcsarnok 
helyiségei egyenkint is, egész térfogatukban is 
elégtelenné váltak. Nagyterjedelmű képek, mint 
például Munkácsy „Honfoglalás"-a, valamint az 
egyre monumentálisabb irányban fejlődött szob-
rászatunk mesteri művei nem voltak bennük 
méltó módon elhelyezhetők. A téli kiállítások 
alkalmával egyre sűrűbben hallatszottak a pa-
naszok: a művészek részéről azért, hogy alkotá-
saik a helyszűke miatt célszerűtlenül állíttat-
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iak ki, a közönség részéről pedig, mert a túl-
zsúfolt helyiségekben mozogni sem lehetett. 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társu-
lat, mely maradandó érdemeket szerzett a ma-
gyar képzőművészet érdekeinek előmozdításá-
val, e jogos panaszokkal szemben teljesen tehe-
tetlen volt, mert a bajcn csakis új, nagy ki-
állítási csarnok emelésével lehetett volna segí-
teni, de ehhez a Társulatnak nem volt elegendő 
íinyagi ereje. 

Szmrecsányi Miklós dr. 
kultuszminiszteri tanácsos. 

így a magyar képzőművészetnek legfontosabb 
ügye azidőtájt az ú j műcsarnok megfelelő el-
helyezése lett. Az Országos Képzőművészeti 
Társulat művészi és kiállítási bizottságának 
tagjai mélységesen át voltak hatva feladatuk 
nagy fontosságától: nemcsak az állandó cél tel-
jes kielégítéséről kellett gondoskodniok, hogy 
t. i. az ú j kiállítási csarnok szerkezeténél és be-
rendezésénél fogva minden művészi igénynek 
megfeleljen, de arra a járulókos időbeli körül-
ményre is figyelemmel kellett lenniök, hogy az 
ú j hajlék az ezredéves országos kiállításra 
(1896) okvetlenül elkészüljön. 

A bizottság elsőbben is a kivitel irányelvei 
fölött döntött. Határozatba ment, hogy az ú j 
műcsarnok külső művészeti dísze alárendelt ér-
dekű a szerkezet s a célszerűség követelményei-
hez képest; az alaprajzi megoldás a legnagyobb 
fontosságú, ellenben a homlokzatnak csupán az 
arányokban érvényesítendő művészi ízlés a 
szükséges kelléke. Művészi értelemben tehát 
olyan homlokzati megoldásról, mely egy e rész-
ben kipróbált jóízlésű építőművész egyenes 
megbízásán túl a pályázati versenyt okvetlenül 
megkívánná, alig lehet szó. 

A bizottság javaslatára aztán a Társulat 
1893-ban részletesen megokolt emlékirattal for-
dult a m. kir. kormányhoz, helyesen utalva arra, 
hogy a képzőművészeti kiállítások csarnokának 
kérdése legalkalomszerűbben, a képzőművésze-

tek kívánalmainak kielégítésével s amellett a 
legkevesebb pénzbeli áldozattal a közelgő 1896. 
évi millenáris országos kiállítással kapcsolatban 
lenne megoldható. 

Ami az épület helyét illeti, kétségtelen volt 
ugyan, hogy az ú j műcsarnok valahol a főváros 
központi részén elhelyezve felelne meg legjob-
ban rendeltetésének, de ily elhelyezésre a roha-
mos fejlődés folytán hatalmas mértékben emel-
kedett telekárak miatt akkor gondolni sem le-
hetett. Örömmel kellett tehát fogadni a székes-
főváros közgyűlésének azt a nagylelkű határo-
zatát, amely szerint az Andrássy-útnak a Vá-
rosligetbe torkollásánál 4.000 négyzetméternyi 
területet 30 évi használatra ingyen, a földesúri 
jog elismeréseül kikötött egy darab húszkoro-
nás aranynak évenkinti lefizetése ellenében, át-
engedtetett. Ez a terület az ezredéves országos 
kiállítás tervezett főbejáratához oly közel esik, 
hogy a kiállítási teriilet kiegészítő részéül te-
kinthető s így a ra j t a emelendő műcsarnok az 
országos kiállítás látogatói részéről a kiállítás-
sal együtt lesz megszemlélhető, az országos ki-
állítás bezárta után pedig a rendes évközi tár-
latok céljaira feg szolgálni. Ezzel aztán orvos-
lást nyer az Andrássy-úti régi műcsarnokban 
immár tarthatatlannak mondható s a magyar 
képzőművészetre oly zsibbasztóan ható álla-
pot is. 

A m. kir. kormány megszívlelte a memoran-
dumban foglaltakat s javaslatára a törvény-
hozás az 1894. évi XXVII I . törvénycikkben az 
ú j műcsarnok, mint elsősorban az ezredéves 
kiállításnak szolgáló intézmény létesítésére 
300.000 o. é. forintot szavazott meg. Minthogy 
pedig a belső fölszerelésnek, de különösen a 
világításnak s a térfelosztás szerkesztésének 
fontossága megkövetelte azt, hogy a tervező 
folytonos érintkezésben álljon az Országos Ma-
gyar Képzőművészeti Társulat szakférfiaival, 
az építkezés tervezése, végrehajtása és a mun-
kálatok felügyelete, az állam főfelügyeleti 
jogának fenntartásával, a Társulatra bízatott. 
A megszavazott hitelből a második s egyszer-
smind utolsó részletet, 200.00 o. é. forintot 1894. 
évi december hó 14-én utalványozta ki báró 
Eötvös Lóránd vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a Társulat igazgatójának, Keleti Gusz-
táv kir. tanácsosnak kezéhez. 

Az ily képen kettős rendeltetéssel emelt s az 
örvendetesen fejlődő magyar képzőművészet ér-
dekeit szolgáló ú j műcsarnok az ezredéves 
országos kiállítás idejére tényleg el is készült s 
ünnepélyes keretek közt felavattatott. 

E munkálatokban, valamint az Országos Ma-
gyar Képzőművészeti Társulat megszervezésé-
nek és kiépítésének művében az önfeláldozásig 
menő odaadással működött közre dr. Szmre-
csányi Miklós, aki közben a Társulat tagjainak 
bizalmából a titkári állást foglalta el s e minő-
ségében nagy sikerrel fáradozott a Társulat fel-
virágzásán, kivált azáltal, hogy becses össze-
köttetéseket létesített a hazai és külföldi szép-
művészetek között s hogy közönségünk körében 
is fölélesztette a művészeti érzéket. 

Majd az 1895. évi állami költségvetésben újon-
nan létesült egy elsőosztályú vallás- és köz-
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oktatásügyi miniszteri osztálytanácsosi állás, 
azzal a rendeltetéssel, hogy az addig egyazon 
ügyosztál'yfőnök vezetése alatt állt, különben is 
nagyforgalmú alapítványi és a szintén önálló 
hatáskörű művészeti ügyosztály egymástól kü-
lönválasztassék. Ez utóbbi ügyosztály vezetését 
dr. Wlassics Gyula akkori vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a minisztériumon kívül álló 
szakerőre óhajtotta bízni, mert erre a munka-
körre akkoriban nem akadt teljesen alkalmas 
tisztviselő a minisztérium kebelében, pedig a 
művészeti ügyosztály hatáskörét, a folyvást nö-
vekvő igények kielégítésére, még ki is kellett 
terjeszteni. 

így esett a miniszter választása arra a fér-
fiúra, akit addigi működése és kiváló tehetsége 
egyenesen predesztinált a művészeti osztály ve-
zetésére; ily mérlegelések alapján ajánlotta 
a királynak az osztálytanácsosi kinevezésre 
dr. Szmrecsányi Miklóst, az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat t i tkárát s a Képző-
művészeti Tanács jegyzőjét. 

Dr. Szmrecsányi Miklós — „a tollvivő" — 
ebben az új, nagyobb hatáskörű állásban is 
megfelelt a személyéhez fűzött várakozásoknak. 
Nehéz viszonyok mellett is nagy virágzásra 
vitte a magyar képzőművészetet s azon volt, 
hogy ezt a nagyközönséggel is megszerettesse, 
a tehetőseket pedig érte áldozatokra késztesse. 

Hadd soroljuk elő ennek a kiváló férfiúnak 
életrajzi adatait: 

Dr. Szmrecsányi Miklós 1854. évi január hó 
19-én született Sárosdarócon. Gimnáziumi ta-
nulmányainak befejezte után kitűnő eredmény-
nyel tette le jog- és államtudományi szigorla-
tait a budapesti egyetemen és 1882-ben jog-
tudorrá avatták. 1877-től 1880-ig ügyvédjelölt 
volt, majd joggyakornok lett a pestvidéki tör-
vényszéknél. 

Ám a jogi tudományok mellett nagy elmélye-
déssel foglalkozott művészeti tanulmányokkal s 
ennek tulajdonítható, hogy 1882. évi június hó 
15-én az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat t i tkárául választatott s ebben az állá-
sában végezte teendőit 1895. évi április hó 22-ig. 
Közben irodalmi téren is működött s a belga 
Lipót-renddel tüntették ki. 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társu-
lat az államtól állandó évi támogatásban része-
sült s szinte expozitúrája volt a kormányzati 
művészeti igazgatásnak, amennyiben tényleg 
azokat a feladatokat látta el, amelyeket az ál-
lamnak, illetőleg a kormánynak kellett volna 
elvégeznie. Így dr. Szmrecsányi Miklós „toll-
vivő titkári" állásában igen nagy szolgálatokat 
tett hazájának. 

Fáradhatatlan és eredményes tevékenységét 
folytatta a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumban is, de sajnos, csak rövid néhány esz-
tendeig, mert a kimerültségtől származott s 
hosszú pihenést igénylett betegsége miatt kény-
telen volt fölmentését kérni állásától. Ezen el-
határozó lépése előtt mindent megkísérelt, hogy 
egészségét ós tetterejét visszanyerje, de a ked-
vező fordulat akkortájt nem akart beállni. Fá jó 
szívvel írta lemondólevelében: „Minthogy évek 
óta hivatásomnak szenteltem minden erőmet 

s a munka és a kötelességteljesítés kölcsönzött 
becset életemnek, ezért betegségemnek elkerül-
hetetlen következménye az a kényszerűség, hogy 
hivatali állásomtól megváljak. Súlyosan nehe-
zedik ez rám, de nem tehetek mást." 

A búcsúzó miniszteri osztálytanácsost a király 
a képzőművészet terén kifejtett nagyszabású és 
hasznos működése elismeréseül a miniszteri ta-
nácsosi címmel tüntette ki. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanító beszéde. 
írta: Dénes Szilárd dr., kir. tanfelügyelő. 

Elkészítettük tanításunk tervét. Minden rész-
letét apróra elgondoltuk s talán még írásba is 
foglaltuk. Bizonyosak lehetünk-e már ilyen 
körülmények között, hogy tanításunk kitűzött 
céljának megfelel s tanítványaink jól sikerült 
munkánk eredményekép teljesen elsajátí t ják a 
feldolgozásra váró ismereti anyagot? Ha kissé 
gondolkozunk a tényeken, a r ra a megállapí-
tásra jutunk, hogy eddigi munkánkkal még 
csak annyira közelítettük meg a célpontot, 
mint amikor a művész rajzban akar ja elkép-
zeltetni, milyen lesz majd a lelkében megfogant 
szobrászati vagy építészeti műalkotás. Sok kö-
rülmény összehatásától függ még, hogy az így 
elképzelt tanítás milyen eredménnyel jár a 
valóságban. A tanítónak még lelket kell le-
helnie az élettelen tervbe s egyéniségét kell 
belevinnie. Élő szavát is fel kell használnia, 
hogy tanítványai megtudják, mire akarja 
őket tanítójuk megtanítani. Az élő beszéd, az 
eleven hang lesz az a híd, amely a tanító és 
tanítványa között az összeköttetést megteremti. 
Ha erre gondolunk, el kell ismernünk, hogy a 
tanítás sikerének előidézésében mily döntő 
része van a tanító eleven beszédének, élő hang-
jának. 

Elsősorban tehát az élő hangnak: mégpedig 
a hang magasságának s a. megfelelő hang-
hordozásnak, vagy világosan szólva, igen nagy 
fontossága van annak is, nem beszélek-e túlsá-
gosan nagy hangon, vagy pedig oly halkan, 
hogy már maga a figyelés, a hallottaknak ér-
zéki észrevevése is megfeszített munkát kíván 
tanítványaimtól. Bocsássuk előre, a tanítónak 
az egész termet betöltő, nagy erővel hangzó 
beszéde fárasztóan hat a tanulókra. Tévedés 
tehát, ha azt hisszük, hogy ezzel a hanghordo-
zással megkönnyítjük a megértést. Ellenkező-
képen, ha tanítványaink hallóérzéke hosszabb 
ideig van az erős hanghullámok behatásának 
kitéve, figyelmüket ez csakhamar kifárasztja. 
Ha pedig állandó fegyelmező eszközül akarjuk 
ezt a hangot használni, csakhamar elveszti ha-
tását. Tanítványaink megszokják s közömbössé 
válik rá juk nézve. Az a veszély is fenyeget, 
hogy a tanulók követik tanítójuk példáját s az 
ő beszédük is oly hangos lesz, amely még hang-
szálukra is veszéllyel járhat. I t t is az arany-
középút a legmegfelelőbb: ne legyen a hang 
sem suttogó, sem pedig fülrepesztő. Egy ame-
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l ikai tanfelügyelő, J . L. Hughes (olv. Júz), 
Tanítók hibái című munkájában1 nyolcvan tiltó 
tanácsot ád a tanítónak. Ebből kettő a követ-
kezőképen hangzik: Hiba, ha igen hangosan 
beszélsz. Hiba, ha azáltal akarod a gyermekek 
lármáját elnyomni, hogy magad nagyobb lár-
mát csapsz, mint ők. Ugyanez a szerző Emer-
sonnak erre a mondására hivatkozik: A hangos 
modor mindig durva, a csendes mindig finom. 
Benkó Imre, Arany János nagykőrösi tanár-
ságának buzgó krónikása, a nagy költő tanítá-
sáról azt í r j a (Arany János tanársága Nagy-
kőrösön című műve 142. lapján), hogy „előadási 
módja minden cikornya nélkül egyszerű, de 
tartalmassága és egyénisége varázsa miat t 
figyelmet lekötő volt. Halk hangon, kissé von-
tatottan s fejét lesütve beszélt." Amint a fe-
gyelmezésben, az ismeretek közlésekor hasonló-
képen, csak ritka alkalommal szabad az emelt 
hangot használni. Kozma Andor, A karthagói 
harangok című hatásos versében méltán ír-
ha t ja Bocsor István pápai professzorról, hogy 
prelekciója „úgy zeng, mint az égbol t . . . " 
Ünnepies tárgyhoz ez a hang illik. Ámde taní-
tásunk anyaga legtöbbször a mindennapi élet-
nek egyszerű megnyilvánulása, vagy követel-
ménye s ehhez az ismereti anyagnak megfelelő, 
mérsékelt erősségű hang illik. Tanítványaink 
ilymódon könnyebben elsaját í t ják a közlen-
dőket. 

Nagyon fontos, hogy szavaink is keresetlenek, 
természetesek legyenek. Neveljük beszélő kész-
ségünket abban az irányban, hogy gondolataink 
mindig a legegyszerűbben jussanak kifejezésre. 
Ismernünk kell ezért tanítványaink szókincsét, 
hogy beszédünk állandóan ahhoz alkalmazkod-
jék. Kérdezhetné azonban valaki, hogyan fej-
lődik akkor tanítványaink szókincse, ha mindig 
ez a törekvés i rányí t bennünket. Valóban fon-
tos teendőnk, hogy a tanulók kifejező készsége, 
szóbősége egyre gazdagodjék. Hiszen ennek az 
értelem fejlődésével, a tudás gazdagodásával is 
vele kell járnia. Nem lehet tehát kétséges, hogy 
fokozatosan egyre gazdagítanunk kell a ta-
nulók szókincsét. A Népiskolai Egységes Vezér-
könyvek e tekintetben is eligazítanak bennün-
ket. Ha tanításunkban eddig még ismeretlen 
fogalom elnevezésére van szükség, tanítvá-
nyaink előtt bizonytalan jelentésű szó haszná-
latakor nem szómagyarázatot kell tartani. Az 
ú j szót úgyszólván belopjuk beszédünkbe s 
tanítványaink az előzményekből s összefüg-
gésből következtetnek az értelemre. Előveszem 
pl. a beszéd- ós értelemgyakorlati vezérkönyv 
II . osztályú kötetét. Találomra kinyitom az 51. 
lapon s a medence, valamint a gondozott sza-
vaknak ilyképen való használatára kapok útba-
igazítást. Az ú j szavak helyes megértését tehát 
a sűrű és más-más kapcsolatban való alkalma-
zás fogja tanítványaink lelkében előidézni. 

Még egy fontos szempontra kell figyelemmel 
lennünk. A tanítónak arra is ügyelnie kell, 
hogy beszéde a helyes magyarság elveihez is 

1 Tanítók hibái. I r ta: Y. L. Hughes. Angolból fordí-
to t ta Waldapfel János, Budapest. Az Athenaeum rész-
vénytársulat kiadása, 1894. 

gondosan alkalmazkodjék. A tanterv szerint 
szabatos magyar beszédre kell tanítványainkat 
megtanítani. Szószerin t idézve, célunk:1 „a gyer-
mek természetes kifejezési ösztönének fejlesz-
tése, hogy gondolatait és érzelmeit szóban és 
írásban szabatosan ki t ud j a fejezni." Ezt azon-
ban csak akkor érhetjük 'el, ha saját beszédünk-
kel erre mintát szolgáltatunk. Magyar nyelv-
érzékünk akkor erősödik, ha a magyar írás 
mestereinek műveit olvasgatjuk. Ha nincs sok 
időnk, csak keveset; de az a fontos, hogy nyelv-
érzékünk állandóan hatásuk alatt maradjon. 
A nyelvi hibák és idegenszerűségek ugyanis 
állandóan leselkednek tiszta nyelvérzékünkre 
s ez a legbiztosabb mód, hogy velük szemben 
erős ellenállásra tegyünk szert. Bizonyára egy 
tanító előtt sein közömbös, hogy beszédünk ne-
csak puszta gondolatközlés legyen, hanem 
egyszersmind a magyar lélek nemzeti sajátsá-
gait, egyszerűségét s természetességét is fel-
tüntesse. 

Egy ízben már összeállítottam a tanításban 
legsűrűbben előforduló nyelvi hibákat. Ezzel az 
alkalommal csak utalok erre a cikkemre2 s pár 
szóval megemlítek egynéhány ilyen beszéd-
beli vétséget. Sok baj van pl. az igekötővel. 
A legtöbben hibásan azt szokták mondani, hogy 
a törvényt, a szabályt be kell tartani, pedig a 
helyes nyelvhasználatnak megfelelően meg kell 
tartani. Ügyelnünk kell az igekötő szórendi el-
helyezkedésére is. Valaki ezt a kérdést intézte 
tanítványaihoz: Akarjátok elolvasni ezt a me-
sét? Ez a tanítótársunk elhanyagolt egy szórendi 
sajátságot, mert különben — helyesen — így 
fogalmazta volna meg szavait: El akarjátok ol-
vasni ezt a mesét? S a szórend körében ma-
radva ,az e kérdőszócska is sok nyelvi hibára 
ad alkalmat. Nem-e láttad, nem-e tudod, ke-
rülni való nyelvhasználatok, mert az e szócskát 
mindig az ige vagy az igepótló szó mellé kell 
tenni. Helyesen így kérdezzük tehát: Nem 
láttad-e? Nem tudod-e? (Sajnos, újabban már 
az ilyenféle ízléstelenség is meglehetősen ter-
jed: Meg-e tudod tenni?) Szinte szemlátomást 
figyelhetjük, hogy legújabban mint szorul ki 
az ellentétes mondatokból a hanem kötőszó. 
„Nemcsak az emberekre van gondja az Isten-
nek, de a madarakra is." — olvasom egy minta-
tanításban. Pedig itt hanem-et kellene hasz-
nálni, annak az egyszerű szabálynak figye-
lembevételével, hogy az állító mondatok után az 
ellentétes kötőszó de, tagadás után pedig 
hanem. 

Klebelsberg Kuno gróf miniszter úr a nemzeti 
nyelv tisztaságának védelme érdekében fontos 
intézkedést tett. Érdekes elhatározásáról a 
képviselőházban, a folyó évi május 13-án tar-
tott költségvetési beszédében adott számot. Be-
jelentette ugyanis, hogy felkérte a Tudományos 
Akadémiát, „hogy éppen úgy, amint a helyes-
írásra nézve bocsátottak ki igen jó és célra-
vezető utasításokat, azonképen a nyelvhelyes-
ség kérdésében is foglaljon állást." Hírlapi köz-

- Tanításunk nyelvi hibái. Megjelent a Néptanítók Lap-
jának 1929. évi 7—8. számában. Quint Józsefnek: A tan-
terv végrehajtása c. rovatában. 
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leményekből tudjuk, hogy az Akadémia a mi-
niszter úr felhívására a nyelvtisztaság védel-
mére bizottságot alakított. A bizottság elnöke a 
magyar irodalomtörténetnek, a nyelvtudomány-
nak és a magyar stílusnak kiváló mestere: 
Négyesy László lett. A tudós tanárnak jelentős 
része van az 1925. évi tanterv és a magyaráza-
tára már a legközelebb megjelenő utasítás meg-
alkotásában is. Reméljük, hogy vezetése alatt 
ez a bizottság eredményes munkát fog kifejteni 
és meglesz rá a mód, hogy tanításai, megálla-
pításai az iskola falai közé is eljussanak. 

A tanító tiszta hanghordozásának, értelmes, 
világos szófűzésének, magyaros beszédének ter-
mészetszerűen a tanulókra is megfelelő jó és át-
alakító hatása van. És szükséges is, hogy a ta-
nuló ebben a tekintetben is a tanító hatása alá 
kerüljön. Mindenki ismeri a tanulók között oly 
gyakori, sajátos éneklő hanghordozást. Erről 
állhatatos, következetes munkával le kell őket 
szoktatnunk. Amint az iskolában általában az 
élethez s természetes jelenségeihez igazodunk: 
itt is a jó nyelvérzékű s egyszerű beszédű em-
bereket kell tanítványaink elé mintaképül állí-
tanunk. Emellett saját példaadásunkkal is oda 
kell hatnunk, hogy beszédük színében és ízében, 
tehát kiejtésben és tartalomban egyaránt, ma-
gyaros legyen. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Szeinléltetőkép engedélyezése. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Kókai 
Lajos cég kiadásában megjelent „A két ú t " című alkohol-
ellenes szemléltetőkép használatát az összes elemi nép-
iskolák részére engedélyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A tanítás: művészet. — Barabás András: Élet 
és történelem. — Tomcsányiné Czukrász Róza: 
A fonomimika Németországban. —• Korda Ilona: 
Az ríj tanterv követelményeinek filozófiai és 
lélektani alapjai. — Németh Sándor: A nép-
iskola VI. osztályának stilisztikai és retorikai 
anyaga. — A tanterv végrehajtása. Elméleti fej-
tegetések és gyakorlati tanítások. Drozdy Gyula: 
Justice for Hungary. — A hazai és a külföldi 
tanügyi lapokból: — A tehetséges gyermek ne-
velése. — A félén kségről. — Az osztály életközös-
sége. — A mai nagyvárosi család a nevelés és 
szociológia világában. — Egyesületi élet. — Peda-
gógiai szeminárium. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. 
— Hírek: A német egyetemek és akadémiák szö-
vetségének kiadványa Magyarország útjelző tu-
dománypolitikájáról. — Régi írások. Hofbauer 
Aladár: Mozaikok dr. Szmrecsányi Miklós kul-
tuszminiszteri tanácsos életéből. — Tanítók ta-
nácsadója. Dénes Szilárd dr.: A tanító beszéde. 
— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

ORGONA 
Templomi , iskolai, zenekari, kántor tan í tó i 

HARMONIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban . — Óriási választék. 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E , 
O R G O N A 
iskolák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 
Alkalmi vételek: 450 Pstől, 
B ö s e n d o r f e r 550 P, 
Sternberg, Stingl, Oeser , 

Kern, kül fö ld i v i l á g m á r k á k 1100 pengő 

S t e r n b e r g 
k i r . u d v a r i h a n g s z e r g y á r é s r á d i ó m ű v e k 
Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

( S a j á t p a l o t a . ) 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

NY1RBÉLTEKI rk. képviselőtestület elhalálozás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: Ű j lakás melléképületekkel, kert., 11 hold 
föld, 26 értékegység, évi 52 aranykorona, többi állam 
segély, bárbér, stóla. Kötelesség díjlevél szeiint. Ének-
próbával egybekötött választás augusztus 10 én 10 órakor. 
Megjelenés önköltségen. Kérvények Rk. plébánia, Nyírlugos 
(Szabolcs) küldendők augusztus 9-ig. (315.) 

A NAGYLQNYAI (Szabolcs m.) ref. egyház iskola-
széke pályázatot hirdet orgonista-kántortanítói állásra. 
Javadalom: 3 szobás lakás, kert, mellékhelyiségek, 21 kat . 
hold szántóföld, 2034 liter búza természetben, 8 öl fa 
mindenkori beszerzési ára s ennek beszállítása természet-
ben, 130 pengő és stóla, államsegély. Értékegység 46. 
Kötelesség: I—VI. osztályú vegyes iskola és ismétlősök 
tanítása, kántori teendők végzése, ifjúsági egyesület és 
énekkar vezetése, belmissziómunkában segédkezés, presbi-
teri jegyzőkönyv vezetése, lelkész, akadályoztatása esetén 
szószéki helyettesítés. Pályázati határidő augusztus 15. 
Próbaéneklés augusztus 16-ig vasárnapokon, önköltségen. 
Kérvények okmányokkal és válaszbólyeggel felszerelve, 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. (301.) 

A SÁRKERESZTURI ref. II. tanítói állásra a törvé-
nyes fizetéssel pályázatot hirdetek. Határidő a hirdetmény 
megjelenésétől számított 8 nap. Pályázhatnak nők is. Az 
állás szept. 1-én elfoglalandó. A megválasztott , ha eddig 
még nem volt állásban, a véglegesítés idejéig mint segéd-
tanító működik. Sárkeresztúr, 1931 aug. 1-én. Patay Emil 
ref. lelkész. (310.) 
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A VÁMOSOROSZI református egyház pályázatot hir-
det megüresedett kántortanítói állására. Javadalom: egy-
háztól 53 egységben megállapított 24 q búza, 14 kat. hold 
szántóföld, fa- és munkaváltság, jó lakás, kert, stóla és 
megfelelő államsegély. Kötelességei: III—VI. vegyes osz-
tály és ismétlőiskolások tanítása, kántori szolgálat, egy-
házi jegyz őség, énekkar szervezése és minden egyházi mun-
kában segédkezés. Pályázatok felszerelve augusztus hó l-ig 
adhatók be. Megjelenés előnyt biztosít. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Vámoeoroszi 1931 július 10. Reformá-
tus presbitérium. (292.) 

A RÉDEI (Veszprém megye) református egyházközség 
elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetés egyházközségtől: 36 papír-
korona, 1232 kg rozs, diáktartásért 88 kg rozs, 20 ürm. 
tűzifa, 100 papírkorona munkaváltság, féltelek föld (17/^ 
hold szántó és 7 hold a közlegelőben), 16-8 kg hús, 8-4 kg 
só, 5-6 kg faggyú. Ismétlők oktatásáért községtől 30 pa-
pírkorona. Stóla. Értékegység 36. Kötelesség: a kijelölt 
osztályok tantervszerinti tanítása (3 tanító van), kán-
tori szolgálat, énekkarvezetés, belmisszióban segédkezés s 
lelkész helyettesítése. Előnyben részesül a dunántúli refor-
mátus egyházkerület törpeiskolájának áthelyezést váró 
tanítója. Pályakezdő tanító — egyelőre — a segédtanítói 
fizetés összegéig kap fizetéskiegészítő államsegélyt. Pályá-
zati kérvények okmányokkal, válaszbélyeggel felszerelve 
folyó évi augusztus 10. napjáig a pápai református egy-
házmegye esperesi hivatalához küldendők, Nagypiritre, 
Bobán át. Az állás a választás megerősítése után azon-
nal elfoglalandó. Iskolaszék .(290.) 

A ZALA VÁRI r. k. egyházközség a lemondás folytán 
megüresedett III. sz. férfi osztálytanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Fizetése törvényes. Kezdő tanító csak segéd-
tanító lehet. A kántort szükség esetén helyettesíteni tar-
tozik. Pályázati határidő augusztus 15. Postabélyeg mel-
léklendő. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények 
a zalavári plébániahivatalhoz küldendők. (289.) 

A BEKÖLCEI róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det az üresedésben levő kántortanítói állásra. Lakás: 
2 szoba, konyha, melléképületek természetben, Helyi java-
dalom: a kerttel együtt 2149 D-Öl föld; harminc mázsa 
búza párbér, évi 408 pengő deputátum 06 a mindenkori 
kezdőfizetés 8%-a. Ezeknek együttes összegén felül állam-
segély. Kötelesség díjlevél szerint. Nyugdíjasok, menekül-
tek, B-listások, katonaviseltek alkalmasság esetén előny-
ben. Pályázatok augusztus 15 ig adandók be: Róm. kath. 
plébániahivatal, Balaton, Borsod megye címre. Énekpróba 
és választás augusztus 16 án délelőtt Bekölcén. Vasútállo-
más: Mikófalva. Az állás szeptember elsején foglalandó 
el. Költségek nem téríttetnek meg. Válaszbélyeg mellék 
lendő. (288.) 

A RÁTKAI r. k. iskolánál újonnan szervezett III. ta-
nítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: hitközségtől 
kezdő alapfizetés 10%-a, lakbér, kertpótlék, a többi állam-
segély. Kántorságban jártasak — mivel kántort akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni kell — augusztus tizedi-
kéig pályázhatnak. Választás énekpróbával tizenharmadi-
kán délelőtt; megjelenés önköltségen. Korteskedés kizár. 
B-listások előnyben. Állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Kérvények válaszbélyeggel Plébániahivatai Rátka, u. p. 
Tállya (Zemplén m.) küldendők. (287.) 

Az AJKACSINGERVÖLGYI bányatelepi róm. kath. 
népiskolánál megüresedett III . tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: törvényszerű. Kötelességek: díj-
levél szerint. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
10 nap. Sajátkezűleg írt kérvények bizonyítványmásola-
tokkal, fényképpel és rövid curriculum vitae-vel az ajka-
csingervölgyi iskolaszéknek címezve, az Ajkai Kőszén-
bánya R.-T. Budapest, V, Kossuth Lajos-tér 4, cím alá 
intézendők. (305.) 

TISZAKESZI (Filialis) r. k. iskolaszéke II. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: lakbér 10% helyi 
járandóság, többi államsegélyből. Pályázati határidő a 
hirdetéstől számított 10 nap. Válaszbélyeges kérvények 
dr. Ulviczky Ferenc plébános, Mezőcsát címre küldendők. 

Az ALSÓSÁGI evangélikus egyházközség háromtanerős 
elemi iskolájánál megüresedett III . sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Az állásra csak nőtanítók pá-
lyázhatnak. A megválasztott tanítónő kötelessége lesz a 
részére kijelölt osztályok vezetésén kívül az iskola min-
den osztályában női kézimunka díjmentes oktatása, isko-
lánkívüli, belmissziói munkákban való segédkezés. Fizetése 
törvényes. Pályázati határidő 1931 augusztus hó 14. 
Evang. Lelkészi Hivatal, Celldömölk. (307.) 

A KURDI róm. kath. iskolaszék a nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma 3 szobás szép lakás, 210 pengő a politikai köz-
ségtől havi részletekben és természetbeniek 87 egységben. 
Német nyelv tudása szükséges, kommün alatti magatar-
tás igazolandó. Pályázati határidő augusztus 12. Próba-
éneklés augusztus 17-én délelőtt 10 órakor és utána vá-
lasztás. Az állás szeptember 8 ra elfoglalandó. Útiköltsé-
get nem térítünk meg. Cím: Plébániahivatal, Kurd, Tolna 
megye. (308.) 

Az APÁTFALVAI községi iskolánál megüresedett 
2 segéd- és 2 helyettestanítói, esetleg 3 segéd- és 1 helyet-
testanítói állásra a törvényes illetményekkel pályázatot 
hirdetünk. A belterületre megválasztott segédtanítók az 
e minőségben eltöltött szolgálati éveik letelte után ren-
des tanítói szolgálatukat a külterületi iskoláknál tartoz-
nak megkezdeni és folytatni. Pályázati határidő augusz-
tus 12. Helyi jelöltek vannak. Vidékről csak férfitanítók 
pályázhatnak. Községi iskolaszék. (300.) 

A MÓRI községi iskolaszék a községi elemi népiskolá-
nál elhalálozás folytán megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak segéd- és rendes tanítók. 
Pályázati határidő bezárólag 1931 augusztus 20. Kellően 
felszerelt kérvények iskolaszékhez küldendők. (262.) 

HERÉDI evangélikus egyház katonai okokból megüre-
sedett kántortanítói állásra helyettest keres egy évre. Ja-
vadalma egy bútorozott szoba és havi 100 pengő, ami a 
nyári hónapokban is érvényes. Oklevélmásolatok Evangé-
likus Lelkészi Hivatalhoz, Egyházasdengeleg, u. p. Szirák, 
Nógrád megye, küldendők. (306.) 

A BAKONYCSERNYEI evangélikus egyház nyugdíja-
zás folytán megüresedett III. sorszámú osztálytanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetés: lakás, kert vagy kert-
váltság, az egyháztól 40%, a többit az államtól kapja. 
Férfitanítók, akik kántori képesítéssel is rendelkeznek, 
pályázati kérvényüket a dunántúli ev. egyházkerület sza-
bályrendeletében felsorolt okmányokkal felszerelve, a lap 
megjelenésétől számított 2 héten belül alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldjék meg. Bakonycsernye, 1931 július 10. 
Szlovák Pál lelkész, iskolaszéki elnök. (304.) 

A HALIMBAI róm. kath. egyháztanács nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Értékegység 37; a többi államsegély. Amennyiben a 
jelenlegi osztálytanítót megválasztják, pályázat hirdette-
tik az osztálytanítói állásra is. Kezdők az 1930. XLVII. 
t.-c. szerint. Kérvények: Plébániahivatal, Halimba, Veszp-
rém m. címre küldendők. Választás 1931 aug. 18-án 10 
órakor. (309.) 

JÁSZKÁRAJENÖI tanítói állásokra a pályázati ha-
táridő július 21-én lejárt, ennél később érkezett pályázati 
kérvények nem vétetnek figyelembe. (311.) 
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HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
és alkatrészei,[impordált hangversenyhú* 
rok, művészhegedűsépítés, csere, vétel, mű: 
vészi javítások. Művészek és tanár u rak 
bevásárló helye. Rákócziitárogató saját ta* 
lá lmány. Ó v a k o d j u n k álgyárosok által 
k ü l f ö l d ö n készíttetett u tánzatoktól . Csers 
készzenekarok felszerelése j u t á n y o s á n 

saját gyári áron. 
Ismertetót bármely hangszerről díjtalanul kü ld az 
ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER Lánchídsu. 5. (Budán) . 
Az egyedüli hangszergyár az országban 

Több ilyen gyár nincs! 

» G R E S H O I L « 
E L S Ő R E N D Ű I S K O L A I P A D L Ó O L A J 

5 kg»tól bádogban, hordóban. Felkenő kefét, »Ibis« 
seprőt olajozott padlókhoz. Finom dobozos és kilós 
krétát, szivacsot, tentát , tentapor t minden színben és 
egyéb cikket szállít 10°/o*os Á R E N G E D M É N N Y E L 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T II, I S K O L A í U T C A 35. S Z Á M 

S Z A B A D A L M A Z O T T 
I S K O L A . T Á B L A M Á Z 

B É R M E N T E S S Z Á L L Í T Á S S A L . 
1 Vi kgíos bádogdoboz 18 cm2 területnek kb. 4—6 iskola* 
táblához 8 80 P, *U kg-os doboz kb . 2—3 táblához 4'60 P, 
1 darab iskolatáblamáz-ecset 1 P, 1 palack legfino* 
mabb piros vonalhúzó-festék ecsettel 1 P . 

G R E S C H I K G Y U L A 
BUDAPEST II, ISKOLAsUTCA 35. SZ. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona» és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

i f i 
Orgonák, harmóniumok. 

Javítások, átépítések, 
új homlokzatsípok. 

Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

Igen tisztelt tanitó.vevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

Ä Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor* 

gyáros, Budapest, V., Kádár-utca 3 . szám. — Telefon 277—78. 

T U Z A I S T V Á N 
VIII, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szeminár iummal szemben. 

Elsőrendű áriszabóság. A tanítók régi szállítója. 
Ju t ányos á r o n készít ö l tönyöke t , raktáron levő és ho-. 
zott anyagból . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

A TISZAFÜREDI közeégi óvoda felügyelőbizottsága 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett óvó-
női állásra. Az állás javadalma: 1. lakás természetben, 
vagy fizetési osztály szerinti lakásbér készpénzben. 2. Kész-
pénzfizetés törvényszerű, havonkint előre, 90%-ban a köz-
ségtől, 10%-ban államsegélyből. Pályázni óhajtók sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket Tiszafüred község elöl-
járóságához címezve, 1931 augusztus hó 20-ig adják be, 
válaszbélyeg mellékelve. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. (298.) 

A HEGYHÁTHODÁSZI (Vas m.) evangélikus leány-
gyülekezet kántortanítói állására pályázat hirdettetik. 
Helyi javadalom: 21 értékegység. Szép lakás és nagy kert. 
Kötelességek díjlevél szerint. Ev. kántori képesítés szük-
séges. A szabályszerűen fölszerelt kérvény mellékletéül a 
kommün a la t t i magatar tás igazolása is beküldendő az 
államsegély kiutalása szempontjából. A miniszteri rende-
letek szerint előnyben részesítendő pályázók előnyben ré-
szesülnek. Kezdő segédtanítói minőségben részesül állam-
segélyben. Válaszbélyeggel fölszerelt kérvények augusztus 
15-ig ev. esperesi hivatalhoz, Körmend, küldendők. (293.) 

TISZADOBI rk. . iskolaszék nyugdíjazás miat t üres 
kántortanítói és tanítónői állásra pályázatot hirdet. Kán-
tortanítói javadalom: lakás, 6 értékegység, kezdőfizetés 
10%-a, a többi államsegély. Tanítónőé: lakbér, kezdőfizetés 
10%-a, a többi államsegély. Kérvények válaszbélyeggel 
augusztus 20-ig küldendők, próba önköltségen 23-án dél-
után választáskor. Plébánia, Tiszadada. (312.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

CSERÉLEK Budapest környékéről I I — I I I . lakbérosz-
tályú (lakásnélküli helyre) tanítónővel is. „Pestkörnyéki". 

(313.) 

KÖZÉPKORÚ tanárnőt keresek 2 közép- és 1 elemi iskolás 
gyermekem mellé. Leveleket kérném sürgősen fizetési igé-
nyek megjelölésével címemre Schnepp János, Fadd, Béla-
major. Tolna-vm. (314.) 

FELVÉTEL a Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület 
Erzsébet-Otthonába. A Szegedi Katholikus Nővédő Egye-
sületnek Szegeden, a Korona-utca 16—18. szám alatt i 
székházában szervezett Szent, Erzsébet-Otthonában az 
1931/32. tanévre 50 (ötven) leánynövendék nyer elhelye-
zést. Felvételért a szegedi Ferenc József Tudományegye-
tem és a polgári iskola tanárképző főiskola hallgatói és 
középiskolai tanulók folyamodhatnak. A felvétel iránti 
folyamodványok 1931 augusztus 31-ig az Egyesület elnök-
ségéhez intézendők. A felvétel tíz hónapra szól. Az Egye-
sület székháza a város központjában fekszik, minden egye-
temi főiskolai és különböző női középiskolákhoz közel. 
Mérsékelt díjazásért naponta négyszeri bőséges étkezés és 
teljes ellátás értendő. Kívánatra az elnökség részletes tá-
jékoztatót küld. (299.) 

KETTÖSZÁZAS „Kolombus" keltetőgép, két műanya 
haláleset miatt olcsón eladó. özv. Szvorényiné, Gyón, Pest 
megye. (294.) 

R. k. TANÍTÓNŐ helyettesítést vállal gyakorlattal. 
Cím a kiadóhivatalban. (286.) 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK 1 Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal 1 HÖRL NÁNDOR országos hírű harmonium, 
speciális cégnél. Budapest, II. ker . , Török.utca 8. (A budai Margithidfötől 
a második utca jobbra.) Sürgönyeim l »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
silány harmónlumokat nem tartok, mivel nem megbízhatók I 
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V A R A DI M I K L Ó S 
műorgonaépítő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Áta lakí tásokat , 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

dí j ta lanul szolgálok. 

M A R X £ § H E R E I 
TANSZERGYÁltA 

Budapest VI, Bulcsú-u. 7. T.: A. 9 3 5 - 8 6 és 9 3 3 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi, mértani és fö ldra jz i 
eszközöket . Vetí tőgépeket, mértéks 
gyűj teményeket , számológépeket . — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Űj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

Az ország legfejlettebb tanszergyára. 

Tanítók— 
Tanítónők 

és azok családtagjai 
10 havi részletfizetésre! 

A z U R A K r é s z é r c : K é s z ö l t ö n y ö k , f e l ö l t ö k . <> H u b e r t u s -
k á b á t o k é s t r e n c h - c o a t o k . <• T é l i k a b á t o k , b u n d á k . <• Ö l t ö n y -
és f e l ö l t ő s z ö v e t e k . <> A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i s z ö v e t e k . E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y v á l a s z -
t é k b a n . <> F é r f i f e h é r n e m ű e k . <> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é -
n y e k . F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . <> Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . "C> Ö l t ö n y ö k e t , f e l ö l t ő k e t és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : K é s z n ő i f e l ö l t ő k és k o s z t ü m ö k . •> 
K é s z n ő i s z ö v e t és s e l y e m , d é l u t á n i és e s t é l y i r u h á k . <> 
P o n g y o l á k , b l ú z o k , a l j a k . <> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é n y e k 
és k ö t ö t t k o s z t ü m ö k . •> K ö p e n y - és r u h a s z ö v e t e k . <> S e l y -
m e k és_ m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . V á s z o n á r ú k , s i f ó n 
s t b . <C> Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k , <> M e n y a s s z o n y i k e l e n -
g y é k . Á g y g a r n i t ú r á k . <> K é s z n ő i f e h é r n e m ű e k . <> D a -
m a s z t á r ú . «> A s z t a l i k é s z l e t . -> S e z l ó n t a k a r ó k , d í s z p á r n á k , 
s z o b a - é s f u t ó s z ő n y e g e k . <> F e l ö l t ő k e t , k o s z t ü m ö k e t é s 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajosiutca 18. 
Telefon: 895-41. Fennáll: 62 éve. 

A LEGJOBBAN SZERKESZTETT ÉS LEGOLCSÓBB 
TANKÖNYVEK: ,.A magyar gyermek olvasókönyvei." 
Szerkesztették: Quint József ós Drozdy Gyula. Ábécés-
könyv ára: Színes: 1-60 P. Fekete képekkel: —-96 P. 
Olvasókönyv II . oszt. 1-12 P , I I I . oszt. 1-76 P, IV. oszt. 
2-24 P, V—VI. oszt. 4-80 P. A magyar gyermek köny-
veiből készséggel küld mutatványpéldányt a kiadóhivatal. 
Aki a magyar gyermek könyveit bevezeti, ingyen kapja 
meg a mintaleckés tananyagbeosztást. A tanítói önkép-
zés nélkülözhetetlen eszköze Drozdy Gyida: „Elméleti 
fejtegetések és gyakorlati taní tások" című könyve, mely 
a népiskola összes tárgyainak módszerét a mostani mód-
szerjavító törekvések szerint metodikai fejtegetésekkel és 
mintaleckékkel ismerteti. Ára 10-50 P. f iÉVAI TEST-
VÉREK IRODALMI INTÉZET R.-T. Budapest, V. ker., 
Vadász-utca 16. (Í95.) 

TAKÁCS ANTAL törökszentmiklósi református taní tó 
elcserélné állását bárhol kántortanítóval is családi okok 
miatt , hivatalos közbenjárás garantálva. Cím: Mezőcso-
konya. (296.) 

POLGÁRI ós ELEMI iskolai oklevéllel kath. vallású 
leány felekezeti iskolánál állást vállal. Újpest, Deák-utca 
113." (257. 

KÖZKEDVELT, könnyű, dallamos, „60 elő- és utó-
játék"-gyüjteményét 3-30 pengőért bérmentve küldi Árok-
szállásy János kántorkarnagy, Szeged. Elismerő nyilat-
kozatok. Eddig 800 példány fogyot t el. (246.) 

CSERÉLNÉK Budapest közeléből, fővonal melletti já-
rási székhelyről, 20 tanerős róm. kath. iskolától községi-
hez vagy államihoz. Lehetőleg Pest megyébe, de máshová 
is. Levelet a kiadóhivatalba kérek „Még a nyáron" jel-
igére. (302.) 

CSERÉLNE állami tanító megyei székhelytől fél-, 
gyógyfürdőtől negyedórai távolságra fekvő nagyközségből 
nyolctanerős iskolától bárhová, ha lakóházát cserélő meg-
venné. Tanítópár is cserélhet. Cím a kiadóban. (303.) 

M A G Y A R O R S Z Á G m i n d e n vidékén évt izedek óta megelégedett vevő im 
t ízezrei b izonyí t ják e l ső r angú áruim j ó s á g á t , tar tósságát , o lcsóságát . 
Z O N G O R Á K , H A R M Ó N ' I U M O K , m i n d e n más létező h a n g s z e r e k 
h a t a l m a s választékos rak tá rá ró l k ívánságára d í jmentes á r jegyzékkel és 
a j án la t t a l szolgálok. Iskola i , da lárdai , t e m p l o m i H A R M O N I U M O K 
tel jes garanciával, l ego lcsóbb á rakon , j u t á n y o s részletfizetési fe l té te lek 
mel le t t , ú j és haszná l t á l l apo tban m á r 160 pengőtő l . Vásár lás e lő t t 
fe l té t lenül fo rdu l jon K K M É N Y l M I H Á L Y , a Zeneművésze t i l ő i s k o l a 
házi hangszerkészí tő je , ő fensége József Ferenc királyi herceg k a m a r a i 
szál l í tója , hangszer te lepéhez , Budapes t , K i r á l y m t c a 58. 

R O S S Z U L H A L L ? — Haszná l jon Siemens P h o n o p h o r t ! — Jól fog 
h a l l a n i ! — Ezzel a kis te lefonszerű v i l lamos készülékkel t e rmésze tesen , 
t i s z t án és jól fogja ha l lan i a beszédet , zenét , énoket , telefont és r á d i ó t . 
— M i n d e n nagyo tha l ló — véte lkényszer n é l k ü l — szakszerűen k ipróbá l« 
h a t j a Magyar Siemens Reiniger?Veifa Rt .snál , Rön tgen és Orvos t echn ika i 
G é p g y á r , Budapest V I , Nagymezó=utca 4. szám (a terézvárosi t e m p l o m m a l 
s z e m b e n ) . T e l e f o n : 268—16 és 273—C4. — Kér jen i smer te tó füze te t . 
D í j m e n t e s e n megkü ld ik . 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 
* i j 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú to rá ruháza . — Kényei« 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohány=utca 30. Telefon i J. 4 1 9 - 0 4 . 

LUKACS I 6ra és ékszeráruh4za 
B U D A P E S T IV , P e t ő f i S á n d o r . u . 18. 

Alapí tva 1895<ben. 

0 Ál landó n a g y raktál*: Precíziós svájci ó rákban , a rany és 
0 brilliáns éksze rekben , valódi ezüst evőeszközökben és dísz* 
0 t á rgyakban . .Fizetési kedvezmény I 
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REFORM RUHÁZATI RÉÜZTÉIVYTÁRilASÁG 
B U D A P E S T V I , V I L M O S C S Á S Z Á R - Ú T 5 . T E L E F O N : A U T . 1 3 0 — 0 6 É S 1 3 3 — 9 6 . 

Á L L A N D Ó D Í S V Á L A S Z T É K : 
kész női, férfi és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 

KED VEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK! 
V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk 1 

R I E G E R O T T O 
O R G O N A G Y A R 
B U D A P E S T X , 

S Z I G L I G E T I - U T C A 29 . 
( R á k o s fa lva . ) 

T e l e f o n : Z 6 3 - 4 5 . 

ÚJ, 
O R G O N A K A T , 
va lamin t homlokza t -
s ípok szállítását szak» 
szerű művészi kivitel» 
ben , és orgonajavítá» 
sokat mérsékelt á rban 

e lvál la lunk. 

A nm. Valláss és Közakt. Miniszter Ur által 109.541904. sz. alatt el. 
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402 1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

L O P Ö 8 OTIJLA 
Budapest III, Bécsi=út 85 . szám 

T E L E F O N : Aut . 625-05. 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 
Tornaszerek, atléti= 

kai cikkek 
és bútorok gyártása 

Teljes 
iskolai berendezések 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

A T A N Í T Ó V E Z E T Ő J E , M U N K Á J A K Ö Z B E N L E G J O B B B A R Á T J A 
a Magyar Királyi Vallás» és Közoktatásügyi Miniszter ú r megbízásából kiadott 

Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
s o r o z a t a . * Pengő 

E d d i g 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
„ . . . . 2. Fodor Ferenc: A magvar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4 
m e g i e i e n i e K . 3 Quint_Stelly—,Stolmár: A természeti és gazdasági isme-

retek taní tása a I I I—IV. osztályban 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok taní tasa 

az I . osztályban 9-20 
5. Húros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tan í tása 

a I I . osztályban 10' 
7. Berwaldszky—Tscheik: A ra jzokta tás vezérkönyve. 

(A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 
A sorozat'folytatólagos kötetei előkészületben. 

. , . . . . Mint kiegészítő köteteket a j án l juk : 
A pedagógiai szak- Frank-Drozdy: Hogyan taní tsunk a népiskolában? . . . . 8 — 
munkákat és vezér- Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket havirész- Benkő András: Az i f júság i vöröskeresztes csoportok 
letreis szállítjuk. Munkakönyve  

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6 . szám. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor : Eng. sz. Ára : 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 1-60 
„ II. ,, Olvasókönyv 35.184/926 224 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 

.. V—VI. j leszállított á r ! 30.496/927 
44.105/927 

4 -
560 

Úrhegyi Ala jos : 
- • 8 0 A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatár III. o. sz. 27.106/926 - • 8 0 .. .. .. .. .. IV 27.106/926 - ' 9 6 

». 1» »» »« »» ». V - V I 27.106/926 1-28 
Stelly Géza és Tanfi Iván : 

Számország. Számtani és mértani és példatár III. o. sz. 38.745/926 1-20 
M )* 1, ** 1* * IV 37.958/926 120 

. V - V I 37.958/926 160 
Asztalos Gyula : 

Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 176 
V - V I 41.408/926 2-40 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

256 ismeretek V—VI. o. sz. 36.095/926 256 
Állampolgári ismeretek V 64.613/927 150 

Éber R e z s ő : 
Természettan és vegytan V—VI. o. sz. 884—05—126/930 120 

Stelly G é z a : 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

280 ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 280 
Bexheft Ármin : 

Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 1-60 
Szabados Béla: 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 43.732/928 450 
Bartalus István és Pa taky Vilmos: 

Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 - • 9 6 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor : 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 
Ürhegyi A la jo s : 

A magyar nyelv könyve 111—IV. o. sz. 
V - V l 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István: 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 T60 

42.446/926 —96 
42.446/926 H 2 

33.550/926 2'24 

33.550/926 
39.696/929 

160 
2-40 

Minden könyvhöz óráról órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó á r a k ! Kedvező fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat készséggel küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 
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Hazánk legrégibb orgona-
építő vállalata ajánlja 
kitűnő csőrendszeres, új 
orgonáit. V é g e z orgona-
javításokat, bőrözést , han-
golást az ország bármely 
részében. K e d v e z ő fizetési 
feltételek, munkamegte-
kintés díjtalan. Első díjak-
kal és miniszteri oklevéllel 

kitüntetve. 

KEMENESI SÁNDOR 
orgonás és harmóniumkészítő 

SZOMBATHELY (Vas m.) 
Postaf iók: 114. 

EHALL 
BUDAPEST VI, 

Andrássy- út 15. 
I. emelet 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás, « V Kényelmes részletfizelés 

H A V A S Á R U H Á Z B A N 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban tiszta gyapjúszövetből 

SO.—, 130—, 160—, 240— pengőéri 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IV, CALVIN-TÉR 1. SZ. 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi lóplébániastemplom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harani ;" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon diszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerölevélI — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyős fizetési feltételek 1 

MAGYAR-
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
pán.utca 77. 
T.tAnt.913.53 
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MOST KELL 
GONDOSKODNI A JÖVŐ TANÉVRE 

MINDEN ISKOLÁNAK 
A KEZELÉSI 
NYOMTATVÁNYOKRÓL! 
A vallás* és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából és rendeletére 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 állítja elő 

A Z Ö S S Z E S I S K O L Á K 

HIVATALOS 
RENDTARTÁSI, KEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI / 
NYOMTATVANYAIT 

1931. é v i j a n u á r h ó l « t ő l é r v é n y e s 

NYOMTATVANYJEGYZÉKEK 
a következő csoportosításban jelentek meg: 

I. Az elemi népiskolák, kisdedóvódák, önálló 
gazdasági és általános továbbképző iskolák, 
íparostanonciskolák és népművelési t a n * 
f o l y a m o k számára II. Tanító« és tanítónői 
képző és kisdedóvónőképző intézetek szá« 
mára III . Fiú« és leányközépiskolák szá« 
mára IV. Polgári fiú« és leányiskolák szá« 
mára V. Felső kereskedelmi iskolák számára 
— Minden jegyzék i r o d a f e l s z e r e l é s i 
t á r g y a k j e g y z é k é t is t a r t a l m a z z a 

BÁRMELY JEGYZÉKET KÍVÁNATRA 
AZONNAL BÉRMENTVE KÜLDÜNK 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M « K Ö R Ú T 6. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII.. Múzeum-körűt 6,-(F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIAD)A A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C J Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k i r á l y i va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i I A D Ó H I V A T A L : Ki rá ly i 
Ö m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 X V pes t VIII , M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—4J. 

r ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
X X adásira a szerkesztőségnem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
tálnak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztóségnek küldendő. 

T ^ L Ö F I Z K T É S : egész évre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. Egyes 
JLZj szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dij az állami., községi., társulati., magán, és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő-
fizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
i l fill., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 o ld . 160 P, 
'/l old. 85 P, 'It old. 50 P, '/• old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

rímére előre fizetendők. 

S Z E I T I S T V Á I , 

A I E Ü Z E T I A C Ä Y T A N Í T Ó J A . 

Negyvennégy esztendő híján ezer év telt 
el a szent király születése óta, aki nemzetté 
tette ezt az országot, a nyugati művelődés 
gócpontjává. Ezer év országokat elsöprő 
viharának és országokat építő akaratának 
bölcsője volt az a kor, mely Istvánt nekünk 
adta, akit a nemzet rejtett ösztönének és 
életfenntartó vágyának minden erejével 
maga fölé kívánt. 

„Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván.. ." 

István, a nagy király és bölcs tanító ké-
zenfogta a nemzetet, felruházta erővel és 
akarattal, felékesítette kultúrával, megtelí-
tette erkölccsel, keresztényi szelídséggel és 
szeretettel, istenfélelmet és felelősségérzetet 
oltott belé. Kiirtotta az emberi gyűlölséget 
és makacsságot s hivatottá tette a magyar-
ságot arra, hogy az eljövendő korok szen-
vedésein át a nemzeti nagyság és dicsőség 
kikötője felé irányíthassa hajóját. 

Az egyház törvényein kívül a világi tör-
vényeket is Szent István plántálta bele a 
kezdetleges társadalomba, üldözvén általuk 
a gyilkosságot, a hitszegést, az erkölcstelen-
séget, a rablást, a lopás „rettentő és ocs-
mány vétkét" s a bűbájosságot. De ugyan-
csak ő, a törvényalapító, követendő példát 
is adott az istenes életre. 

István, mint államférfiú, az állami élet 
intézményeivel ajándékozta meg nemzetét. 
Alkotmánya egyes eszmék és intézmények 
átültetéséből állott, amelyek a nemzeti élet 
tüzében értek meg. Püspökségeket alapított, 
káptalanokat, monostorokat, iskolákat állí-
tott és megnyitotta a lelki és szellemi fejlő-
dés forrásait, hogy a szomjas magyarok 
ihassanak üdítő vízéből. 

István mint katona a hódítani vágyó len-
gyel herceget kiűzte az országból, lázadáso-
kat vert le s a honvédelem szervezésével 
hatalmasan növelte a nemzet erejét. Harcai-
ban igénybe vette a nemesi felkelést, a várak 
vitézeit és a bevándorló lovagok szolgálatait. 

Szent István, mint országalapító, adta meg 
a magyar monarchiának külső keresztény 
formáját. Ő szervezte meg a vármegyéket, 
rendezte a földbirtok elosztását, oltalmazta a 
magántulajdont erőszak alkalmazása nélkül. 

István király magyarnak született, hogy 
velünk éljen az idők végeztéig, országié 
tehetségével, bölcsességével, erkölcsi cél-
kitűzéseivel. Szent jobbja még itt van és 
fogja kezünket, szívünket, hogy el ne téved-
jünk a népek országútján. Szellemének vilá-
gító fáklyája ezer év véres ködén keresztül 
lobog a zeg-zugos ösvényen, amelyen jár-
nuuk rendeltetett. 

L sees». 
pchvAi 
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István, a nagy tanító, áll őrt felettünk az 
egek magasságában! István, a nagy tanító, 
jár előttünk az ismeretlen úton. Mély-
ségek és szakadékok felett, a kétségbeesés 
örvényein által, a bánat és szomorúság 
erdőin, boldog remények hegységein, kí-
sértő vágyak hídjain keresztül jár velünk 
és mellettünk és egy percig nem hagy 
cserben. 

Lehet-e csüggedni azoknak, akik hisznek 
erejében, hatalmában, fenségében? 

Lehet-e tévedni azoknak, akik lélekben 
felesküdtek követésére? 

Lehet-e eltérni az igazság útjától azoknak, 
akik őt nagyságában és bölcsességében meg-
ismerték? 

A királyi tanító szent ünnepén a tűzbe-
borult magyar lélek elmerül az emlékezet-

ben, hogy megedződvén általa, rendíthetet-
len hittel éljen tovább álmainak! 

A királyi tanító emlékezetének szentséges 
napján mi, hű magyar tanítók mindnyájan 
megilletődve emeljük szívünket, szemünket 
a nagy példaadóra, aki bíborban született és 
népe boldogságáért élt, munkálkodott. Itt, 
e kultúrában felemelkedett, megnőtt or-
szágban, mely annyit köszön bölcs és meg-
értő nagy királyának, István király hitén 
és szellemén keresztül erősödik a munka hét-
köznapjainak egyfonnaságában a mi hitünk 
is, hogy a csillagok útját járjuk, mely egy 
megpróbáltatott nemzet üdvösségéhez és 
megváltáshoz vezet! 

Áldott szent jobbjának bűvkörében fogad-
juk mindannyian, hogy az utat, amit kije-
lölt számunkra, rendíthetetlen hűséggel és 
kitartással követni fogjuk! 

Szent István képe a Thúróczy krónikában. 
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M A G Y A R T E I I P E R A M E I T I J J f l . 

A minap egy jónevű magániskolát látogat-
tam meg. Az irodában ültünk, amikor a nagy-
műveltségű, finom lelkületű igazgatónő meg-
szólal: „Ha akarja a magyar temperamentumot 
szemtől-szembe látni, jöjjön le a kertbe." Le-
mentünk. Egész sereg kislány és fiú játszott 
és tornázott kipirult arccal, csillogó szemekkel: 
élvezet volt az ő élvezetüket nézni, látni. Azóta 
a „magyar temperamentum" nem hagy nyug-
tot, folyton kísér és kísért, erjed és valami ma-
gyar faji pedagógia-félében szeretne kijege-
cedni. Ezzel kapcsolatban egész sereg kérdés 
tolakodik elénk, amelyeken nyomban megfelelni 
igyekszünk. Mindenekelőtt jöjjünk tisztába az-
zal, liogy általában mit értünk temperamentu-
mon 1 A temperamentum (magyarul megközelí-
tőleg: vérmérséklet) faji tulajdonság, nem sta-
tikai, hanem dinamikai elem, amely minden mun-
katéren sajátos mozgásban, cselekvésben nyilat-
kozik meg. Megfigyelhető a testi készségekben 
(sportok, tánc) és szellemi tevékenységben 
(tanulás, szónoklás, politika) egyaránt. Ebből az 
általános meghatározásból folynak különböző 
árnyalatokban a nemzeti (faji) temperamentu-
mok, amelyeknek mai magyar válfaja az év-
százados fajkeveredés folytán számos, más faj-
nál is fellelhető elemből tevődik össze, de végső 
eredményként elevenségben, leleményességben 
és ötletességben, gyors elhatározásban, hirtelen 
fellángolásban (szalmatűz), felbuzdulásban (v. 
ö. a francia élan-1) és ugyanolyan elernyedés-
ben nyilatkozik meg. Ez szinte kézzelfoghatóan 
a testi kultúra terén mutatkozik: a magyar 
ifjúság lassanként elfordult az egyoldalú német 
szertornától, a nyugalmas, higiénikus svédtorna 
sincs igen ínyére, annál nagyobb szenvedéllyel 
és részben világraszóló eredménnyel űzi a ví-
vást, úszást, asztalitenniszt, labdarúgást, diszkosz-
és gerelyvetést. A neonacionalizmus, mondja gr. 
Klebelsberg Kuno, azt hirdeti, hogy „a magyar-
ság neki született lelki konstitúció, amelyet ki 
kell fejleszteni és virágoztatni, de amelyet beol-
tani nem lehet". Ez a magyar temperamentum, 
épp az említett keveredés folytán, nem nyilat-
kozik meg mindenkiben egyenlő mértékben: más 
és más a városi és a vidéki ifjúságnál, sőt kü-
lönböző lehet egyazon család gyermekeinél. 

A temperamentum mibenlétének és típusainak 
megállapításával nálunk tudományosan újab-
ban Boda István foglalkozott behatóan.1 Ewald 
alapján ő a temperamentum következő megha-
tározásához jutott: a temperamentum a lelki 
bensőségek (funkciók és törekvések, hajlamok 
és képességek, erők és funkció-irányok stb.) oly 
külső megnyilatkozásformája, amely főleg a) 
dinamikus-energetikai, b) mozgásos és c) han-
gulati jellegzetességeket jelöl. A temperamen-

1 Lásd: „Temperamentum, Karakter , Értelmiség, Sze-
mélyiség" című tanulmányát (különlenyomat a Magy. 
Psychol. Szemle 1930. évi 1 - 2 . számából, 28 lap). 

írta : KEMÉNY FERENC. 
tum kardinális tulajdonságait ennek alapján a 
következő séma tűnteti fel: 

1. Intenzi tás 2. Tempó 
3. Ri tmus 4. Hangula t 

Az egyes egyének temperamentum szerint való 
csoportosítása típusok szerint nem történhetik 
egyetlen szempontból, hanem a következők alap-
ján: 

4) A kardinális vonat-
kozások tekintetében 

1. energikus-energiátlan 
2. gyors-lassú 
3. ritmus- és tempó-jelleg-

4. emelkedett-sülyedt han-
gula tú 

B) A különb.özo tempera- 5 h a m ó n i k u s _ h a r m 6 „ i á t l a n 
mentumtenyezok egymás- g á l l a n d ó _ v á l t o z é k o n y 

közti viszonyai tekintete- r á t o l a t l a 4 t o l t 

ben [ 

A kérdések egy másik fontos csoportja: Yan-e 
a magyar temperamentumnak pedagógiai jogo-
sultsága, számolt-e vele a nevelés eddig s mi-
lyen mértékben, melyek a kerékkötői és a cél-
irányos ápolására alkalmas eszközök és módsze-
rek! A magyar temperamentum jogosultságát 
a nevelésben már egymaga az a régi pedagó-
giai elv igazolja, amely a testi, a szellemi és a 
lelki tulajdonságok együttes méltatását írja elő 
és amelyet az xij pedagógia „Vom Kinde aus!" 
(Mindent a gyermekből kiindulva) jelszava is 
hangoztat. A magyar temperamentum követelte 
nevelés nem érheti be az általános emberneve-
léssel, hanem ezen belül mélyebb rétegekbe 
bocsátkozik: figyelmére méltatja a nemzet-
nevelésre oly döntő fontosságú elmélyedést a 
faji jellegből folyó egészen sajátos lélekbe, lel-
kületbe, amely minden nemzetnél más és más. 
Anélkül, hogy túlzásba esnénk, rá kell mutat-
nunk arra, hogy ez a faji szempont nálunk a 
szellemtudományok egyéb területein is érvénye-
sült. Van magyar művészet, képzőművészet, 
műipar, van magyar esztétika,2 sőt magyar 
nemzeti filozófia is akadt. Ez utóbbi „egyez-
ményes vagy harmonikus rendszer" alkotója 
Hetényi János (1786—1853) ref. lelkész, filozófiai 
író és a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, ezen a józan emberi ész filozófiáját 
értette és mint pedagógus már vagy száz év 
előtt a reálgimnáziumnak volt híve, amely — 
szerinte — „egyezményes" jellegénél fogva a 
magyar gyakorlati észjárásnak legjobban felelt 
meg, mert kiegyrezést teremtett az idealizmus 
és a realizmus között. Végül szervesen kapcso-
lódnak tárgyunkba a „magyar művelődés esz-

2 V. ö. Pékár Károly: A magyar díszítő motívumokról 
(1906). A magyar nemzeti szépről (1906). 
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ményei", amelyeknek Komis Gyula által írt 
hatalmas munkájában a magyar temperamen-
tum szinte minden lapon kiütközik. Ha most azt 
vizsgáljuk, vájjon mai nevelésünk eleget tesz-e 
e követelménynek, külön kell választani az 
oktatásügyet (tanítást) a neveléstől. Míg amab-
ban a nemzeti szempont a tantárgyakon végig 
érvényesül, a nevelésben ugyan váltig hangoz-
tatják az egyéni szempontot, amely a gyakor-
latban azonban ugyancsak inkább szellemi 
vonatkozásban részesül figyelemben, faji tekin-
tetben pedig alig, jóllehet lélektani szempont-
ból ez fontosabb és sok visszásságnak, félre-
értésnek venné elejét. Milyen más színben, 
világításban tűnnék fel előttünk és más elbírá-
lásban, elbánásban részesítenők egynémely paj-
kos gyermek önfeledte csínyjét, súlyosnak minő-
sített vétségét, kihágását, ha ráeszmélnénk arra, 
hogy arról voltaképen önmaga sem tehet, mert 
temperamentuma elragadta. Ezzel pedig rálép-
tünk a nevelés területére, ahol a gyermek tem-
peramentuma mellé döntő tényezőként lép a 
nevelőé, tanítóé. Ama fizikai törvény értelmé-
ben, hogy valamely erőre közvetlenül csak 
ugyanolyan minőségű erővel lehet hatni, a 
temperamentumot is csak temperamentummal 
lehet nevelni: irányítani, fékezni vagy fokozni. 
Emellett természetesen nem csekély szerep jut 
a környezetnek: család, iskola (osztály), társa-
ság és társadalom. A tanítótól is meg kell tehát 
kívánni a lehiggadt magyar temperamentu-
mot,3 mert ez képesíti arra, hogy a gyermekben 
még forrongó állapotban levőt megértse, ha 
túlcsapong, mérsékelje, ha gyenge (alamuszi, 
passzív, szenvtelen), élessze. A magyar huszárt 
(lovast, hajtót), művészt (zenét, festőt), írót, 
sportbajnokot és legutóbb a repülőt ez a faji 
temperamentum segítette világhírre. Ez szol-
gáljon egyben figyelmeztetésül arra, hogy a 
divatos külföldieskedést a nevelésben ne vigyük 
túlzásba, hogy pl. az egyoldalú német befolyást 
csökkentsük, mert a két nép temperamentuma 
sok tekintetben eltér egymástól. A magyar em-
ber a német konyhát sem veszi be szívesen, de 
a franciát változatosságként kedveli. 

A temperamentumok sokféleségét (1. fent: 
Boda) nap-nap után tapasztalhatjuk, szemlél-

3 A napokban egy budapesti bíró u t a s í t o t t el követele-
sével egy fellépésében is búskomor óvónőt, aki „derült 
lélek" híján, zárkózottan és ridegen bánt a reá bízot t 
kisdedekkel. 

hetjük; magyarázatuk, megokolásuk sem okoz 
fejtörést. Büchncr Lajos (1824—1899) a mate-
rializmusnak híres és hírhedt képviselője, aki-
nek 1855-ben megjelent munkája „Kraft und 
Stoff" (Erő és anyag) valóságos forradalmat 
idézett elő, mégis helyesen mondja: „Az ember 
nem mindenütt egyforma, hanem mindenütt 
más és más; más az éghajlat, talaj és külső 
körülmények szerint; más délen és északon, más 
fényben és gazdagságban, avagy sötétségben és 
nyomorban. Mindegyik világrésznek megvan a 
maga sajátos és különös körülmények között 
kifejeződött emberfaja, amely alak, termet és 
szellemi (és tegyük hozzá: erkölcsi és lelki) 
tulajdonságok tekintetében felette lényeges el-
eitéréseket mutat a többi emberfajoktól". Jóval 
mélyebben szántanak a következő idevágó fej-
tegetések, amelyeket Komis Gyulának „Kul-
túra című lexikonbeli tanulmányából idézünk: 
„Az egyéniség oszthatatlan, részekre nem bont-
ható egység, rendkívül bonyolult hajlam- és 
működéskapcsolat, amelynek a külső benyomá-
sokkal szemben megvan a maga sajátos befo-
gadó- és spontán visszaható képessége... Az 
értékek egyes fajai iránt való fogékonyság mér-
téke elsősorban az egyén veleszületett szellemi 
alkatától függ . . . A nemzeti szellem az érték-
felfogás leghatékonyabb közössége. Nemzeti 
közösség nélkül nem fejlődött ki igazi kultúra, 
mert a kultúra történetileg éppen egy nemzet 
sajátos és egységes szelleme. De viszont nem-
zeti közösség sem alakulhat ki kultúra nélkül, 
mert a puszta embercsoportot éppen az avatja 
nemzetté, hogy kultúrájában bizonyos értéke-
lési-szellemi hagyományos közösség válik tuda-
tossá . . . Minden nemzet az átvett kultúrjavakat 
is átszínezi, új hangban és stílusban dolgozza, 
fel. Bár valamennyi nemzet tanul a másiktól, 
mind valami új, csak nála található értékes 
szellemi sajátságot visz bele az emberiség kul-
túrájának polifóniájába. A világkultúrához te-
hát csakis a nemzeti kutúrán át vezet az út". 

# 
Ez igénytelen sorok célja, hogy a tanítók, neve-

lők s szülők figyelmét fokozott mértékben terelje 
rá a szóban forgó tényezőre, amely valahol az 
egyéni és a nemzeti sajátságok között foglal he-
lyet. A temperamentumot nem könnyű ideje-
korán fel- és kiismerni: az iskolában a nagy 
létszám nehezíti meg, a képzőkben a képesítő 
vizsgálatokon a rátermettség megállapítása vé-
gett már elkésett. Igazi helye jórészt az értel-
mes (!) családi tűzhelyre szorítkozik. 

Mutatvány Drozdy Gyula 
„A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítása a III. osztályban" című 
sajtó alatt levő vezér könyv ének 
képei közül. 
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A F I A T 4 L K O R Ú 1 K B Í R Ó S Á G A I N A K 
H E L Y Z E T E A G Y E B M E K V É D E L E M B E E Í 
l E M ä K E T I H Z E M P O I T B Ó L . 

í r t a : Dr . N É M E T H PÉTER kir. t ö rvényszék i tanácse lnök , 
a F ia t a lko rúak Bíráinak N e m z e t k ö z i Szövetsége első a le lnöke . 

Évszázadokon át a bűnös embert csak üldöz-
ték és csak büntették. Miért? Mert a társada-
lom félt tőle, ellenségének tekintette, akit a 
közfelfogás szerint meg kell semmisíteni, vagy 
legalább is ártalmatlanná tenni. 

Az eszközök változtak, voltak földalatti, bor-
zalmas börtönök, kerékbetörés, karóbahúzás, 
vízbefojtás, máglya stb. A cél egyforma ma-
radt hosszú időkig. Arra, hogy ezt a kártékony 
embert, a bűnözőt, olyan módon tegyék ártal-
matlanná, hogy őt megjavítsák, csak újabban 
gondoltak. 

A büntető jogász, a bíró előtt két tényező 
lebegett: a társadalom érdeke és a bűncselek-
mény. A bűntettes szenvedő alany volt csupán, 
akit a kérlelhetetlen törvénymalom menthetet-
lenül szétmorzsolt. Legjobb kifejezője ennek: 
Justitia istenasszony, aki bekötött szemmel ítél 
elevenek és holtak felett. 

Merész úttörők levették a kendőt az isten-
asszony szeméről és az istenasszony meglátta 
az embert. És az Isten képére teremtett ember 
oly fenségesen állott előtte még az ő nagy nyo-
morúságában is, az ő fekete, bűnös lelkével is, 
hogy az igazságot osztogató istenasszony úgy 
találta, hogy itt nem a pallosra, de az irgal-
mas szamaritánus olajára van szükség, amely 
újjáalakítja, megtisztítja őt. 

Az első ilyen olajkorsós nyitottszemű Justitia 
a fiatalkorúak bírói székébe ült be, ami helyes 
ós természetes is, mert ki az, aki jobban szorul 
védelemre, javításra, mint a fiatalkorú bűnöző. 

A fiatalkorúak bíróságának intézménye a 
mult század végén Amerikából jött át Euró-
pába. Keletkezésének okai ismertek. Ameriká-
ban látták meg először, hogy a fiatalkorúak a 
felnőttekkel együtt a letartóztatási intézetek-
ben teljesen elromlanak és végleg elzüllenek. 
Szükség volt tehát őket azoktól elkülöníteni és 
szükség volt speciális bírákra, akik különleges 
módpszerrel képesek lesznek őket megjavítani. 
Ugyanez a gondolat és a fiatalkorúak növekvő 
kriminalitása indította az európai államokat 
arra, hogy az amerikai példát követve, a fiatal-
korú bűnösöket különleges bírói eljárásban és 
kezelésben részesítsék. 

Tagadhatatlan, hogy az első bírák, akik a 
fiatalkorúak bírói székébe ültek, karitatív ala-
pon dolgoztak. Ez a karitás hatotta át őket, 
amikor a bűnöző fiatalkorúakhoz szóltak, ami-
kor intézkedtek az ő megjavulásuk érdekében. 
Ez a karitás volt az első szikra, amelyből az 
egész mozgalom életrekelt és ez a szikra táp-
lálja azt a világító, melegítő és éltető tüzet, 
amelynek a legmodernebb eszközökkel dolgozó 
fiatalkorúak bíráját is éppen úgy át kell hat-
nia, mint azt az első bírót, aki, mint ilyen, in-
tézkedett. Ha ezt az égő tüzet az elődök híven 

őrizték és féltve adták át utódaiknak, az utó-
dok csakhamar felismerték, hogy az egyedül 
karitatív alapon folyó munka nem lehet ele-
gendő hathatós eredmények elérésére. Belátták, 
hogy a fiatalkorúak bírájának elsősorban peda-
gógiai, lélektani és szociális ismeretekkel kell 
bírnia és így lett a karitatív jogászból mediko-
pedagógus jogász, aki ismeri azt a szociális 
talajt, amelyen dolgoznia kell. Évek teltek el, 
míg a világon mindenütt feltűntek ezek az 
apostolok, az ideális fiatalkorúak bírái. A köz-
felfogásnak látnia kellett, hogy itt nem egy 
büntetést kiszabó komor hivatal működik, 
amely elevenek és holtak felett ítélkezik, amely 
büntet, lesújt, megbélyegez, hanem egy lelki 
klinika, ahol egy megértő ember igyekszik se-
gíteni, megjavítani, átalakítani azokat, akik 
erre szorulnak. Ezek a bírák lettek az első szo-
ciális jogászok, akik a kiskorúak ügyeiben in-
tézkedhettek. 

Azt már csaknem minden állam törvényhozói 
belátták, hogy a fiatalkorú bűnöző ügyének el-
bírálása közben különleges elvek szerint kell 
eljárni, mert a kiskorú bűnöző esetében a fő-
szempont a kiskorú személye, egyénisége, illetve 
ennek megjavítása. Teljesen mellékes a fiatal-
korú szempontjából, hogy bűnösségének meg-
állapítása mellett vagy anélkül hoznak-e ügyé-
ben határozatot. A fontos az, mire szorul, mi 
kell átalakításához. 

A fiatalkorúak bírósága elé tartozók korhatá-
rát elég magasan kell megállapítani. Általában 
véve a 18. év az, amelyben ez megállapíttatott, 
de több államban egyes megkezdett intézkedé-
sek kiterjeszthetők a 21. életévig. De nehéz itt 
határozottsággal megállapítani, melyik legyen 
az a nap, amelyen túl a fiatalkorú már ne a 
fiatalkorúak bírósága elé tartozzék. Függ ez 
elsősorban az illető nép fiatalkorúinak erkölcsi 
és értelmi kifejlődésének fokától. Főszempont 
itt az lehet, mikor tekinthető legalább is bizo-
nyos fokig befejezettnek a fiatalkorú értelmi és 
erkölcsi kifejlődése. 

Lehetnek olyan esetek, amelyekben a teljesen 
normális, ép és egészséges fiatalkorú oly meg-
átalkodottságot és gonoszságot árul el és oly 
súlyos bűncselekményt követett el, amely feltét-
lenül szigorú intézkedést követel és amelyet 
egy, a nevelés alapelvén felépített speciális bí-
róság nem rendelhet el. Ez téves! mert a 
fiatalkorúak bírósága által kiszabható magas, 
akár 10 vagy 15 évi fogházbüntetés, amit több 
ország törvényei meg is engednek, eléggé biz-
tosítja azt a célt, amelyre az ítélet törekszik, 
nég akkor is, ha a fogház nem más, mint szigo-
rított javítónevelés. 

Én tehát úgy vélem, hogy leghelyesebb az a 
törvény, amely a bírónak az intézkedés kiváló-
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gatásában a legenyhébbtől a legsúlyosabbig a 
legtágabb teret biztosítja. 

A fiatalkorúak bírósága nem lehet tökéletes, 
ha csak azokkal a fiatalkorúakkal foglalkozik, 
akik valamely bűncselekményt követtek el. A 
bűncselekmény ugyanis, véleményem szerint, 
másodlagos tünet, emelynek elsődleges oka meg-
található az elhanyagolt nevelésben, mértékte-
len élvezetekben, rossz társaságban, szennyiro-
dalomban stb. A züllött és bűnöző kiskorúak 
nem választhatók el kezelés szempontjából. 
A züllés kóros folyamat, amely, ha idejekorán 
közbe nem lépünk, bűnözésre vezet. Szükséges 
tehát, hogy a fiatalkoníak bírájának hatásköre 
ily irányban is kiterjesztessék. Az egész gyer-
mekvédelemben legfontosabb a prevenció, ami-
ért is ebből kifolyólag még azokra az esetekre 
is ki kell terjeszteni a fiatalkorúak bíróságá-
nak hatáskörét, amelyek a züllés veszélyének 
kitett fiatalkorúakat érintik. A fiatalkorúak 
bírájának meg kell engedni, hogy rögtön közbe-
léphessen a veszélyeztetett gyermek érdeké-
ben. A szülőknek, gondviselőknek, gyámoknak 
érezniök kell, hogy van egy fórum, amely 
gyermekeikkel és gondviselésükre bízottaikkal 
szemben őket kötelességeikre szorítja, ezt ellen-
őrzi és a. mulasztókat megbünteti. Saját hosszú, 
több évi tapasztalatomból tudom, milyen fontos 
az ilyen intézkedés és milyen üdvös a kellő idő-
ben való közbelépés a gyermek érdekében, 
mert sok szülő és pedagógus bizony nagyon 
szűk látókörrel bír, a bajokat esak későn veszi 
észre és így csak későn látja be, mit mulasz-
tott és hogyan kellett volna cselekednie. 

Ehhez kapcsolódik a fiatalkorúak bíróságának 
ama jogköre, hogy a szülőkre, gondviselőkre, 
nevelőkre, gyámokra is felügyelhet ós elbírál-
hatja, illetve pénz- vagy fogházbüntetéssel 
sújthatja ezek közül azokat, akik a nevelésükre, 
gondozásukra, felügyeletükre bízott gyermek 
személye ellen valamely bűncselekményt kö-
vettek el. Tulaj donképen ez sem elég, mert a 
bíróságnak, mint ezt pl. az líj olasz törvény-
tervezetben örömmel látom, arra is jogának 
kellene lenni, hogy ne csak a közönséges bűn-
cselekményt elkövetett szülőt, vagy gondviselőt 
büntethesse, hanem azokat is, akik gyermekü-
ket, vagy gondviseltjeiket testi sértés okozása 
nélkül bántalmazzák, rosszúl nevelik, illetve 
nevelésük elhanyagolása folytán őket züllés 
veszélyének teszik ki. 

Ilyen módon kialakulna a valódi családi 
bíróság, mely minden országban méltán lehetne 
a gyermekvédelem igazi központja. Magától 
értetődik, hogy ennek a nagy hatáskörű bíró-
ságnak megfelelő segédszervekre van szüksége 
és szoros összefüggésben kell állnia az általá-
nos gyermekvédelem összes szerveivel is, ame-
lyek, mint például Németországban és Auszt-
riában a Jugendamt-ok jól beváltak, de oly 
módon, hogy a kisegítő erkölcsi nevelésre szo-
ruló fiatalkorú ügyében minden intézkedést a 
fiatalkorúak bírája rendelné el, míg a Jugend-
amt-ok a végrehajtásban segédkeznének. 

A fiatalkorúak bíróságainak két főfontos-
ságú eszköze van, amellyel operál, az egyik a 
próba, a másik a javítónevelés. 

A züllés veszélyében forgó fiatalkorúak leg-
hatályosabban a kellő szemmeltartás és fel-
ügyelet, szeretetteljes állandó irányítás, szó-
val vártfogói neveléssel tarthatók vissza a bűn 
útjáról. Ezek a szemmeltartók, irányító gondo-
zók: a pártfogók. Alapos elméleti és gyakor-
lati kiképzés, rátermettség, tapintat és lelkiis-
meretes odaadás nélkül igazi pártfogó el nem 
képzelhető. Minél több hivatásos pártfogóra 
van tehát szükség, mert tömegmunkát sem a 
fiatalkorúak bírájától, sem a pártfogótól köve-
telni nem lehet. 

A társadalmi pártfogók csak a leggondosabb 
mérlegelés és kiválasztás után lennének alkal-
mazhatók, mert a dilettantizmus e téren töb-
bet árt, mint használ. 

A gondos felügyeletet gyakorló pártfogó a 
legszebb eredményeket érheti el. Tulajdonké-
pen a siker az ő személyén fordul meg, mert a 
pártfogás lényege az a nevelő hatás, amelyet 
a pártfogó a próbára bocsátottra gyakorolni 
tud. Tehát a pártfogó nemcsak ellenőriz, de 
nevel is. 

A fiatalkorúak bíróságai nem nélkülözhetik 
az úgynevezett átmeneti otthonokat, amelyek-
ben az előzetes eljárás alatt ideiglenesen elhe-
lyezett fiatalkorúak gondoztatnak és megfigyel-
tetnek. Ezen otthonok kebelében kell az orvos-
lélektani laboratóriumot is felállítani. A bírói 
vezetés alatt álló félszabadságosok otthonai 
— amelyek egyes államokban kiváló eredmény-
nyel működnek — nélkülözhetetlenek, mert 
tígy vélem, hogy az ezek felállítása a zárt in-
tézeti nevelést a legtöbb esetben kikeriilhetővé 
teszi. A javítónevelésre utalt fiatalkorúak he-
lyes nevelése szempontjából legfontosabb az 
individualizálás. A javítónevelésre utalt fiatal-
korúak részére specializált intézetekre van 
szükség. 

A fiatalkorúak fogházai és a nevelőotthonok 
felügyelő- és oktatószemélyzete alkalmaztatá-
suk előtt speciális kiképzésben részesítendő. 

A fiatalkorúak fogházai tulajdonképen szi-
gorított javító-nevelőotthonok legyenek, illetve 
fogháziskolák, mint Belgiumban, amelyekben a 
főszempont a fiatalkorú lelki átalakítása mel-
lett az életre való kiképzés legyen. A nevelést 
itt is szakképzett pedagógusok végezzék. 

A züllés legkezdetlegesebb jelei már a korai 
gyermekkorban mutatkozhatnak; megnyilvá-
nulhat ez a gyakori iskolamulasztásokban, 
apróbb lopásokban, természetellenes vissza-
húzódásban, túlzott aggresszivításban, mely 
jeleket a hozzá nem értők, sőt gyakran peda-
gógusok és szülők is gyermekes csintalanság-
nak és beavatkozásra nem méltó csekélységnek 
vélnek. Itt lesz fontos szerepe a szülői felvilá-
gosításnak, szülői tanácsadó-irodáknak, ingyen 
gyógypedagógiai rendeléseknek, esetleg mód-
szeres lelki kezelésnek. Miután ezen lelki ab-
normitásos jelenségeknek felismerője nem lehet 
az átlagpedagógus, szükség volna a rendes 
iskolaorvosi működési területet az orvos-lélek-
tani működéssel kibővíteni. Véleményem sze-
rint ennek az intézménynek a meghonosítása 
a kiskorúak züllését és kriminalitását nagy-
mértékben fogja csökkenteni. 
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Kétségtelen, hogy a züllött és bűnöző fiatal-
korúak ügyének elbírálásánál pedagógiai és 
lélektani ismeretekre is van szükség, amely 
ismeretekkel a fiatalkorúak bíráinak rendel-
kezniük is kell. De kétségtelen az is, hogy itt 
viszont a jogi és kriminalisztikai ismeretek is 
szükségesek, amelyek hiányzanak a pedagógus-
nál. Egyébként a legtöbb tételes törvény sze-
rint a bíró meghallgatja, sőt meg is kell hall-
gatnia a fiatalkorúak orvosát, tanítóját, gon-
dozóját, nevelőjét, lelkészét, munkaadóját és 
mindazokat a személyeket, akik a kiskorú élet-
viszonyairól felvilágosítást adhatnak. Ezenkí-
vül igen sok esetben orvoslélektani vizsgálatot 
is rendel. Ebből látható, hogy felesleges új fó-
rumokat reklamálni, mert ennél jobb, tökéle-
tesebb a modern fiatalkorúak bírósága. Egy 
mérgezési, vasy súlyos testisértéses perben a 
felnőttek bírája is meghallgatja az orvosszak-
értőt, aki nálánál jobban ismeri a mérgezés, 
vagy sérülés természetét, fokát, körülményeit, 
meghallgatja egy építési, vagy műszaki per-
ben a fontos véleményt adó mérnökszakértőt, 

de azt hiszem alig akadna valaki, aki ezen az 
alapon azt követelné, hogy a perben a szakértő 
hozzon ítéletet. 

Nemzeti szempontból tehát óriási fontosságú 
ama törekvés, hogy a kiskorú már a gyermek-
korban védessék, az eltévedett pedig jó útra 
visszatéríttessék. 

A romlás, züllés, bűnözés terjed, mint a ra-
gály ós futótűz; ha mi ezek ellen küzdünk, ha 
mi a lelki ragályban szenvedőket, az ifjú 
szerencsétleneket és bűnözőket megjavítjuk, új 
életre keltjük, sőt, ha még a bajok megelőzésé-
ben is közreműködhetünk, a legáldásosabb 
munkát végezzük az egész emberiség üdve 
szempontjából. 

Ha az igazság emberei és a jövő nemzedék 
erkölcsi javainak őrzői, a törvényhozók belátá-
sából nekünk juttatott hatalommal és a saját 
tudásunkkal és odaadásunkkal megtehetjük 
majd mindazt, amit tennünk kell, remélni 
lehet annak a korszaknak bekövetkezését, ami-
kor igazán békessége lesz a jóakaratú embe-
reknek. 

K A Z I N C Z Y F E B E J Í C P I L L A M T F E L Y É T E L E I 
H Á R O M O R U Z Á G R Ó L . 

A magyar tudományos közélet augusztus 
23-án ünnepli Kazinczy halálának századik for-
dulóját. Akármilyen formáját válasszuk is az 
ünneplésnek, a lényeg ugyanaz. Kapcsolódjunk 
bele a nagy Úttörő gondolatvilágába, idézzük 
szemünk elé lelke tartományának színeit, ér-
tékeit és ami abban örök, vegyük fel a mi éle-
tünk, a mi korunk meggazdagítására. 

Megérdemlik a búvárolást Kazinczy összes 
művei. Mi azonban most ezeknek csak egy kis 
töredékét, az utazó Kazinczy feljegyzéseit, la-
pozzuk végig. Különös érdekessége ezeknek az 
írásoknak, hogy Kazinczy életének az elején 
indulnak és szemléletes képét adják egész ma-
gas ívelésű pályafutásának. Találtam olyan ré-
szeket az írásokban, melyeknek első fogalmaz-
ványai Kazinczy diákkorából valók. És van-
nak olyan lapok, melyek néhány nappal a halál 
előtt íródtak. 

Roppant érdekes ma ezeket a 100 év előtti 
pillanatképeket forgatni. Oda merném állítani 
a világ legjobb útleíróinak sorozatába Kazinczy 
ilynemű alkotásait. De ettől eltekintve is iz-
galmasan érdekes beszámolók ezek tapasztala-
tairól, élményeiről és hangulatrezzenéseiről. 
Hoglyan lát és mit lát a száz év előtti ember, 
ha olyan a pillantása, mint a Kazinczyé? Nagy 
műveltség, a művészetek minden ága iránti 
zseniális fogékonyság, néprajzi érdeklődés, fol-
klór-kutatás, a nyelv természetes rétegeinek 
állandó szemmeltartása, a tájak, természeti je-
lenségek pompás rajza, a ritkaságok, különle-
gességek újságírói megfigyelése, a magyar ér-
tékek apostoli szeretettel való számbavevése és 
különösen az ember és az egyéniség szembe- * 

í r t a : Dr . H E G Y A L J A I KISS G É Z A . 

tűnő jellemzése, — mind olyan sajátságok, me-
lyek különös modernséget és elevenséget, mai 
életszerűséget adnak ezeknek a százéves írások-
nak. Nem is gondolná az olvasó, hogy a tudós 
modorban dolgozó Kazinczy ilyen művésze le-
gyen a közvetlen hangú, csevegő előadásnak. 

Ez az apró kis zempléni nemes úr, aki állan-
dóan mértékre veti, hogy: ki milyen magas? 
és aki maga többször elismeri, hogy ő bizony 
nem valami szálastermetű, fáradhatatlan utas, 
kimerülhetetlen kiránduló, mindent látni vágyó 
világjáró. És az a férfi, akinek üstökét a 2387 
napi várfogság már 42 éves korában fehérre 
őszítette, olyan fiatalos kedéllyel élvezi a han-
gulatokat, mintha bizonyítani akarná, hogy a 
72 éves öregnek éppúgy joga van a szép höl-
gyek köriili enyelgésre, mint, mikor eperjesi 
diákkorában először ragadta el széplelkű hölgy-
ismerőseinek ihlető társasága. 

A három ország, amelyről Kazinczy röntgen-
sugarú szeme pillanatfelvételeket örökít meg: 
Magyarország, Ausztria, Erdély. A képeknek 
aranyos színezetet ad, hogy a tréfaszerető, ado-
más Kazinczy helyenkint a humora fényét is 
elárasztja rajtuk. 

Kazinczy József arcképe. 
Atyjáról a következő portrét illeszti a soro-

zatba: 
„Atyám a legreligiózusabb ember vala, akit 

képzelhetni; meleg tisztelettel vonattatott mind-
azfelé, ami szent, ami jó, ami nagy. Nem ha-
sonlítva a maga korabeliekhez, kiknek örömük 
közönségesen a vigadás, ital, tánc és kártya 
volt, idylli életet éle házi körében, mint igen 
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lelkes, jó és ritka szépségű hitvesének hű férje, 
gyermekeinek szerető atyja. Egy tisztelt öreg 
asszonyság nekem, már felvonakodott ifjúnak, 
azt beszélé, hogy a maga korában az ifjúság 
dísze Zemplény, Abaúj, Sáros vármegyékben 
az atyám volt, érett lelke, nemes módjai s tiszta 
erkölcsei által, kit a nem jó példák meg nem 
szédítének. Termete nem szálas, arca igen ked-
ves, színe tiszta, hajai feketék, szemei kékek . . . 
Atyám nagy beszélő vala, s szeretett sokáig 
ülni asztalnál s mondogatá, amit láta, hal la, 
olvasa. Én az efféléket olthatatlan szomjjal 
hallgatám." 

így a Kazinczy Józsefről adott kép több vo-
násában Kazinczy Ferenc önarcképe is. 

II. József foltos kabátja. 
Nevezetes nap Kazinczy diákéletében II. Jó-

zsef császár látogatása Sárospatakon. Idő: 1770 
május 20. A 11 éves kis Kazinczy ámuló szem-
mel figyeli meg a birodalom urának és kör-
nyezetének minden mozdulatát. Évek múlva is 
híven tudja leírni. „Álmélkodva láttam itt (az 
ebédnél), hogy a császár könyökén foldva volt 
a veres gallérú zöld kabát, sárga gombokkal; 
lájblija és nadrágocskája citromszín, térdein 
fehér gyolcs kamasli; s még inkább álmélkodva, 
midőn ő, ki bort soha nem ivott, felvevé a pa-
lackot, s a bor színét nézellvén, ezt kérdé: Iste 
vinus Tokajinus? Ütálta a vesztegetést, a cif-
rát s példát akart adni a foldott könyökű ka-
báttal." 

A bécsi Iielvedereben. 
A festményeket a 16 éves pataki diák any-

nyira szereti, hogy a reprodukciókat áruló ola-
szok hordták el minden pénzét. Elképzelhető 
izgalma, mikor a nagybátyja arról beszél, hogy 
milyen tökéletes alkotásokat fog látni Bécs 
galériájában. „Nyugtalan lettem meglátni a 
Belvederet, s az a vágy kiüté Gessnert fejem-
ből." S míg nagybátyja elragadtatva magasz-
talja néhány kisebbrendű festő vásznait, a kis 
Kazinczy lába gyökeret ver egy Van-Dyck-
tanulmányfő előtt. „Nem rossz órában szüle-
tett, aki a remekművek első látásakor úgy ra-
gadtatik meg egy Van-Dycki fej által, hogy 
sok napokig mindég szemei előtt látja azt le-
begni, mint a szerelmes ifjú a megpillantott s 
egyszerre el is tűnt leányt." 

Szerelem a nyelvmesterem! 
A 22 éves Kazinczyt Eperjesen találjuk. Egy 

kedves itteni kép: „Eperjest nevezetessé teszi 
az is, hogy itt 4 nyelv van divatban. Az igaz-
ság emberei és a papság s a tanítók és tanulók 
mindig deákul beszélnek, az uraságok magya-
rul is, a polgárság németül, és tótul mindenki. 
És minthogy a szóló mindanégy nyelvhez 
hozzászokott, az idegen elcsudálkozva hallja, 
hogy azon egy periódusnak tagjai mint van-
nak összeszőve tarkán mindanégyből. Nem lé-
vén a városban senki, kivel magamat francia 
nyelvben gyakorolhatnám, a deák nyelvű tár-
saságokat kerestem. A németben is több gya-
korlottságot igyekeztem szerzeni s eljártam oly-
kor a prédikátorokhoz; de a látogatás ezeknél," 

mind nekik, mind nekem alkalmatlanka leve. 
A szerelem leve nyelvmesterem!" 

Széchenyi Ferenc. 
Valakit meglátni, megismerni és jellemezni, 

ebben mester volt Kazinczy. Mélységes hatás-
sal volt rá a legnagyobb magyar édesatyja. 
„Minekelőtte Bécset elhagyom, lássam gróf 
Széchenyit. Széchenyi az Urak-utcáján lakott 
s egyedül lelém. Megzavart látása. Ennyi mél-
tóságot emberben nem találtam. Ráillék iga-
zán: bonum vir um facile crederes, magnum 
libenter. Religiosus tisztelettel állék a valóban 
nagy férfi előtt. Egy szent hazafi. Igen tanult, 
igen nyájas, igen jó ember. Alig szerettem 
valaha valakit annyira, mint őtet első tekin-
tetre. Ha ki őtet látja, hazafiúságát hallja, 
azonnal hozzáfog az íráshoz." 

Boldog függetlenség. 
A 32 éves Kazinczy boldog függetlenségről 

álmodik. Ezért építi Széphalmot! „Épületem 
talpköve Széphalmon, Abaújban ugyan, de csak 
egy órányira a Zemplény gyűléses helye Üj-
hely, s két órányira Patak felett, átellenben 
Toronyával, mely utolsó a tokaji bort termő 
hegyek közt, 1791 májusban tétetek le, midőn 
már Bécsben valék s szeptember 10-én érve 
haza, már felvonva leltem minden falát. Nyug-
talan valék meglátni, mennyire ment a munka; 
s az vala minden óhajtásom, hogy minél előbb 
ide költözhessem, s magamnak élhessek, nem 
ragyogva, hanem boldog függetlenségben." És 
aztán alig két óv múlva 12 császári ulánus veri 
fel a ház csendjét és forradalmi gyanúsítás 
miatt viszik Kazinczyt független nyugalom 
helyett a fogság gyötrelmeibe . . . 

Tiroli bércek. 
Viszik a rabot az osztrák börtönbe. És tolla 

alól fenséges képek ömlenek papírra: „A ter-
mészet a maga vad felsétgében jelen meg az 
utas előtt. Délre emelkednek a havasok, melyek 
a sivatag Németországot az itáliai paradicsom-
tól elválasztják. Egyike a legrezzentőbb pillan-
tásinknak az vala, ahol belépénk Tyrolisba. 
Egy igen keskeny völgy szélén emelkedék egy 
képzelhetetlen magasságú s hosszan elnyúlt 
márványfal. Balra domb. Szemben velünk egy 
patak futott végig a völgyen, zöld mint a ten-
ger vize vagy a rét színe." 

Spielberg vára. 
„A várba 542 grádics viszen fel s a nagyobb 

terheket kerékben tapodgálók vontatják fel, 
mert szekér oda nem megyen. Ablakom az or-
szágút felé nyílott és a Császárhegy felé, mely-
nek rettenetes magasságú szirtes bércein bú-
san civódnak a fellegek. Kinézésem az ország-
út egy kisded része a város kapuja felé, s a 
Császárhegyre, a Kálváriára, egy sötét sűrű 
fenyvesre, s a remete-házra a hegy egyik vápá-
jában. A város harangjai muzsika-zengésűek. 
A patak szélén egy juhar nőtt ki, nagy mint 
egy kőrös vagy topolya, s szőlőmetszésű hosszú-
nyelű leveleit játékosan ingatta a szél. Jónás-
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aiak nem ada több örömet a tök levele, mint 
anékem ez a szép juhar..." 

Fényes bizonysága ez a remek kis rajz annak, 
hogy Kazinczy a nyomorúságban is mindenkor 
a. szépet kereste. 

Fel a Hernád völgyén! 
Hétéves rabságából szabadulva, megint meg-

ragad minden alkalmat, hogy utazhasson. Mis-
kolcon oly szívesen látják barátai, hogy egy 
•hónap múlva is alig tud továbbjutni. A regé-
nyes Kassa-völgyét így festi: „Már előttem 
feküdt rétes völgyében a kálvinista Szikszó, 
fooldog szőlőhegyeivel, melyek dél és nyugot 
felől nem magas hegyeit egészen elborították. 

Jobbkéz felől, mintegy 2 mértföldnyire, a zemp-
lényi hegyaljai hegyek széleit; balkéz felől a 
kézsmárki s forrai termékeny szántóföldeket; 
középen pedig azt a zöldelő rétet láttam, mely-
ből néha a Tiszába lesiető Hernád csillámlott. 
Bőséget mutatott mind a már sárgulni kezdő 
vetés, mind a föld fekete anyagja, s ehhez 
hozzájárulván a környék szépsége, leginkább 
pedig Miskolc szomszédsága, azt óhajtottam, 
hogy bárcsak ennek á la Rousseau lakosa lehet-
nék." 

Eger. 
Eger hírességeiből a líceum ragadja el leg-

jobban. „Az az épület, amelyet most lyceum-
nak hívnak, oly jó ízléssel, s oly költséggel tett 
•épület, melyhez hasonlót nem láttál. Egész 
négyszög ez; három sorra s szegleten áll. Elől 
& katedrále templommal, átellenben az exameni 

palota, jobbkéz felől a bibliotheka, balra az 
oskolai templom, hátul pedig a specula (csil-
lagvizsgáló) áll. A bibliotheka menyezetét 
Krakker egri képíró festette. Az a tridenti zsi-
natot adja elő s abban mind az architektúra, 
mind a grouppok, mind a drapperie jobbítha-
tatlanul vannak festve. Az megsirathatatlan 
kár, hogy a lyceum magasabb helyen nem 
épült." 

Tihany. 
Balatoni útján a tó szépsége öltözteti örö-

mökbe a lelkét és nagy költői jutnak eszébe. 
Tihanyt roppant érdekesen írja le: „Nem kép-
zelheted el, barátom, mely kiesen rút Tihany. 

Olyan ő, mint a toilette mellett ülő borzas 
lányka, midőn bosszankodik, hogy álmából fel-
költötték. Cybele anyánk a maga bizarságát 
akarta mutatni, mikor ezt a kis Cyprust csi-
nálta. Szebb angol kertet nem lehetne készí-
teni sehol. Füredről jővén Tihanynak, darabos, 
éktelen dombok, széles kőrepedések, két nádas 
tó, földek, szőlők tolják magokat a néző elébe. 
Mindene van, amivel a természet pusztaságát 
felpiperézni lehetne. A helység kicsiny és an-
nak nagyobbodását reményleni sem lehet, mert 
vidéki lányokat a lakosok a víz fáradságos fel-
hordása miatt nem kapnak s egymás házához 
házasodnak." 

Esztergom. 
„Ismertem Esztergom fekvését, ismertem raj-

zolatokból, ami itt készül, s tudtam, mily ret-
tentő nagyságú munka; de a valóság felül-
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múlta minden nagy képzeletimet. Ma már nem 
látunk isteneket: mily nagyok vagyunk, midőn 
isteni műveket láthatunk! Én részemről vallást 
teszek, hogy midőn a basilicát e magasságban 
látám magam, előtt, a Sión emlékezete fogott 
el s a capitoliumi Jupiter temploma s athéni 
Paliasz Parthenona." 

Erdélyi panoráma. 
„Előttem fekvék egész Erdély. Megfordulók 

sarkamon s valamerre tekinték, éjszaktól kele-
tig, s onnan tovább dél és nyugot felé, dombot 
láték és völgyet. A Kárpát ága, mely Kézs-
márk mellől Máramaroson s tovább osztán a 
Székelyföldön lemegyen, a távol miatt elvesze 
szemeim elől, elveszének az abrudbányai és 
hátszegi rengetegek is. Egyedül a Blagyásza 
üté ki magát a dombok, völgyek örök síkjából, 
s a hó még most is fehérlett oldalán. Szótalan 
állék. Ügy tetszett, mintha valamely istenség 
egy magas partról nézte volna sok ideig a ha-
bokban hánykódó tengert s tündérbotjával 
egyet ütvén, éppen most parancsolta volna, 
hogy a víz azon alakjában változzék földdé, de 
már benőve erdővel, melyben egy perc előtt 
hánykódott." 

Az algyógyi vízesés csodája. 
Kolozsvári barátai biztatták, hogy Algyógy-

fürdőn olyan felséges vízomlást fog látni, 
amelynek Svájcban sincs párja. De amit talált, 
magas várakozását is felülmúlta. í g y szemlél-
teti: „A falmeredekségű hegyoldal nem várt, 
nem képzelhetett magasságban be van nőve 
felülről bokrokkal; alul a mélységben vad sur-
jány borítá el a víz futását. Első szabad esése, 
le a mogyorók árnyékiból egy pár ölnyi. De 
itt egy csúcs kél elébe s felkapja a patak esé-
sét s úgy szalad ezer apró mozdulásokban, mil-

lió meg millió csillám közt alá a mélységbe, 
mint egy ezüst lepel. És aztán a szédítő tető,, 
onnan, ahol a víz esik, addig, hol az lábaink 
alatt elrohant, ki vethet ahhoz, ki képzelheti 
ily nagynak! Virradatkor akarék itt lenni, hogy 
a szép forrást a nap szikráztatásiban láthas-
sam ..." 

Holdfény a Teinesen. 
„Két sor fűz között érénk Lúgosra. Azután 

csakhamar teljes fényében kele fel a hold. Fe-
redő férfiakat s asszonyokat láték a Tomesben, 
A hold báj fényében, mely világos vala, mint 
a nap ősszel, elnyúlánk a folyamban, közel a 
hídhoz, mely felett a hold tündöklött; s hol a 
víz szikrázását, hol a nyár esti meleg gőzét, s-
az abból kikelő tornyokat, hol a sötét és vilá-
gos massáját e tündér fényben, eltelni nem 
tudó gyönyörrel nézelém..." 

Minden szépet megnézni! 
Azt mondja Kazinczy: látta Magyarország: 

minden nevezetes hegyormát. Nem riadt vissza 
fáradságtól, megmászta a legmeredekebb bér-
ceket, hogy meg ne fossza magát a tetők kilá-
tásának örömétől. De még mindig nem látott 
eleget. S azt írja egy erdélyi vidékről: „Nem 
halok meg addig, ha különben az a három rok-
kás leány, ki életem fonalát rózsaszín és fekete 
szálakból oly igen tarkásan fonja, annak végét 
hamar elő nem hozza, hogy a nekem kedves 
tájt ismét meg ne lássam..." Fájdalom, a rok-
kás lányok feketét szőttek fqtröl az élet rózsa-
színébe. Alig ért haza Kazinczy utolsó utazá-
sából, jött az ázsiai kolera és 1831 augusztus 
23-án végső álmot terített a szépségek élvezésé-
től elfáradt szemekre. Száz éve most ennek. De 
a nagy útleíró képei oly frissek, oly elevenek, 
hogy Kazinczy élete lüktet bennük tovább szá-
zadok nmlva is! 

Mutatvány Drozdy Gyula 
,A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása a III. osztályban" című 

sajtó alatt levő vezérkönyvének képei közül. 
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T E K I I T É L Y T I S 5 E T E L E T R E É S A L K A L M A Z -
K O D Á Ü R A V A L « N E V E L É S A Z I S K O L Á B A N . 

Az emberiség társadalmi berendezkedését 
csak a tekintélytisztelet alapján tudta megvaló-
sítani. A társadalom egy tisztultabb világné-
zet és etikai felfogás bázisaira épült, amely a 
köz és az egyén jólétét és boldogulását tűzte 
ki célul. Szabályokat, törvényeket, szokásokat 
rendszeresített célja érdekében, amelynél mind-
jobban homloktérbe jutott a köz jóléte és ér-
deke s ezzel fokozatosan homályosult el az 
egyén a maga öncélúságával. 

Mint ahogy az emberi testnek uralkodója a 
fej, amely vezet, parancsol s kormányozza 
egész életünket, úgy uralkodik az emberi cso-
portok felett az összetartó tekintély. 

A tömörülés mindig erőt jelentett, míg a ma-
gában maradt erő viszonyítva bármily nagy 
legyen, elenyészik, eltörpül, semmivé lesz. — 
A magyar faj abban mindenkor kiválóságot 
mutatott, hogy uralkodóit, vezéreit s azoknak 
törvényeit tiszteletben tartotta. Ezt a törvény-
és tekintélytiszteletet magával hozta a túrán 
nép az ázsiai pusztákból. Csak így lehetett a 
művelt világ egyik legtekintélyesebb nemzete. 
De nemcsak a magyar, hanem minden nemzet 
erőssége és hatalma az összetartáson, törvény-
és tekintély tiszteleten alapul. 

A gyermek előtt első tekintély, Isten után, 
a szülő legyen. Azért gondosan őrködjék min-
den apa és anya, hogy gyermeke a szülői tisz-
teletet cselekedetekben, formaságokban is ki-
fejezésre juttassa. A jóság és szeretet mellett 
megfér a szigor és következetesség, amely min-
den nevelő első kötelessége. 

A második tekintély a növekvő emberke előtt 
a tanítói és nevelői tekintély. Ha a szülői ház 
nem készítené elő a tekintélytiszteletre a gyer-
meket, úgy ez a körülmény nagyon megnehe-
zítené a tanító nevelő munkáját. 

Később már csőstül dőlnek az ember életébe, 
sorsába a hatalmasságok, tekintélyek, amelyek 
mind több tiszteletet követelnek. 

Falusi iskolákban könnyebben kivihető és 
helyes irányban halad az a tanító, aki már a 
kezdet kezdetén rászoktatja a gyermekeket, 
hogy minden felnőtt embert, akivel találkoz-
nak, illően tiszteljenek és köszöntsenek. Ezek 
a leányok és fiúk korán hozzászoknak az ural-
kodó, az egyház, a falu elöljárói, a munkaadók, 
idegenek, majd a törvények, szokások stb. meg-
becsüléséhez, tiszteletbentartásához. Lelkükben 
készséggé érik a tekintélyek iránti tisztelet s 
ez nemzeti erőt, becsületet növel, amelyet nem 
támadhatnak meg oly hamar a tekintélyeket 
sárbataposó reformátorok. 

A népiskolákat magasabb iskolák, majd az 
életben való elhelyezkedés követik. Mily fon-
tos, hogy ekkorra a tekintélytisztelet vezérelje 
cselekedeteinket, amelyet külsőleg is kifejezésre 
kell juttatnunk. 

Valamely állás elnyerésénél, vagy éppen hi-
vatás betöltésénél fontos szerepet játszik éle-

í r ta : SZ. S O L Y M O S BEA. 

tünkben, hogy kenyéradónkat, környezetünket, 
fellebbvalóinkat s társainkat is tiszteletben 
tartsuk s igaz belső érzés sugallatából meg-
becsüljük. 

Korunknak egyik nagy hibája, hogy a tekin-
télytiszteletet nem tartja eléggé fontosnak. Pe-
dig ezzel saját nemzeti értékét süllyeszti ala-
csonyabb nívóra. Minden egyes egyén egy al-
kotó eleme a nemzeti életnek s ha csak egyet 
is kiejtünk belőle, a közös épület gyengül vala-
mely pontján. 

A tekintélytisztelet nem egyformán jut ki-
fejezésre gyermekek körében sem, de az hamar 
megállapítható, mert jellemzője a külsőségek-
ben való megnyilvánulás. Ha a tanító észre-
veszi, hogy a tiszteletnyilvánítás nem a lelki-
ségből eredő, hanem csak képmutatás, igyekez-
zék átformálni azt. Tűzze ki céljául, hogy a 
tekintély tisztelet belül, a lelkiségben gyökerez-
zék s hogy az annak külső kifejezésével, a for-
maságokkal, a tisztelet nyilvánításával össz-
hangba kerüljön. Hasson oda, hogy az etikai 
tulajdonná értékelődjék át. Így megszokja a 
gyermek is, hogy akit valóban tisztel, annak 
megbecsülését ne csak szemtől-szembe nyilvá-
nítsa, hanem akkor is, ha erre az ő jelenlétén 
kívül alkalom kínálkozik. 

Helyes ítélőképességgel észre kell vennünk a 
különbséget a valódi tiszteletnyilvánítás, az 
alakoskodás és szolgalelkűség között. Szoktas-
suk rá a gyermeket a tiszteletnyilvánításban 
is az egyeneslelkűségre. Így lassan, fokozato-
san megérlelődik benne a helyes érzék, hogy 
a tiszteletnyilvánítás formáit és stílusát elta-
lálja és idővel mindjobban tud disztinkciót te-
remteni a különféle helyzet, eset, viszony, al-
kalom, személy és állás között. 

Természetszerűleg az alkalmazott a kenyér-
adójával szemben több tisztelettel tartozik, mint 
megfordítva, de tévedés volna azt hinni, hogy 
a munkaadó részéről nem illeti szintén tiszte-
let azt a munkást, aki tulajdonképen neki is 
életfenntartásához járul s vagyonát, jólétét ala-
pozza lelkiismeretes kötelességteljesítésével. — 
Hogy a tiszteletnyilvánítás sohasem megalázó, 
mutatja az, hogy még az uralkodók is annak 
köszönhették népszerűségüket, hogy a legegy-
szerűbb alattvalójuk hódolatát is úgy fogad-
ták, mintha azok is előkelő állású emberek let-
tek volna. Különösen Nagy Lajos és Mátyás 
király példáira hivatkozhatunk. 

Azt tartják, hogy a méhek nem bántják azt, 
akinek a bőre mézzel van bekenve. Kenjük be 
hát magunkat az udvariasság és tiszteletadás 
mézével embertársainkkal szemben. Ám a tisz-
teletadás terjedjen ki már az iskolában tár-
saink elvei, meggyőződései, nemzetisége és val-
lása iránt is. Szokjunk idejében hozzá, hogy 
minden egyénben meg kell becsülni az emberi 
értéket és egyéni teljesítményét, amelyet hely-
zetében létrehozni képes. Történelmi vonatko-
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zású elbeszélésekkel vezessük rá a gyermeke-
ket arra a tudatra, hogy mily nagy erőt köl-
csönöz minden nemzetnek, ha fiai egyenként 
és összesen megbecsülve, tiszteletben tartják 
egymást. így a nemzet maga is értéklésben, 
hódolatban ós tiszteletben részesül más nemze-
tek részéről, amivel tekintélye meg van ala-
pozva. 

Ügyeljen a nevelő-tanító arra is, hogy a gyer-
mek tiszteletben tartsa a kort is. A koros em-
berben lássuk meg és tiszteljük az élettapasz-
talatokat, s a harcait, amelyekkel szembe kel-
lett szállnia életében. Kíméljük benne a fogyat-
kozásokat és gyengeséget és ismerjük el a tá-
maszra szorulót. Lássuk, érezzük, képzeljük sa-
ját magunkat helyzetébe, hogy tökéletesen meg-
érthessük és méltányolhassuk. 

Ám a felnőtt embernek is kötelessége éspedig 
elsősorban a szülőknek és tanítóknak, hogy 
a tiszteletnyilvánítás szociális magaslatára 
emelkedve, a gyermekember iránt is gyakorol-
ják a neki kijáró megbecsülést s annak kifeje-
zési módjait. Tiszteljük és értékeljük benne 
fejlődését és igyekezetét. Ne intsük le minden-
kor s ne kicsinyeljük értelméhez s fejlődési fo-
kához mért megnyilvánulásait, mert ezzel csak 
félszeggé és bátortalanná tesszük. Ne legyünk 
ridegek, túlkövetelők, vagy közönyösek velük 
szemben, hanem ereszkedjünk le kis világukhoz 
és értékeljük haladásukat. De fontos az is, hogy 
a szülő, vagy a tanító úgy is viselkedjék, úgy 
lépjen fel, következetes önszigorral, hogy ez-
által is már felkeltse a gyermekben és ember-
társaiban is a lélekből fakadó és önkéntesen 
adódó, nem pedig a helyzeténél fogva rákény-
szerített, vagy csak külsőségekben nyilvánuló 
tiszteletet. 

Hassanak oda, hogy figyelmesség és tapin-
tat belső adottságból sugározzék ki a gyermek-
iélekből, s hogy azt, mint egy belülről vilá-
gító és melegítő1 fényességet mindenkire, aki-
vel csak sorsuk összehozza életútjukon, kiter-
jeszthessék. Figyelmesség — tapintat: a két 
legfontosabb megnyilvánulása a tiszteletadás-
nak, amely ösztönző egyben mások hasonló vi-
selkedésére s a jóindulat felkeltésére. 

Gyakori eset felnőttek közt, sőt előfordul, 
hogy maga a tanító is megköveteli tanítványai-
tól a tiszteletadást, de nem tartja elég fontos-
nak annak viszonzását. Ez leggyakrabban a 
köszönés alkalmával fordul elő. Ezzel megvon-
tuk a gyermektől a neki is kijáró tiszteletet, 
amivel az illetőt a tekintélytisztelet ellen han-
goltuk. Figyelmeztessük a gyermeket arra is, 
hogy a korlátoltabb, tanulatlan, vagy elnyo-
mott sorsú egyén mindenkor érzékenyebb és a 
legkisebb mellőzésben lenézést, megvetést, cél-
zatosságot lát s ezáltal lelkében kiburjánzik az 
ellenségeskedés mérges palántája, amelyből 
már sok veszedelem hárult a társadalmi élet-
re is.1 

1 Erre hiába „figyelmeztetjük" a népiskolába járó gyer-
meket, ő azt még nem ért i meg s ha megértené, nevelési 
szempontból akkor is kevés volna a „figyelmeztetés". Ne-
velni kell a gyermeket arra , hogy alkalmazkodjék azok-
nak lelki világához, akiknek környeztében él, akikkel 

Adott eseteket, alkalmakat felhasználván, rá-
vezethetjük a gyTermeket, hogy helyzetéhez mér-
ten elítélje azokat, akik a hatalmukban álló 
egyénnel szemben durvák, kicsinylők, becsmér-
lők, kelletlenek, vagy sértők, felfelé azonban 
hajlonganak s a szolgalelkűség minden ala-
csony eszközével hízelegnek. 

A gyermeklélekben fel kell kelteni a tiltako-
zást az ilyen jellemek iránt. Mert ha a társa-
dalom nem eléggé ostorozza ezt, a szolgalelkű 
egyének áttörhetetlen láncba kapcsolódnak, 
amelyen hajótörést szenved az eszmény és az 
erkölcs. Ezek hatványozódva terjesztik a lelki 
miazmákat s képesek egy egész nemzedék lel-
két inficiálni és nemzetek jó hírnevét, tekinté-
lyét tönkretenni. 

Mindenkor tapintattal alkalmazkodjunk kör-
nyezetünkhöz s ez kísérjen minden lépésünk-
nél. A gyermek ne gúnyolja a félszeget, a testi 
hibával sújtottat, a szegényt, a foltozott, vagy 
rongyos ruhájú társát. Ne űzzön gúnyt a 
gyenge tehetségű gyermekből, vagy bárki más-
ból. Ne bámészkodjon az utcán a kisírt sze-
men, valamely formátlan orron, testi hibán, 
vagy ügyefogyott emberen. Ne csodálkozzék a 
szerencsétlenek nyomorán, a púpon vagy a 
mankón. Szegények között ne dicsekedjék tehe-
tősségével és az életben lemaradottak közt ne 
tüntessen sikerekkel, szerencséjével. Mindennek 
meg van a mértéke és határa, amely csak egy 
fegyelmezett, önuralommal rendelkező, művelt 
egyén előtt tárulhat fel a maga világosságá-
ban. Tapintat, figyelem és tisztelet kísérjen a 
társaséletben is, ahol aztán igen sok útvesztő 
van, ha nem tudjuk eltalálni a helyes irányt. 

Amilyen fontos az igaz lélekben gyökeredző 
tiszteletadás, éppen olyan megvetendő az ala-
koskodó képmutatás, vagy önbecsmérlő szolga-
lelkűség. 

Az alkalmazkodásnak fontos szerepe van a 
tiszteletnyilvánításnál, amely az engedelmes-
ségre való szokással kezdődik és magában fog-
lalja fellépésünk, megjelenésünk, cselekedeteink 
milyenségét. 

A gyermek legelőször is szüleihez, testvérei-
hez, majd tanítójához, társaihoz ós az iskola 
szabályaihoz alkalmazkodik. Ezzel már meg-
kezdődött a törvénytisztelet is. 

Minél gyakrabban figyelmeztessük2 tanítvá-
nyainkat, hogy a jó tanuló és jeles bizonyít-
vánnyal rendelkező még ezzel se tüntessen a 
gyengébbek között, mert a szerencse is for-
gandó. Betegszobában lassítsuk meg léptein-
ket, fokozzuk le hangunkat, mozdulatainkat. 
Temetésen alkalmazkodjunk a gyászolók han-
gulataihoz, mulatságos összejövetelen pedig ví-
gak legyünk. De öltözködéssel, viselkedéssel is 

érintkezik. Erre a haj lam már megvan a gyermek lelkében. 
Muta t j a az, hogy pl. a hatéves gyermek másként beszél 
a háromévessel, mint a tízévessel. Az alkalmazkodásra 
való nevelés elve az t kívánja, hogy azt fejlesszük tovább 
a nevelés egyetemes céljának megfelelőleg. (Szerkesztő.) 

2 Ezeket nevelés-tanítás közben meg kell éreztetnünk, 
többször á t kell éltetnünk. Erre bőségesen nyílik alkalom. 
A „figyelmeztetés" keveset érne. (Szerkesztő.) 
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alkalmazkodni kell az idő, hely, alkalom és kö-
rülmények szerint — s ezzel a körülményeket 
tartjuk tiszteletben, vagyis azoknak engedel-
meskedünk. A gyermek is vonja le a következ-
ményeket, mert aki nem tud alkalmazkodni, 
vagy nevetségessé válik, vagy saját kárára 
dacol, amellyel embertársaira, vagy társaságára 
nézve kellemetlenné válhat és kiközösítésre szá-
míthat. 

Egyéniségünk mélyebb önállóságát és igazi 
gazdagságát azzal bizonyítjuk a legjobban, ha 
bátran engedelmeskedünk és másoknak szolgá-
lunk. „Ha engedelmeskedem, akkor érzem leg-
szabadabbnak lelkemet" — mondja Goethe 
Iphigeniája. „Az engedelmesség fokozza tehát 
a szabadságot." (Foerster.) „Ki önmagát le-
győzte, csak az válik szabaddá." (Goethe.) 

A régi római világban rendezett szaturnáliá-
kcn a patríciusok szolgálták ki rabszolgáikat, 
tehát megízlelték azok sorsát és helyzetét. Da-
cára, hogy tréfából tették, mégis nagyon hosz-
szúnak tartották azt a 24 órás kötelezettséget. 
Az alkalmazkodás és engedelmesség nagy teher 
annak, aki nem tudja magát rászánni az ön-
legyőzés gyakorlatára és az önkéntes engedel-
mességre. Ebből az esetből csak arra hívjuk 

fel a figyelmet, hogy a régi római hatalmasko-
dók is belátták, ha csak az esztendő egy nap-
ján is, hogy csak az tud parancsolni, aki en-
gedelmeskedni is tud. 

Ahogy a test izmait, erejét és készségét erős 
fegyelemmel, gyakorlattal fejleszteni lehet,épp-
úgy lehet tréningbe hozni akaratunkat s a cse-
lekvéseket létrehozó lelki erőnket is. Ám itt 
ismét erkölcsi útmutatók jelöljenek lelkünkben 
határt és az alkalmazkodást se vigyük túl-
zásba. Gyakorlat folyamán a józan belátás, ta-
pasztalat és intelligencia döntse el tisztelet-
adásunk mértékét, hogy ezáltal egyéniségünk 
és jellemünk rovására ne váljunk sem a helyzet 
áldozataivá, sem pedig a társadalmi szokások 
marionettjeivé. 

Nem lehet eléggé nyomatékosan hangsúlyozni 
a Tanterv Utasításának bölcs szavait, amelyek 
irányt mutatnak az egész népiskolai nevelés-
nek, mely szerint: „Nem hazug érzelmességgel, 
nem a valóság hamis színben való feltünteté-
sével vértezhetjük a lelket az életharc számára. 
A valóságban kell nekünk felmutatnunk az 
élet igaz javait. A kötelesség tudatán nyugszik 
a becsület, a munka, a család, a haza, a vallás 
szent ügye." 

F E G Y E L K I E Z É Ü É S A Z t j T A I T E R Y . 

Az új tanterv célkitűzésének elérésére szükséges mód-
szeres el járás a tanítói kar egy részét aggaszt ja , hogy 
azzal az iskolában a fegyelem meglazul, ami a t an í tás 
és nevelésre hátrányos. Félnek, hogy az eddigi taní tás i 
eredményt nem érhetik el, de a nevelésnek is ká ra lesz 
belőle. Ezek az aggodalmak i t t - o t t kifejezésre is jutnak, 
más helyen csak rágódnak a taní tó lelkén, de kifejezést 
nem ad ennek, mert fél a kellemetlen megítéléstől. 

Iskolalátogatásaim kapcsán az t tapaszta l tam, hogy 
nem lesz felesleges a fegyelmezésről és az ú j tantervről 
egvet-mást elmondani. Valószínűnek látom, hogy többen 
vizsgálódásra indulnak a leír tak után és az eddigi fel-
fogásukat revízió alá veszik. Megállapítják, hogy az aggo-
dalmak feleslegesek voltak, mer t az újonnan kiadot t tan-
terv célkitűzése következtében szükséges módszeres eljárás 
a fegyelmet nem lazí t ja s a nevelés-tanítást nem gátolja, 
sőt elősegíti. 

Tapaszta la ta im szerint az aggodalmaskodás kimondott 
és elhal lgatot t oka az, hogy a hosszabb szolgálat tal bíró 
kar társak az 1905. évben k iado t t tanterv és utas í tásban 
szépen elrendezett, tárgyankint külön is vá lasz to t t tan-
anyag feldolgozását megszokták. Szép taní tás i eredmé-
nyeket értek el, amiről be is tud tak számolni aká r iskola-
látogatások alkalmával, akár az évzáró vizsgálatok meg-
tar tásakor . Most az t á l lapí t ják meg, hogy az újonnan 
kiadott tanterv célkitűzése, bá r az anyagot meghagyta, 
a skatu lyákat szétszórta. Ma ú j elrendezésre van szük-
ség s amellett szoros kapcsolatokat kell létesíteni a tár -
gyak közöt t és az élettel. A gyermeknek nagyobb sza-
badsága van ma, cselekvőleg vesz részt a taní tásban. 
Amint kifejezik: a gyermek kerül a tan í tás központ jába 
a gyermekért és gyermekkel történik minden az iskolában. 
Az aggodalmaskodók mondják és sóhaj t ják, hogy ilyen 

Ir ta : B E N E L A J O S . 

felfogás mellett az előírt t ananyagot nem tudják elvé-
gezni; arról sem tudnak számot adni, ami t elvégeztek, 
sem az iskolalátogatóknak, sem az évzáró vizsgálatokon. 

Különösen súlyosnak l á t j ák azt , hogy a gyermek ke-
rüljön a t an í tás központjába, ahol az egyénisége meg-
nyilvánul, ismereteivel előhozakodik, a taní tásban cselek-
vőleg résztvesz. Űgy értelmezik elég sokan, hogy az isko-
lában a gyermeknek mindent szabad és lehet tenni, ami a 
tisztességbe, erkölcsbe, rendbe nem ütközik. Szabadon mo-
zoghat, érdeklődhetik, kérdezősködhetik, cselekvőleg vesz 
részt a tanításban. A z t gondolják hogy ez a nagy sza-
badság a tanulót annyira a t an í t á s középpontjába he-
lyezi, hogy a taní tó a tantermen kívül marad, vagyis a 
t an í tó lehetetlenné van téve, hogy taní thasson és nevel-
hessen. Sajnos, a gyakorlat i életben l á t t a m is ilyent. Két-
ségbeesetten panaszkodott az osztályvezető, hogy az ú j 
t an te rv kívánalmainak megfelelően szeretne foglalkozni, de 
elveszítette a ta lpa alól a t a l a j t . A gyermekek olyan 
fegyelmetlenek, fecsegők és tudákosak, hogy lehetetlen 
fegyolmet tar tani és rendszeresen taní tani . 

Ez a felfogás helytelen, teljesen téves, mert az ú j tan-
terv nem ezt kívánja. Amikor a gyermek a tan í tás közép-
pon t j ába kerül, a t an í tó nem marad a tantermen kívül, 
hanem mint egy á t fogó nagy erő betöl t i a z egész tanter-
met, együt t munkálkodik a gyermekekkel. A meglevő 
ismereteket szedegeti össze, azokat építi ki egésszé, úgy 
amint azok az életben vannak, a gyermekeket vizsgáló-
dásra, gondolkozásra serkenti. A családi életből az isko-
lába át lépet t gyermeket nem szak í t j a ol az ot thontól , ha-
nem második o t thon t ad, ahol ugyanolyan szeretettel, 
gonddal foglalkoznak vele és az ismereteit kiépítik, ren-
dezik, kapcsolatokat létesítenek, hogy egy nagy és erős 
egységgé olvadjanak össze olyan módon, hogy á t legye-
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nek szőve a valláserkölcs és hazafiság csillogó arany-
szálaival. Az érzelmek nemes kicsiszoltsága mellett cse-
lekvési készségük, akaraterejük kifejlődik. 

A taní tó tehát ot tmarad. Ö irányít, vezet és ellenőriz. 
Amikor a taní tási egységét megválasztot ta és kitűzte a 
célt, akkor már nemcsak az t tud ja , hogy mi t hanem azt 
is, hogy miképen végzi el. A gyermekek érdeklődése, kér-
dezősködése nem azt jelenti, hogy mindenki össze-vissza 
beszéljen, kiabáljon. Annak nincs is helye. A z t megen-
gedni nem szabad, mert ez fegyelmezetlenségre vezet. Kí-
vánja meg a tanító, hogy akinek mondanivalója van, je-
lentkezzék a szokásos módon. A taní tó pedig a szükség 
szerint szólítsa fel az érdeklődőket, de lehetőleg vala-
mennyit. Részint azért, hogy az érdeklődést jutalmazza, 
részint pedig azért, mert az előirányzott t an í tás i anyag-
gal kapcsolatosan igen jól felhasználható észrevételeket, 
megfigyeléseket közölhet még a leggyöngébb gyermek is. 

Az ne aggasszon senkit, hogy a gyermekek mindent 
összehordanak, ha az érdeklődőknek szabad teret enge-
dünk és eltérítenek a k i tűzö t t célunk elérésétől. A taní tó-
nak a feladata megválogatni, hogy a gyermekektől hal-
lo t t ak közül mit és mennyire értékeljen. Csak azokat és 
olyan mértékben használja fel, amint annak szükségét 
l á t j a . Ha nem használható, értékesíthető anyag kerül 
elő, egy-két szóval mond annyit , hogy szó nélkül ne ma-
radjon, de megy tovább a kijelölt úton. 

A fegyelmezés benne van magában a taní tásban. Az ér-
deklődés felkeltése, a figyelem lekötése, a szeretetteljes 
foglalkozás minden különös fegyelmezést feleslegessé tesz. 
Normális gyermekeknél alig kerül sor a fegyelmezésre. Ha 
mégis előfordulna, egy megjegyzés, gyöngéd figyelmezte-
tés teljesen elég. Az új t an te rv keresztülvitelénél szüksé-
ges módszer már olyan, hogy a régebb haszná l t fegyelme-
zési módok ós eszközök nem találnak helyet. 

Nagy változás tör tént , az igaz. A régen megkívánt 
„ka rba t e t t kéz", ,hátrakulcsolt kéz", „kezeket a padra" 
az ú j taní tás i módunknál nem szükségesek, nem is kívá-
natosak, mert ezek olyan léleknélküli dresszurák voltak, 
hogy alaposan utána gondolva, kétségeink támadnak, hogy 
úgy lehetett-e tanulni? A gyermek legfontosabb köteles-
sége az volt, hogy ügyeljen magára, hogy meg ne moz-

duljon, a kezeit, a k a r j á t a meghatározot t módon ta r t sa , 
t ehá t a figyelmének nagy részét erre fordí tot ta . Ebbe a 
mozdulat lan tömegbe akar tuk az ismereteket beletömni. 
Voltak sokan, akik nem úgy értelmezték régen sem, hogy 
mindent, amit a tanterv felsorolt és olyan módon, ahogy 
egyesek elgondolták, bepréseljék a fejlődő gyermeki lélekbe. 
Mert akkor is voltak, akik a mai tan í tás i eljárást meg-
valósí to t ták, ha nem is teljes, de elég nagy mértékben. 

Vannak olyanok, akik ellentétet l á tnak abban, hogy 
az ú j tanterv szelleme a gyermekeknek sok szabadságot 
enged meg, a testgyakorlat harmadik órá ja pedig meg-
kívánja , hogy ka tonás rendben és pontossággal folyjon 
minden gyakorlat . De ezenkívül az iskolai rendtar tás ia 
sok haszná t veszi, ha a gyermekek k ö z ö t t fegyelem van. 
A tanterembe be- és ki járás katonai rendben történik, a 
különböző mozgásokat is élénken, de rendesen katonai pon-
tossággal, figyelmesen végzik. H á t ebben ellentét egyálta-
lán nincs, mert a szabadság egyáltalában nem jelent sza-
badosságot. Igenis, a testgyakorlatban meg lehet és meg 
is kell kívánni a ka tonás rendet, csak nem olyan módon 
és mértékben, hogy az fárasztó, teher, büntetésszámba • 
menő dresszura legyen. 

L á t t a m már az iskolában kis cserkészeket, leventeapró-
dokat, akik olyan rendes és szabatos mozdulatokkal j á r -
tak és viselkedtek, hogy öröni volt nézni. Amikor meg-
kezdődött a taní tás , gyermek lett ú j ra mindenik, nagyon 
érdekelte, amit l á t o t t és hallott , megfigyeléseit és tapasz-
t a l a t a i t elmondotta, a tanulásban cselekvőleg résztvett , 
a leventeapród és cserkész mivoltára büszkeséggel gondolt, 
felemelőnek t a r t o t t a , hogy abban a csoportban, mint a 
jövő Nagy-Magyarország vitéz ka toná ja , résztvehet. 

A z t hiszem, hogy a leírtak után sikerült meggyőznöm 
azok nagy részét, akik az újonnan kiadot t tanterv szelle-
métől a módszeres el járástól féltik az iskola fegyelmét. 
Fegyelem nélkül rendes taní tás el sem képzelhető és a z t 
az ú j tanterv nem kívánja elvetni. Csupán másképen 
fogja fel a fegyelmet és a rend fenntar tásáról más úton 
gondoskodik. Kár volna a fegyelemből nagyobb mértéket 
igénybevenni, mint amennyire szükség van. Az ú j kor neve-
lője különben is t isztában van azzal, hogy szeretettel sok-
kal többre lehet az iskolában menni, mint az ideges kia-
bálással, fenyegetéssel, fenyítéssel. 

GJAÍA ÉJ ALAMJk. HARCA •fZ-EKELYEU, LELT6LEPEDe.SE; 

Mutatvány Drozdy Gyula 
, A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítása a III. osztályban" című 
sajtó alatt levő vezérkönyvének 
képei közül. 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Laci! 
I r t a : Drozdy Gyula 

Nagy feketeszemű, kerekareú egri gyerek.. 
A IV. osztályba jár. Az édesanyja mosónő az 
»egyik ottani szállodában. Az édesapja a szom-
széd faluban él. Ki tudja miért1?... Az édes-
anyja csak este jár haza. Bizonyára kimerülten, 
fáradtan. A házra a nagyapja vigyáz, mert 
Laci egész nap az egri várban meg annak a kör-
nyékén csatangol. Az idegenekhez csatlakozik. 
Azokat kalauzolja s tartja szóval néhány fillér 
jutalom reményében. 

A mult nyáron én is az egri várban találkoz-
tam vele. Akkor, amikor az ottani szünidei ta-
nítói továbbképző-tanfolyam háromszáz hallga-
tójával Dobó várát s Gárdonyi sírját néztük 
meg. Laci hozzánk csatlakozott s magyarázott 
úgy, akárcsak a legjobb olaszországi idegen-
vezető. Igaz, hogy az időtávlattal meg a tör-
ténelmi hűséggel nem igen törődött. Ezt abból 
következtetem, mert a vár falán levő harangot 
154 évesnek mondotta s azt állította, hogy a ha-
rangról még most is az a kötél lóg le, amit Dobó 
István rángatott akkor, mikor észrevette, hogy 
jön a török. És ezt olyan természetesen, olyan 
•bizonyosan állította, mintha éppen akkor olvasta 
volna valami nagy, s tekintélyes történelmi 
könyvből. Egyébként is könyedén, közvetlenül 
társalgott, magyarázott Laci. A vár ostromáról 
úgy beszélt, mintha csak maga is a védők kö-
pött lett volna. Még Dobó Katica szuroköntésé-
ről is tudott. Elmondotta, hogy a törökök fejé-
ről lejött a haj, mikor az egri nők a forró szur-
kot rájuk öntötték. Arról is tudott, hogy aztán 
•ezek a kopaszfejű törökök meg sem álltak addig, 
míg a szultán elé nem értek, akinek elpanaszol-
ták nagy bajukat. S ehhez jót nevetett Laci. 
'örült a török balesetének s azt akarta, hogy mi 
i s vele örüljünk. Szóval beszédes, úgynevezett 
„okos gyerek"-nek látszott Laci. A kirándulás 
•végén már egészen összebarátkoztam vele. Mon-
dottam neki, hogy jöjjön el másnap a tan-
folyamra, ahol több gyermek is lesz s beszél-
getni fogunk. És Laci másnap el is jött. Ö volt 
:az első az udvaron. 

Éppen a 'fogalmazás tanításának módját akar-
tam mintatanítás keretében demonstrálni. Titok-
ban egy szöcskét eresztettem el az udvaron, amit 
a gyermekek észrevettek. Ennek ugrándozását, 
menekülési kísérletét megfigyeltük, majd meg-
fogtuk s dobozba tettük. Ennek a szöcskének 
Ikalandjáról akartam fogalmaztatni képzeletre 
^való hatás alapján. 

Mikor már a teremben voltunk, tanításom első 
-mozzanata a kifejezési s fogalmazási vágy fel-
keltése volt. A szöcske kalandjáról akartam fo-
galmaztatni s ehhez a gyermekek saját élmé-
nyeiről, kalandjairól való beszélgetéssel akartam 
«eljutni. Többen már elmondották élményeiket, 
.apró kalandjaikat. Végre Laci is jelentkezett. 

— Nekem is volt kalandom, — kezdte. — Egy-
szer az öregapámmal kinn voltam a szőlőben. 
Este jöttünk haza. Akkor már sötét volt. Amint 
a pincék előtt mentünk, elszaladt előttünk egy 
nagy, fehér, fejetlen kutya, utána meg egy nagy 
fekete macska. A fekete macska felugrott a fára, 
a fejetlen fehér kutya pedig eltűnt. 

A gyermekek érdeklődéssel hallgatták Laci 
kalandját. A tanfolyam hallgatói pedig kíván-
csian mosolyogva tekintgettek rám. Megvallom, 
megszeppentem. Ugyanis előző előadásom kere-
tében arról is szóltam, hogy tanítás közben min-
dig a gyermek előző szemléleteire, tapasztala-
taira, élményeire kell támaszkodnunk, ezt kell 
rendeznünk, helyesbítenünk, bővítenünk. Ilyen 
különös tapasztalatra, élményre azonban magam 
sem voltam elkészülve. Mit csináljak most 
vele?.. . Könnyedén akartam átsiklani rajta, 
azért így szóltam: 

— Nem lehet az, Laci! Ha annak a fehér kutyá-
nak nem volt feje, akkor az nem is szaladha-
tott. 

— De bizony az szaladt! 
— Akkor volt feje. 
— Nem volt annak. Tessék csak megkérdezni 

az „öreget", — erősködött Laci. 
— Ki az az öreg? 
— Hát a nagyapám, az a vén ember. 
— Hogy beszélhetsz így a nagyapádról, Laci?! 

— szóltam megdöbbenve, de Laci nem jött za-
varba. 

— Az én nagyapám olyan morgó vén ember. 
Nem dolgozik semmit, hanem mindig részeg és 
akkor zsörtölődik. Tegnap is rámkiabált, hogy 
vigyek be fát. De bizony én nem vittem, hanem 
faképnél hagytam az öreget. Nem érdemel az 
a vén már egy szép szót sem, — mondotta lígy, 
mintha bennem is ellenszenvet akarna ébresz-
teni a nagyapja iránt. 

Erre meglepetésem még nagyobb, a tanfolyam 
hallgatóinak figyelme pedig még élénkebb lett. 
Éreztem, hogy hallgatóim lesik, várják, hogyan 
kerülök ki ebből a kellemetlen helyzetből s ho-
gyan jutok el innen a szöcske kalandjához. Én 
pedig csak Lacira, az ő lelkére gondoltam, mely 
már teljesen kibontakozott előttem. Azzal is tisz-
tába voltam, hogy a szöcskekaland megfogal-
mazásából sem lesz már semmi, mert Laci szo-
katlan élménye s nagyapjáról való beszéde hát-
térbe szorított mindent. Eltűnt a szöcske iránti 
érdeklődés, eltűnt a kifejezési, a fogalmazási 
vágy. Éreztem, hogy a fogalmazási órának ne-
velési órává kell átalakulnia. 

De hol fogjam meg Laci lelkét?... Talán az 
édesanyja, az otthona iránti szereteténél. Ezt 
fogom előhívni, aztán meg a fantáziájára fogok 
támaszkodni s ezen át vezetem őt a nagyapja 
iránti tisztelethez, szeretethez. Könnyű lesz a 
dolgom, mert hiszen a fantáziája nagyon jól 
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működik. Azt használom fel, amije van, — gon-
doltam. 

— S tud arról az édesanyád, hogy te így bánsz 
a nagyapáddal, s így beszélsz róla? — kérde-
zem. 

— Tud. Már meg is szidott. Azt mondotta, 
hogy fogadjak szót a nagyapámnak. De mikor 
az a vén ember olyan akaratos. 

— Jó asszony lehet a te édesanyád, Laci. Sze-
gény; kora reggeltől késő estig fárad, dolgozik, 
hogy neked ennivalót, ruhát szerezzen s te még-
sem fogadsz szót neki. 

— A nagyapámat is ő tartja el. 
— Már hogyne tartaná el, mikor az az ő édes-

apja! Ö nevelte fel az édesanyádat. Sokat dol-
gozhatott, fáradhatott a te nagyapád, mikor 
még fiatal s a te édesanyád meg kislány volt. 
A nagyapád gondoskodott arról, hogy legyen 
neki ennivalója, ruhája, hogy iskolába járhas-
son. Mikor beteg volt, aggódott érte s boldogult 
nagyanyáddal együtt szeretettel ápolgatta, dé-
delgette. Féltette az édesanyádat. Hogyne! Hi-
szen a leánya volt! A nagyapád most már meg-
öregedett s nem bír dolgozni. Azt sem kell tőle 
rossznéven venni, hogy zsörtölődő. Az öreg em-
berek már ilyenek szoktak lenni. Ezt tudja a te 
drága jó édesanyád is, mégis szereti a te nagy-
apádat. Ha nem szeretné, nem is tartaná. 

— Szereti, mert mindig hoz neki valamit, amit 
a helyén kap. 

— No látod, Laci! Meg is áldja az édesanyá-
dat ezért a jó Isten! Hát te szereted-e az édes-
anyádat? 

— Szeretem. 
— El tudnád-e hagyni őt? 
— Nem szívesen, — mondotta ki nagynehezen 

Laci. 
—• Szereted-e a mesét hallgatni? 
— Szeretem. 
— És ti? — szóltam a többiekhez. 
— Mi is. 
— Akkor mesélek valamit. 
— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

gyerek. A nevét bizony már elfelejtettem. Az a 
gyermek nem becsülte a nagyapját. Nem foga-
dott szót neki. Mindig feleselt, durcásan, illetle-
nül beszélt vele. Még a nagyapja kezét sem csó-
kolta meg soha. Egyszer aztán már az édesanyja 
is megsokalta a dolgot s ezt mondta a fiának: 
— Hallod, fiam, én már nem nézhetem tovább, 
hogyan beszélsz, hogyan bánsz te az én édes-
apámmal, a te nagyapáddal. Elmehetsz Isten 
hírével oda, ahová akarsz! Nekem nem kellesz 
többé! Nesze, itt van a ruhád, ebben a batyu-
ban. Egy-két pogácsa is van benne. Nem érdem-
led ugyan meg, hanem azért odaadom útra-
valónak. Ha ez elfogy, keresd meg magad a ke-
nyeredet. Többé nem vagy az én fiam. Isten áld-
jon meg! Elmehetsz! 

A gyerek nem szólt semmit. Makrancoskodott. 
Hóna alá vette a bátyúját és elindult arra Gyön-
gyös felé az országúton. 

Amint megy, mendegél, egyszercsak látja ám, 
hogy szembejön vele két ember. Valami fény-
lett a kalapjuk mellett s szuronyos puska volt a 
vállukon. 

— Csendőrök voltak, — szóltak a gyermekek. 

— Azok. Csak azt nem tudom, hogy mit gon-
dolhatott az a gyerek, mikor meglátta a csend-
őröket? 

— Azt, hogy majd megkérdezik tőle, hogy 
hová megy és visszakísérik. 

— A gyerek letért az útról azért, hogy ki-
kerülje a csendőröket. 

— Megijedt a csendőröktől, — képzelték el a. 
helyzetet a gyermekek. 

— Bizony, nem ijedtem meg. Nem is féltemr 
hanem köszöntem nekik és tovább mentem. Nem 
kérdeztek a csendőrök semmit, — szólt Laci. 

Ez már mutatta, hogy Laci önmagát képzelt 
a vándorló gyermek helyzetébe, tehát képzeletét 
már megfogtam. Most már biztos voltam abban 
is, hogy a mesét át fogja élni s az élménnyé ala-
kul lelkében. Még pedig olyan élménnyé, mely-
nek meg lesz a nevelői hatása. 

— Igaza van Lacinak. Az a gyerek nem félt 
a csendőröktől, nem is tért ki előlük, hanem 
ment tovább a maga útján. A csendőrök sem 
törődtek vele, — szóltam s ezzel alkalmazkod-
tam Laci képzeletéhez. Éppen csak azt vettem 
tudomásul, hogy ő az a bizonyos gyerek. 

— A gyerek ment, mendegélt az országúton, — 
folytattam a mesét. — Estefelé beért egy nagy,, 
nagy rengeteg erdőbe. Ott mindig sötétebb és 
sötétebb lett. A gyerek már az utat sem látta, 
meg el is fáradt már. Megállt. Hallgatódzott... 
Csend volt az erdőben. Még a szíve dobogását i» 
hallotta. 

— Azért dobogott a szíve, mert félt, — mond-
ták a gyermekek. 

— Egyszer csak: Surr! . . . — hangzott a fák 
felett. 

—• Talán madár volt, — szóltak. 
—• Az lehet. Valami éjjeli bagoly indulhatott 

vadászatra. A gyerek azonban ettől megijedt. 
Meg is rezzent. Látta, hogy nem tehet egyebet, 
letette a bátyúját egy bokor alá és lefeküdt. 

— Először ettem a pogácsából, — szólt közbe 
Laci. 

— Igaz. Azt meg majd elfelejtettem mondani. 
Meg azt is, hogy mikor az a gyerek ette a pogá-
csát, a szemében megjelentek a könnyek. Éhes 
volt, a pogácsa mégis meg-megakadt a torkán. 

— Eszébe juthatott az édesanyja, — szóltak se 
gyermekek. Laci pedig csak nekivetette magát a 
pad támlájának, mozdulatlanul ült, nézett é» 
figyelt. 

— Én is azt gondolom, hogy az édesanyja, meg 
a nagyapja juthatott az eszébe. Meg a kis há-
zuk, a kiskertjük, az udvaruk. Mindenük, amit 
otthon hagyott és amit már soha többé nem fog 
látni. Nem is tudott megenni többet, csak egy 
pogácsát. A batyújára hajtotta a fejét és sírt, 
sírt keservesen. A feje felett a fán madárfészek 
volt. A fészekben kismadarak voltak. Ezek fel-
ébredtek a sírásra és csipogni kezdtek. Az édes-
anyjuk jobban szétterjesztette szárnyait, be-
takargatta, magához szorította kicsinyeit. Egy-
szercsak elaludt a gyerek is, a kismadarak is. 
Csend lett az erdőben . . . 

A gyerek álmodott. Azt álmodta, hogy otthoa 
van, hogy beteg s ágyban fekszik, ahol az édes-
anyja ápolja, csókolja s hogy valami öreg, kér-
ges kéz a homlokát fogja. 
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— Az a nagyapja keze, — mondották. 
— Én is azt gondolom, hogy a nagyapja kezé-

vel álmodott az a gyerek, s álmában azt érezte, 
hogy nagyon jó otthon lenni még betegen is. Az 
édesanyját is, meg azt az öreg kérges kezet is 
megcsókolta álmában. 

— Szeretett volna mindig álmodni csak azért, 
hogy otthon lehessen, — mondották a gyerekek, 
de Laci csak hallgatott. Az arcán azonban már 
látszott, hogy valami forr, alakul a lelkében. 

— Reggel felébredt a gyerek. Nagyon éhes 
volt s evett a pogácsából. S mikor evett, megint 
csak ott volt a könny a szemében. 

— Megint az édesanyjára gondolt, aki a pogá-
csát sütötte. 

— Az lehet, mert felállt és Eger felé fordult, 
arra nézett. 

— Talán vissza is akart menni. 
— Az lehet. De azért mégis csak Gyöngyös 

felé vette az útját. Az úton elfáradt, megéhezett. 
Leült az út szélére s megette az utolsó pogácsá-
ját is. Estére beért Gyöngyösre. Nem lakott ott 
egyetlen ismerőse, rokona sem. — Hol hajtsam 
le a fejemet éjjelre? — tűnődött a gyerek. Nem 
volt mit tennie, betért egy házba. Ott egy ember 
fogadta. Hogy mit mondott a gyerek s hogy mit 
szólt neki az ember, gyere, Laci azt eljátsszuk! 
Majd én leszek az ember, te meg a vándor gye-
rek — mondottam. Laci kijött és elém állt. 

— Adjon éjjeli szállást, — szólt. 
— Már hogy adhatnék én olyan gyereknek 

éjjeli szállást, aki még köszönni sem tud, — szól-
tam ridegen, mire Laci nagy „Jóestét!" kívánt 
s illedelmesen kért szállást. 

— Hová való vagy, fiam? — kérdeztem. 
— Egerbe. 
— S miért jöttél el onnan? 
— Mert ott nincs munka, —• felelte Laci a leg-

természetesebben. Arra nem is gondolt, hogy én, 
— már mint az a bizonyos ember, akinek a sze-
repét játszom •—, tudom, hogy nem a munka-
hiány miatt jött el Egerből. (Meg kell adni, 
hogy invenciója is van annak az egri Laci gye-
reknek. Csak az a baj, hogy azt még a képzelet 
játéka közben is rosszra használja fel.) 

— Itt kaptál munkát? — kérdeztem tovább. 
— Kaptam. Cserepeket adogattam egy ház-

tetőre. Negyven fillért kaptam. Vettem rajta 
kenyeret meg szalonnát. 

— Akkor nem vagy éhes? 
— Nem. 
— Csak az istállóban adhatok szállást, fiam. 
— Nem baj. Az is jó lesz. 
— Akkor menj és feküdj le ott a szalmára. 
Laci visszament a paciba s én folytattam: 
— A gyerek reggel felkelt. Megköszönte a szál-

lást s elment, hogy tovább adogassa a cserepet. 
De bizony az akkorra már mind fenn volt a ház-
tetőn. Tovább ment, hogy munkát keressen. 
Egész nap járt-kelt a városban, de bizony mun-
kát nem kapott s egy fillért sem keresett. Este 
beállított ahhoz a jószívű emberhez, aki előző 
este szállást adott neki. 

— Gyere, Laci, állíts be! — mondottam, mire 
Laci kijött hozzám s illedelmesen köszönt. 

— Legyen szíves szállást adni, — szólt. 
— Hát dolgoztál-e ma, fiam? 

— Hiába kerestem munkát, nem kaptam. 
— Ja, fiam, kevés most a munka s Gyöngyö-

sön is sok a munkás. Menj, feküdj le az istállóba, 
de azután holnap máshol keress szállást, mert 
én minden nap nem adhatok. 

— Már reggel elmegyek haza, Egerbe. 
— Csak menj, ha akarsz, Isten hírével. Én nem 

tartalak vissza. 
Ügy látszik, Laci már kezdte megúnni a ván-

dorlást, meg aztán az elmaradt vacsorára is 
gondolhatott. 

— Reggel a gyerek felkelt, — folytattam a me-
sét. — Hóna alá vette a batyúskáját, aztán nem 
is tudom, mit csinált. 

— Indultam vissza Egerbe, — folytatta Laci. 
— Kihez? 
— Az édesanyámhoz. 
— Akkor majd én leszek az édesanyád, te pe-

dig állíts be hozzám. 
Leültem a székre, Laci körüljárta a padokat, 

aztán beállított. 
— Már hazajöttem, — mondotta. 
—• Ki vagy? — kérdeztem ridegen s rá sem 

néztem. 
— A Laci. A maga fia. 
— Az én fiam?... Az én Lacim?.. . Az nem 

vagy. Nekem csak volt Lacim, de már nincs. 
Elkergettem, mert goromba volt a nagyapjához. 
Csak menj, Isten hírével! Itt semmi szükség 
rád, — játszottam komolyan a kemény édes-
anyát. 

— De itthon maradok, — erősködött Laci. 
— Mondom, hogy itthon nem maradhatsz. Ne-

kem nem kellesz. Menj oda, ahová akarsz. Az 
én édesapámmal többé nem fogsz gorombás-
kodni. Csak menj utadra! 

— De itthon akarok maradni, — szólt Laci 
igen komolyan, de a nagyapját még egy szóval 
sem említette. Nem fogadkozott semmit. 

— Gyerek, menj el a házamból, mert aztán 
másként beszélek! Itt neked többé semmi he-
lyed! Nem vagy az én fiam! Fel is út, le is út! 

Erre Laci szemében megjelent a könny. 
Szemöldökét összehúzta s rámnézett. 

— Ne játsszon már! Mondom, hogy itthon ma-
radok, — vetkőzött ki a szerepéből. De én nem 
akartam még kivetkőzni. 

— Én nem játszom! Hanem azt mondom, hogy 
neked nincs többé helyed itthon. Nem vagy az 
én fiam! Elmehetsz! 

Erre Laci lehajtotta a fejét és könnyezett. 
Hallgattunk... Csend volt a teremben. Három-
százan lestíik, vártuk, hogy Laci megtörik. És 
Laci meg is tört. 

— Máskor szépen fogok beszélni a nagyapám-
mal. — mondotta könnyezve, halkan, lassan, 
megtörten. 

— Akkor gyere ide, Laci! — szóltam a min-
dent megbocsájtó édesanya hangján. Laci hoz-
zám jött s én magamhoz öleltem. A csend még 
mindig tartott s ez sokat, nagyon sokat mon-
dott . . . 

— Menj haza, Laci s csókold meg az édes-
anyád meg a nagyapád kezét! 

# 

Laci másnap hozzám jött s bizalmasan mon-
dotta, hogy szépen beszélt a nagyapjával s szót 
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fogadott neki. Arról, hogy a kezét megcsókolta 
volna, semmit sem szólt. Nem is faggattam. Mi-
nek! . . . Jól tudom, hogy ez az egyetlen átélés 
még nem elég ahhoz, hogy Laci a kézcsókig jus-
son. Már csak azért sem, mert a sokat jelentő 
kézcsók náluk aligha szokás. Azt is tudom, hogy 
sok hasonló hatás kell még ahhoz, hogy Laci 
nagyapjával megértően s szeretettel bánjon. De 
az bizonyos, hogy az első lépés már megtörtént 
ehhez. 

Egyébként Lacival még sok minden történt 
azon a tanfolyamon. A többek között azt sehogy 
sem akarta beismerni, hogy nem látta a fejetlen 
fehér kutyát. Egy gyermekkel megkérdeztettem 
a nagyapját, hogy mi igaz a dologból. Azt 
üzente, hogy azt csak ő látta, mert akkor Laci 

nem volt vele kinn a pincében. Mikor a gyer-
mek ezt nekem megmondta, Laci az udvaron 
mellbe ütötte. 

— Mért mondtad meg neki?! — mondotta ha-
ragosan. (Már mint nekem.) 

-—Akkor egy napra Laci eltűnt. Hanem más-
nap már ott ólálkodott a Kultúrház környékén, 
ahol a tanfolyamot tartottuk. Megszólítottam s 
mintha mi sem történt volna, behívtam őt. Szí-
vesen jött s ki is tartott mellettünk hűségesen 
a tanfolyam végéig. 

Leveleztünk is. Két levelet váltottunk. Az 
utolsóban, a többek között azt írta, hogy imád-
kozott is a nagyapjáért. A harmadik levelein re 
még most is adós a válasszal. Nem tudom, mi 
van Lacival?.. . 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Paedagogia 3—4. számának az első 
cikkét „Legújabb áramlatok a neveléstudomány 
terén" cím alatt Weszely Ödön írta. Ebben az 
értékes tanulmányban a kiváló szerző a mos-
tani világválság- hatásának az ismertetésével 
kezdi meg művét. 

Mindennap érezzük a szörnyű válságnak rom-
boló erejét. Kiterjed ez az egész világra, de ki-
terjed az élet minden területére, az anyagiakra 
és szellemiekre egyaránt A világháború idézte 
föl. De már előbb kezdődött. Gyökerei talán már 
ott voltak a világháború előtti forrongó eszmék-
ben. 

A nagy válságok mindig a nevelés felé fordít-
ják a figyelmet. így történt ez a harmincéves 
háború idején, mikor a háború folytán honta-
lanná lett Comenius agitációja egész Európában 
érdeklődést tudott kelteni a nevelés ügye iránt. 
Igy történt ez 1807-ben, midőn Napoleon Német-
országot megalázta s Fichte Berlinben tartott 
hatalmas előadásaival fordult a német nemzet-
hez, melyek „Reden an die deutsche Nation" 
címen jelentek meg s melyek Pestalozzi gondo-
latait vitték be a világ köztudatába. „Csak a ne-
veléstől remélhető — írja — a német nemzet meg-
mentése." 

Nálunk a nemzeti katasztrófát előre látó és 
megjósoló Széchenyi i« a nevelést tartotta a nem-
zeti felvirulás alapjának. 

így történt a nagy világháború után egész 
Európában. A katasztrófának a hatása még most 
is tart. A nagy világválság nemcsak politikai 
válság, nemcsak gazdasági válság, hanem a lel-
kek válsága is. Hová forduljon az elgyötört 
lélek? Hol a szilárd pont ebben a zűrzavarban? 
Ez a kérdés rejlik a nevelés reformja utáni vá-
gyódásban. Ettől reméljük, hogy az emberek jók 
és nemeslelkűek lesznek, s megszűnik a világnak 
ezer gondja és ezer baja. A nevelés gondolatá-
hoz való fordulás tehát menekülés, menekülés a 
küzdelmes és gyötrelmes jelenből a ragyogó és 
boldog jövőhöz. 

Ha végigtekintünk a legújabb áramlatokon, okvetlenül 

azokat kell vizsgálgatnunk, melyek már a háború előt t kez-
dődtek, mert a még újabbak jórészt ezekből sa r jadzot tak 
ki. Hiszen a legújabb beszámolót, mely „Erziehungs-
wissenschaft der Gegenwart" címen jelent meg, a szerző 
(K. F. Sturm) egy oly fejezettel kezdi, mely Rein Vilmos 
pedagógiáját mé l t a t j a . 

Az új á ramlatok jóiészt a Rein á l t a l képviselt Herbar t -
féle pedagógiával szemben ellenhatáskép keletkeztek. Ilye-
nek: a szociális pedagógia, a munkaiskola, a személyiség 
pedagógiája, a kisérleti pedagógiu s az a forradalmi peda-
gógia. melyet Ellen Key, Gur l i t t , Wyneken stb. kép-
viselnek. 

Ezek az áramlatok már eléggé ismeretesek, sőt ezeknek 
az irányoknak egyes vezető eszméit némelyek ma m á r el-
avultaknak tekintik. Ma már nem a koedukáció lolöt t foly 
a vita s nem a nemi felvilágosítást ta r t ják a legégetőbb 
problémának. Ma már elavultnak tekintik a Dewey-félp 
iskolát is. 

Az újnak az a jelentősége, hogy más, mint a régi. De 
az ú j is csakhamar régivé lesz, gyorsan haladó korunkban 
sokkal hamarabb, mint azelőtt. 

Az előbb felsorolt irányok közvetlenül a háborút meg-
előzőleg voltak újak. A háború u tán még újabbak kelet-
keztek. Ezeket három csopoitba osz tha t juk : 1. Az iskola-
reformra vonatkozó áramlatok. 2. A taní tás módszerét 
újí tók. 3. Az ú j elméleti irányok. Ilyenek az Oeslreirh 
vezetése a l a t t álló gyökeres iskolaújítók iránya, az ú j 
nevelés világkonferenciái, az oszt rák iskolareform s a 
szovjet reformjai. De az ezekben megnyilvánuló eszmék 
majd minden országban fölmerültek. Így Olaszországban, 
Montessori hazájában, hol Lombardo Rad'ce az ú j eszmék 
hirdetője. Genf valóságos középpontja az új törekvések-
nek, nemcsak a Rousseau-Intézet, hanem a „Bureau Inter-
national d 'Éducat ion" szövetsége is ott, működik ez eszmék 
érdekében. 

Franciaországban a demokratikus eszmék mindig jó 
t a l a j r a t a l á l t ak ; a pacifizmus voltakép onnan indult ki, 
bár Genf e világmozgalom ter jesztő középpontja. 

Bdginmban 0 . Decroly hirdeti az ú j elveket, Hollandiá-
ban. Jan Lighardt, Angiiban megalakul a „New Education 
Fellowship", mely az új nevelés világkonferenciáit össze-
hívja (az elsőt Calais-ban 1921-ben). Amerikából indulnak 
ki a módszer javí tásáia szolgáló törekvések, minők a 
Project, Method, a Dalton-Plan, a Winnetka-Plan, a 
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Howard Plan, melyek mind túlmennek Dcwey iskolájának 
módszerén. De Közép- és Dél-Amerika sem marad el. 
Néhány héttel ezelőtt ismertette Társaságunkban Caballero 
a középamerikai Columbia iskolaügyét, ahol szintén ezek 
az ú j eszmék uralkodnak, s nem rég jelent meg Ribiero 
Conto könyve a „L'enfant et l'école nouvelle au Brésil", 
mely arról tanúskodik, hogy o t t is az ú j iskola eszméi 
terjednek. Az eszmék közeli rokonságát az is m u t a t j a , 
hogy az orosz szovjet az amerikai Dal toa-Plant vete át . 

Ezek az irányok mind megegyeznek abban, hogy korunk 
demokratikus áramlatainak h a t á s a a la t t állanak, hogy 
mind a régi iskolával és a régi neveléssel szembefordulnak 
s hogy az új nevelési eszméket igyekeznek az iskolaszerve-
zőtekbe átültetni . Eszméik nem mind újak. 

A mozgalom előharcosaiban mindenütt az az érzés él, 
hogy egy ú j időt szolgálnak, nemcsak iskolareformot ké-
szítenek elő. „New Era"-ről, „L 'Ere nouvelle"-ről, a kelet-
kező ú j társadalom iskolájáról beszélnek. 

Nem lényegesek egyes részletek, egyes fogalmak; a lé-
nyeges az, hogy ez a mozgalom szembenáll mindennel, 
ami régi. 

Még 1919-ben az eszmény a „munkaiskola", szemben a 
„tanulás iskolá"-jával, de már 1920 ban Karsen az „él-
mény-iskolá"-t jelöli meg, mint az iskolai eszmény lénye-
gét. A birodalmi iskolakonferencián már maga a vezér, 
Oestreich, föladja az „élmény-iskolá"-t s az „élet iskolája" 
fogalmát a lkot ja meg, mint az ú j í t á s célját. Végül később 
a nagy konferencia második választmányában kijelenti, 
hogy a cél nem lehet más, mint a „termelő iskola" (Pro-
duktionsschule). „Az iskolának életteljes gazdasági üzem-
nek kell lennie", mondja. 

A termelő iskola fogalmát az t án Oestreich követői, kü-
lönösen Franz Hilker, később teljesen kialakítják s ezentúl 
ez az elszánt újí tók iskolaeszménye. 

De nemcsak a munkaiskola fogalma vál tozott , hanem 
számos más fogalom is. A legfontosabb ezek közö t t az 
öntevékenység fogalma. Ez is bizonyos átalakulásokon 
ment keresztül, ami természetes, mert hiszen a munka-
iskola szorosan összefügg az öntevékenységgel. „Az ön-
tevékenység ál ta l lesz az iskola munkaiskolává" — mondja 
Gaudig. 

De már ő is különböző kifejezéseket használ az öntevé-
kenységre. Ilyenek például „Eigentätigkeit", „Freitätig-
keit, freie geistige Arbeit, freie geistige Tätigkeit". 

Az új áramlatok mind abból a demokratikus eszme-
áramlatból indulnak ki, mely végigvonul az egész világon. 
Helyesen mondja Petersen: „ H a van ú j nevelés, akkor 
mögötte az erkölcsi akarat képzéséről való ú j felfogás van. 
S ha ez az eset, akkor ennek a nevelési mozgalomnak a 
vezetői mögött egy ú j világnézet áll a filozófiában, a gaz-
daságban, s ezért ki kell m a g á t élnie a politikában is." 

A háború után új áramlatok indultak mog a 
vallásos nevelés terén is, sőt az összeomlás után 
sokan éppen a vallásos gondolathoz menekültek 
s nem a radikális demokratikus gondolathoz. 
A vallásos nevelésnek valóságos renaissance-a 
keletkezett. 

Vallási megújhodás szelleme vonul végig a 
pedagógiai irodalmon is. Németországban a val-
lásos alapon álló pedagógusok is úgy katholikus, 
mint protestáns részről nagyon behatóan én rész-
letesen foglalkoztak a reformeszmékkel. Nem el-
zárkózás ez a modern áramlatok elől, sőt ezek az 
új eszmék utat találtak a vallásoktatás mód-
szeréhez s a vallásos alapon álló nevelők eljárás-

módjához. Vannak olyan új eszmék, melyek nin-
csenek is világnézethez kötve, s ezeket átveszi a 
vallásos nevelés is. A vallásoktatás módszerének 
a javítása átvezetett általában az egész nevelés 
megjavításához. 

Ám emellett folyik még egy nagy áramlat, a 
filozófiai alapon álló pedagógiáé, mely szintén új 
utakat kei'es, de szigorúan tudományos akar 
lenni. 

A tiszta neveléstudomány mellett más irány-
ban, empirikus alapon is, megindult a nevelés-
tudomány önállósága, sajátos problémáinak ki-
alakítására való törekvés. 

Bármily ellentétesek is a nézetek, nem zárkóz-
hatunk el előlük. Elzárkózni az új elől éppoly 
hiba, mint vakon minden xíjítás hívéül szegődni. 
Meg kell tartanunk a régiből azt, ami értékes s 
elfogadni az újból, ami helyes és célravezető. 

Nagy szerencse, hogy éppen a legnagyobb ellentétek ide-
jén voltak s vannak oly kiváló egyéniségeink, kiknek józan 
és mélyreható pillantása megtalál ja a helyes u ta t , mely 
a régitől az újhoz vezet. 

I t t találkozik ismét a pedagógia a politikával. A poli-
tika fe lada ta megteremteni azokat az életföltételeket, 
melyek közt a nevelés munkája zavar ta lanul folyhat, 
hogy a nevelés munkásai sikerrel dolgozhassanak előkészí-
tésén annak a szebb jövendőnek, mely mindannyiunk 
vágya ós reménye. 

Olay Ferenc rendkívül érdekes cikket közöl 
arról, hogy milyen Magyarország képe a francia 
tankönyvek torzító tükrében. 

Fest Aladár az olaszországi középiskolai tanári 
pályáról, Gergely Adolf pedig arról írt cikket, 
hogy mit tehetnek az iskolák tanárai és tanulói 
a repülés jelentőségének megismerése és nép-
szerűsítése érdekében. 

A Tanítók Lapja folyó évi 14. száma közli Ormós La-
josnak, az Országos Református Tanító-Egyesület újon-
nan megválasztott elnökének a székfoglaló beszédét 
Tőrös Károly folytat ja ebben a számban is az emberről 
írt tanulmányát . Szendy I. az Országos Református 
Tanítóegyesület július 4-én t a r t o t t gyűléséről közöl tudó-
sítást . Ez alkalommal emlékezett meg a református tanító-
ság mély kegyelettel elhalt nagynevű vezéréről, Dobó Sán-
dorról. 

A Dunántúli Tanítók Lapja ez évi 13—16. szárná 
nak a lelki kultúra biztosításáról szóló két cikkét 
Schlachta Margit és dr. Koszterszitz József í r ta . Landi 
Ferenc „Pedagógiai megfigyelések egy-egy mondatban a 
gyakorlati életre alkalmazva" címmel nagyobb közleményt 
írt. Benda László a t an í tóság nyári nagygyűléseiről ad 
részletes tudósítást. Tantó István hőseink emlékezetéről 
írt lelkes hangú cikket. 

A Uorsodmegyei Tanügy folyó évi 5—6. számának 
„Szünidei gondolatok" című vezércikkét Tálas Béla írta. 
Poppé Béla a székesfővárosi pedagógiai szemináriumi rajz-
kiáll í tást ismerteti. Szikorszkyné Gmitter Róza állami 
taní tónő a helyesírás ós nyelvi magyarázat tárgyköréből 
tanítási tervezetet közöl. 
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b) Francia lapokból. 

Az utópiai királyfi nevelése. 
Kalosz Démosz, Utópia királya, gyöngéd szeretettel 

csüggött egyetlen fiacskáján. Amikor emez elérte tize-
dik esztendejét, a t y j a elérkezettnek l á t t a az időt, hogy 
kivonja őt az asszonyok uralma alól, akik eddigelé 
egyedül Irányították nevelését és hogy megválassza okta-
tóit és meghatározza tanulmányainak a rendjét. S mert 
körültekintő, rendszeres ember volt s mert szerette meg-
hallgatni a bölcsek tanácsá t , teljes számban palotájába 
invitálta országának mind az öt akadémiáját . 

— Utópia fényességei, mondá a tudós gyülekezetnek, 
véleményeteket kérem olyas valamiről, amire igen nagy 
súlyt helyezek. A fiamról van szó. Mint király és mint 
apa fordulok hozzátok. A gyerek nincs képességek híján 
s minden jóval b íz ta t a jövőre, de tudvalevő, hogy meg-
felelő nevelés nélkül még a legjobb tehetségek is elkal-
lódnak. Hála Istennek, családomban még eddig nem vol-
tak méltatlan, zül löt t utódok s kétségbe kellene esnem, 
ha éppen a fiam lenne a legelső. Az t az egyet már elha-
tároztam, hogy nem királyi nevelést adok neki. Nincs 
ugyanis semmi biztosítékom, hogy tényleg átadhatom-e 
néki a koronámat. Az idők jele a r ra muta t , hogy az 

• egyeduralom nem állandó s még kevésbbé örökletes. Szá-
molnom kell tehát azzal, hogy fiam ismét egyszerű pol-
gár lesz s magának kell majd kenyerét megkeresnie. 
Anélkül tehát, hogy jövendőbeli hajlamainak, hivatásának 
elébevágnék, olyan nevelést szándékszom neki adni, hogy 
szükség esetén beiratkozhassék majdan a bölcsészeti karra 
vagy a műegyetemre s kedve ezerint diplomata, mérnök, 
orvos vagy iparos lehessen belőle. Ne gondoljatok azon-
ban arra, hogy valami specialistát fa rag tok a fiamból: 
legyen eszes, jó ízlésű, művelt és becsületes ember, de a 
huszadik és ne a tizenhetedik század felfogása szerint; 
értse meg a kort s a világot, amelyben élnie kell s lelje 
föl benne a maga boldogságát. Nos, ad ja tok tanácsot, 
mi mindenre kell őt megtanítanunk, hogy ilyen ritka 
madár képződjék belőle! 

A király szavaira nagy zsivajgás t á m a d t a gyüleke-
zetben: e komoly férfiak élénk taglejtések közt össze-
vissza kiabálni kezdtek: 

— A görögöt! a l a t i n t ! az u tópiai t ! a földrajzot! a 
fö ld tant ! a számtant! az algebrát! a mér tan t ! a három-
szög tan t ! a kozmográfiát, a természet tant! a vegytant! 
az egészségtant! a bonc tan t ! az é le t tan t ! az őslénytant! 
a r a j zo t ! a tes tgyakor lás t ! a zenét! az élőnyelveket! a 
művészettörténetet! a külföldi i rodalmakat! Egyesek 
még hozzátették: a meteorológiát! a pénzügyi jogot! a 
lakbérszabályozást! a Nemzetek Szövetségét! a takaré-
koskodás tudományát! a közlekedési kódekszet! 

— Csöndesen, uraim, csöndesen, — mondá Kalosz 
Démosz meghökkenve. — Mindenkire sor kerül, de csak úgy, 
ha nem akar ja ki-ki a z egész tanácskozási időt magá-
nak lefoglalni. Ha úgy tetszik, haladjunk rendjén. 

S ezzel á tadta a szót az irodalmi főpecsétőrnek, aki 
azonban már magától is szólásra emelkedett, azzal a 
nyugodt biztonsággal, melyet az e lvi ta thatat lan jognak 
hosszas gyakorlása ád. 

— Pölség, mondá, t e embert akarsz a fiadból formálni. 
Nos, ennek egyszerű a módja s ez a kezünkben van. Már 
háromezer éve gyakoroljuk azt s közben tanítványaink 
is, magunk is jól érezzük magunkat. Hadd végezze Ö 
Fensége a humaniórákat! Az ember tudománya a leg-
szebb, a leghasznosabb s éppen napjainkban a legelha-
nyagoltabb. Térjünk vissza hozzá. F iad az emberiség 
tükrében fogja a s a j á t lelkét szemlélgetni; a legnemesebb 

szellemekkel fog társalkodni, akik föl ta lál ták a művésze-
teket, a demokráciát (s te jól tudod, Fölség, hogy ma-
napság ezzel az uralkodóknak is számolniok kell), a tu-
dományt, a bölcseletet s csaknem az t mondanám, az 
észt. Az ő költészetük ihlette a kö l tőke t s a művészeket 
minden időkön á t . Tőlük származik magán- és közjogunk. 
Azok a jogtudósok, akik a nagy hadvezéreknél jobban 
megszilárdították őseid t rónját , a császári Rómára füg-
gesztették tekihtetüket s azok a forradalmi törvényho-
zók, akik megadták népednek az ú j idők char t á j á t , az 
ant ik demokráciák szellemével voltak megtelve. 

— Helyes a beszéd, szólt Kalosz Démosz, de mondd 
meg nekem, ékesszóló főpecsétőröm, mimódon társalog-
ta tod majd te a fiamat az emberiség legnemesebb szelle-
meivel? 

— Akként természetesen, hogy megtanítom a nyel-
vükre. Ha be akarunk lépni a házba, meg kell szerez-
nünk annak a kulcsát. Valamely nép gondolkozásának 
a kulcsa, a nyelve. Tehát hat esztendőn keresztül, het i 
nyolc-tíz órán á t (ennél kevesebbel aligha érhetjük be) 
megtanít juk Ő Fenségét a régi nyelvek alak- és mondat-
tanára és szókincsére, ehhez hozáteszünk még a la t in 
költészettanból s a görög hitregetanból annyit, amennyi 
okvetlenül szükséges a költők megértéséhez. 

— S e ha t év u tán , kérdé a király, legalább annyira 
viszi-e majd a fiam, hogy eredeti szövegükben folyéko-
nyan olvasni és élvezni tudja e nagy szellemek művei t? 
Felelsz-e a fejeddel azért, hogy Aristophanes olvastára 
kacajban tör ma jd ki és hogy Aeschylos meg Sophokles 
tragédiái fö löt t átszellemül és sápad majd a csodálat tól 
és elfogódottságtól? 

— Óh, Fölség, én semmiért sem vállalok felelősséget. 
To túlsókat vársz. Ilyet, mint nevetésre fakadni Aris-
tophanes olvastára! Ne feledd, hogy egész birodalmadban 
nincs két tucatnyi szép szellem, aki ezzel őszintén dicseked-
hetnék. Másfél századdal ezelőtt korának egyik legnagyobb 
iiodalmára Lebeau, a Feliratok Akadémiájának fő t i t -
kára , hatvan esztendei ki tartó hellén tanulmányok u tán , 
habozott s másnapra inkább lemondott arról a feladatról, 
hogy első olvasásra kibetűzzön valami görög szöveget. 
S te azt akarod, hogy egy i f jú herceg — tehetséges 
ugyan, elismerem, de játszi és gyakor la t lan — tízszerte 
rövidebb idő a l a t t többet tudjon, min t a Feliratok Aka-
démiájának öreg főt i tkára? Felség, e hat évi tanulás 
u t án fiad csak annyi t érhet el, hogy szótár segítségével 
megnyomorítja az emberiség legnemesebb szellemeit s 
nagyon boldog lesz, ha kötelességszerű olvasásuk közben 
nem szorítkozik egyedül a Görög és Lat in Klasszikusok 
Iskolai Tárában közzétett utópiai nyelvű fordí tásukra. 
Egyébként is, Felség, az ember nem azért tanulja a hol t 
nyelveket, hogy szolgai módra t u d j a azokat, mint az élő 
nyelveket; a hol t nyelvek tanulmánya liberálisan csak 
a r ra a tisztességre való, hogy az ember megtanulta 
legyen azokat. 

— H á t jó, mond a király, de nem tanítanád-e meg ö 
Fenségét anyanyelvére is? Amint pa lo tám legfőbb méltó-
ságainak fiain tapasztalom, a mai if júságnak nagy szük-
sége lenne erro a tanulmányra. Az a nyelv, amelyet be-
szólni szenvelegnek, már nem a régi utóipai, melyet pedig 
szeretek; valami barbár zsargon az, teli haszontalan 
újí tásokkal, megrontva tájszókkal és angol kifejezések-
kel s a bökkenő, hogy nem csupán az ifjúság használja, de 
egyes felnőttek is, akik pedig még a régi jó idők szigorú 
fegyeleme a la t t nevelkedtek. Ügy vélem, hogy fiamban 
éleszteni kell (amint hivatalos nyilatkozataimban szoktam 
mondani) a törhetet len ragaszkodást őseinek nyelvéhei 
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és hogy (mint ma széltében mondják) a legszigorúbb 
purizmusban kell őt felnevelni. 

— Ha ragaszkodol hozzá, Felség, ezt is készségesen 
megtesszük, megtanít juk őt az utópiai nyelvre; de hidd el 
nekem, erre alig van szükség. Könnyedén és természetes 
úton megtanulja majd a latínból, ahonnan származik. 
Hisz, aki ismeri az anyá t , ismeri a lányát is, nemde? s 
akinek kezeügyében van a forrás, az ád i rányt a folyó-
nak is. Legyen, a kedvedért az utópiai nyelvet is hadd 
tanul ja a fiad, de szabályokon és elveken, módszeresen, 
etimológikusan, per cansas és nem úgy, min t Corneille, 
Sévigné asszony. Larochefoucauld vagy Voltaire, akik 
ugyan állí tólag szintén jól tudták , de anélkül, hogy tudo-
másuk le t t volna, miért és hogyan. 

Az irodalmi főpecsétőr még hosszant beszólt és csudá-
latos dolgokat emlegetett, amiket a király s a gyülekezet 
türelmesen hal lgatot t végig. Ezután Kalosz Démosz a 
lefolyt idők nagy k u t a t ó j á t kérte föl, hogy lépjen elő. 

— Most mondd te meg, miként vélekedel fiam nevel-
tetéséről. 

— Felség, te azt akarod, igen bölcsen, hogy Ő Fen-
sége értse meg a korát, a mostani időket. De hogy le-
hessen megérteni a létezőt az elmúltak ismerete nélkül? 
Az emberiség sokkalta több halottból, mint elevenből áll, 
mondá valaki; nem tudom már, Auguste Comte-e vagy 
de la Palisse, de nem ez a fontos, hanem, hogy tökélete-
sen igaza van. Hogy megmagyarázzuk fiadnak a jelent, 
majd bemutat juk neki a csirákat s a kialakulást a mesz-
szi múl takban: elmeséljük neki dicső őseidnek hőstetteit , 
amelyekről illik tudomással bírnia. Ű j észokokkal fogunk 
neki szolgálni, hogy szeresse az emberiséget és hazá j á t ; 
mint egyik jeles mesterünk mondá, a törtéelem poézisét 
fogjuk a szívébe önteni. 

— Nagyon jó, nagyon helyes, — mondá a király. — De 
hogyan fogjátok a történelem költészetét a fiam szívébe 
árasztani? 

— Ügy, Felség, hogy tizenkét-tizenhárom éves korára 
megtanulja Justinián császár törvényhozó munkásságát, 
Mohamed és a Korán, az Ot tók , az invesztitúra viszályá-
nak és az ánzsu uralomnak történetét. Tizennégyéves 
korára pedig, amikor már érettebb lesz az elméje, megje-
lonül előtte WyclifFo és Húsz János, Nikopolisz ós II . 
Piusz pápa, I I I . Iván orosz nagyherceg, a Tudor-család, 
Ferdinánd és Izabella. 

— Ez túlsók, — mondá a király. 
— Minden megragad az emlékezetben, Fölség. A tör-

ténelem láncfonadék; ha egyetlen láncszemet elhagyunk, 
összeomlik és a khaoszba merül az egész. Korának meg-
értése végett múlhatat lanul szükséges, hogy ismerje fiad 
az emberi nem minden cselekedetét a teremtéstől, de leg-
alább is a vízözöntől kezdve s hogy nagyjából tudomással 
bírjon vagy húsz nemzetnek negyven évszázados törté-
nelméről. 

A király elgondolkozott kicsinyég, majd a természet 
t i tkainak nagy ku t a tó j á t intet te magához. 

— Felség, — mondá emez, — az a világ, mely fiad 
elé fog tárulni, kétszáz év ó ta csudálatos módon átala-
kult és még egyre áta lakulóban van, hála a tudomány 
fejlődésének. A XVIII . század a filozófia százada volt, 
a XIX-dik a történelemé, a XX-dik pedig a fizika szá-
zadának indul. Amint napjainknak egyik legjelesebb 
matematikusa állí totta, „az a mozgalom, amely a jelen-
legi fizikát a legnagyobb erőfeszítés központ jába he-
lyezte, aminő erőfeszítést az emberi szellem valaha is 
megkísérelt, napról-napra szédületesebb iramot látszik 
venni". Ez az egyedüli terület, amelyen a hajdankor leg-
nagyobb szellemei sem ál l ják meg a sarat a mostaniakkal 

szemben. Egy ifjú herceg nem hunyhat szemet az előtt , 
ami korának legfőbb jelzője ós a modern embernek leg-
nagyobb dicsősége. 

— Elfogadom, — mondá Kalosz Démosz. — De ho-
gyan irányítod fiam tekintetét arra, ami a modern embe-
riségnek legnagyobb dicsősége? 

— Ügy, Felség, hogy megtanítom a nehézkedésnek, a 
folyadékok és gázak egyensúlyának, a hőnek törvényére, 
az optikára, a magnétizmusra, a villamosságra, Carnot 
tételére, Foucault ingájára, aztán a szervetlen és szer-
ves vegytan csodáira, az ecetgyártásra s a fa desztillá-
lására. 

— Értőm, — mond Kalosz Démosz. — Most pedig 
foglaljuk egybe az e lhangzot takat . Alapjában véve — 
anélkül, hogy hinnétek — mindnyájan egyetértetek és 
valamennyien egyformán akartok eljárni. 

Erre a kijelentésre élénk ellentmondások hangzot tak 
mindenfelől. 

— Lássuk csak: nektek nem az a szándéktok, remélem, 
hogy fiam eszközül használja eszét az irodalmi és ter-
mészettudományi ismeretek e lsa já t í tására , hanem ellen-
kezőleg, hogy — a híres Port-Royal u tas í tása i szerint — 
az irodalmi ós természettudományi ismereteket használja 
eszközül elméjének tökéletesítésére. 

— Ügy van, — mondák egyhangúlag. 
— Nemde belát já tok, hogy mégis csak egyetértetek! 

így te, kedves főpecsétőröm, nem a görög nyelvért magá-
ért akarod fiamat hellén tanulmányokra fogni, hanem 
azért, mert az pompás szellemi diszciplína. 

— Igen természetesen, Fölség. 
— S bizonyára az t is megengeded, hogy az értelem 

másként is fejleszthető, nem csupán a mi-végű igék rago-
zásával. 

— Meglehet. 
— Tán azt is elismered, hogy Alma Materünk épüle-

tében több lakás van és hogy Voltaire vagy Pascal egy-
egy lapja ugyanannyit érhet az ész élesítése szempontjá-
ból, mint Hérodotoszé vagy Platoné. 

— Nem mondom, hogy nem. 
— Nos, ha fiamnak abszolút fölényes esze lenne, akkor 

kétségen kívül a görög tanulmányokra adnám. De bár 
király és apa vagyok, nem ál tatom magam hiú illúziókkal. 
Az én fiam középszerű utópiai, hasonló a líceumot láto-
ga tó ifjaknak kilenc tizedéhez. Így t ehá t engedd meg, hogy 
elméjének tökéletesítéséhez olyan módszereket keressek, 
amelyek inkább megfelelnek említet t középszerűségének. 
— Ami pedig téged illet, lefolyt időknek ku ta tó ja , re-
mélhetőleg belátod, hogy ha a sors mostohasága s az 
emberek gonoszsága folytán fönséges fiam valamely tisz-
tes kenyéradó foglalkozásra szorul és közjegyzővé vagy 
bankárrá lesz, akkor nem sokra megy az Ottókkal, Niko-
polisszal vagy II . Piusz pápával. 

— E z t elismerem. 
— Viszont bármelyik helyzetben szükség lesz arra. 

hogy ki tudja hámozni az igazságot az emberi csalafinta-
ságok, eltitkolások és ellentmondások tömkelegéből. Az t 
szeretném tehát, ha ebben gyakorolnád őt, bemuta tva 
néki, hogy érdek, szenvedély, önszeretet mennyire meg-
másí t ják az emberi tanúvallomásokat. Erre pedig nagy-
szerű eszközül szolgálhat a történelem tanulmánya. Az t 
is szeretném, ha fiam képes lenne rá, hogy töredékes, 
múló, össze nem függő adatok a lapján a legnagyobb 
valószínűséggel vissza tudna állítani bizonyos lelki vagy 
ténybeli helyzeteket. S vájjon nem éppen ez-e a történet-
író feladata? Megengeded-e, hogy képzeletem kissé el-
kalandozzon? Én király vagyok s még hozzá Utópia 
kirá lya: ez kettős jogcím arra, hogy büntetlenül elcsa-
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ponghassak. Nos, tudod-e, hogyan szeretném fiamat törté-
nelemre tanítani? Úgy, hogy ahelyett, hogy húsz külön-
féle népen vezetnéd végig ámuló; de a történelem kaleido-
szkópjának csillámlásától hamar el is kábuló képzeletét, 
inkább egynéhány nagy kérdésnek tanulmányára szorít-
koznál. Ilyennek kínálkozik például Utópia adózási 
rendszere a XVIII. században, összeállítanál egy irat-
csomót, amelyben a kincstári rendeletek mellett némi hi-
vatalos levelezés is lenne az intendánsok, a főellenőrök s 
az adószedők közt, az tán az adófizetők panaszai, emlék-
iratai stb., mind gondosan, nevelőcélzattal kiválogatva, 
rendezve. És nem kéne semmi magyarázat . Egyszerűen a 
kezébe adnád a dossziét és effaj ta kérdéseket intéznél 
fiamhoz: „Hogyan tö r t én t az adókivetés? Miféle vissza-
élések történtek az adóalap s az adóösszeg megállapítása 
körü l?" Így ahelyett, hogy tanulná, a fiam úgyszólván 
maga csinálná a történelmet, taní tójának vezetése a la t t . 
Ám jól tudom, hogy ez csak hiú ábránd, nemde, óh, 
nagy ku t a tó j a a lefolyt időknek. 

— Magam is a t tó l tar tok, Fölség. 
— Mégis törekedjél arra , hogy nem ilyen ábrándos 

eszközök igénybevételével magára a történelmi érzékre és 
a kritikai szellemre t an í t sad meg a fiamat, ha ez egy-
ál ta lában lehetséges. — Ami \égül léged illet, a termé-
szet t i tkainak fölfedezője, ugyan mi a legbámulatosabb* 
a természettudományoknak abban a nagy föllendülésében, 
amelyről oly lelkesedéssel beszéltél? Nem a sok tanul 
mány, föifedezés maga, hanem inkább a módszer, amely 
az t lehetővé telte, az a kísérleti módszer, amely ismeret-
len volt az ókorban s amelynek bevezetése ú j korszakot 
jelent az emberi szellem fejlődésében. 

— Határozot tan így áll a dolog, Fölség. 
— Nos, nem gondolod-o, hogy a természettudományok 

okta tása jó alkalmul szolgálhat arra, hogy fiam is el-
sa j á t í t s a ezt a módszert, amelynek használata pedig e tu-
dományok határain kívül is ter jed? Légy szíves tehá t és 
ne azokra a szép dolgokra tanítsd a fiamat, amelyeket az 
imént elősoroltál, hanem ar ra oktasd, hogy értsen a kí-
sérleteken alapuló, a tapasz ta la tokra támaszkodó okfej-
téshez, hogy tudjon megfigyelni, méregetni, a tényekhez 
alkalmazkodni, kételkedni és hogy kivált a bizonyítékok 
dolgában legyen rendkívüli módon követelő. 

* 

És közben Ponophobus, az i f jú herceg, aki eleinte szív-
szorongva leste a függöny mögött a tanácskozás menetét, 
királyi a tyjának szavahal la tára az oldalát fogta halk 
nevettében; s amikor az értekezlet véget ért, szellemének 
és szívének fejlesztése végett a legközelebbi moziba sietett, 
legelső cigarettáját sodorgatva. 

J.-R. Cheraillier. 

L'Enseignement Public (Paris) , 
1931 júniusi szám. 

r) Német tanügyi lapokból. 

Az újság a gyermek és az iskola. 
Kétségtelen, hogy a gyermek naponta hozzá-

jut az újsághoz, még akkor is, ha szülei eltiltják 
annak olvasásától. Bizonyos kapcsolat áll fenn 
tehát a gyermek és az újság között. A felfogá-
sok' megoszlanak a fölött, vájjon az újság az 
iskolába való-e? A legfőbb probléma azonban 

nem az, hogy az újság az iskolába kerüljön-e, 
avagy sem, hanem az, milyen szerepet játszha-
tik az újság az iskolában? 

Problémák merülnek fel minden alkalommal 
az iskolában való újságolvasással kapcsolatban, 
így I>I, ha a gyermek bizonyos ellenmondásra 
talál, amelyeknek megoldásánál a tanító segít-
ségére van szüksége. Az újság tématerülete 
annyira szétágazó, ismertető jelei is olyan kü-
lönböző természetűek, hogy a tanítónak is nehéz 
megismerni azokat. Ezt a körülményt illetékes 
tanügyi és zsurnalisztikái tényezők felismerték 
és Berlinben a tanítók szániára — dr. Dovifat 
professzor vezetése és irányítása mellett — új-
ságtanfolyamot szerveztek. 

Dovifat professzor egyik előadásában a mo-
dern napilapról beszélt, kimerítő ismereteket 
nyújtva és megvilágítva az újságszerkesztésnek 
legbelsőbb lényegét. 

A tanfolyamon 300 német és 50 külföldi újság 
kerül feldolgozásra. Hogy az olvasó helyes Íté-
letet alkothasson a különböző irányok tömkele-
gében, tájékozódnia kell a napisajtó lényege és 
feladatai 'felől. A sajtó lényege az aktualitás, 
feladata pedig, bogy híreit minél gyorsabban az 
olvasóhoz juttassa. 

Fontos kérdés a tanítóság számára, jelent-e 
valamit és mit jelent az újság a nemzeti kul-
túra szempontjából? A válasz kétségtelen: a 
sajtónak a nemzeti kultúra szempontjából ki-
emelkedő jelentősége van, sőt e téren vezér-
szerepre hivatott. A közvélemény tisztában van 
a sajtó nagyhatalmi pozíciójával. Németország-
ban 3353 különböző irányú napilap jelenik meg. 
Az irányzatok között 1*20 főirányt lehet meg-
különböztetni. A legnehezebb az olvasó számára 
a különböző irányokon felülemelkedni. És itt 
áll fenn a veszély a gyermek szempontjából is, 
aki az újság hatása alól ki sem vonhatja magát, 
mert a nyomtatott betűt abszolút értékű igaz-
ságnak tartja. 

Az iskolának itt nehéz feladata van. Erről 
Wolff iskolatanáosos prelegált a tanfolyamon. 
A tanítóság céljaként jelölte meg, hogy igye-
kezzék a problémát egyénisége szerint a lehető 
legjobban megoldani. Az újságot olvasó gyer-
meket fel kell világosítani afelől, hogy nem-
csak egyféle becsületes vélemény van és külön-
böző újságok különböző meggyőződéseket vall-
hatnak és szolgálhatnak becsülettel, hittel és 
igazsággal. 

A gyermeket kritikára kell nevelni és külön-
böző helyzetek megértésére. 

Arra a kérdésre, vájjon ezt a folyamatot meg 
lehet-e kísérelni a gyermekkel, igennel felél. 
Mert jobb, ha tapasztalt pedagógusok vezetésé-
vel történik ez, mintha később — magukra ha-
gyatva, saját ítéletükre — tévelyegniök kell az 
újságolvasás útvesztőiben. 

Dr. Traub az újság forrásértékéről tartott elő-
adást. A tanfolyam előadásait szerkesztőségek-
ben. kiadóhivatalokban és nyomdai műintézetek-
ben végzett látogatások egészítették ki. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 
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TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Sebess Dénes: „Két Magyarország". (Az elmúlt 
század politikai eszményei.) A „Könyvbarátok 
Szövetségéinek kiadása. 

Valóban figyelemreméltó, szép és értékes mun-
kát végzett Sebess Dénes, amikor nemcsak az 
ismert, de eddig ismeretlen források felhasználá-

jének biztosítása. Egyiknek a kiválóságából 
sem ront le semmit azért, hogy a másikat emelje. 

Kossuthot az intuíció vezette, Széchenyit az 
észszerűség. Utóbbi elfogadta a birodalmi gon-
dolatul, míg Kossuth nem. Széchenyi a biroda-
lom keretén belül akart reformálni, Kossuth 
annak szétrombolásával. Két Magyarországot 
képviselnek, amely sohasem találkozhatik egy-
mással s ez az alapvető ellentét a század két 

Windischgrätz herceg és a békeküldöttség. (Egykorú kép.) 
A küldöttség tagjai: 
Lcnovits József érsek, Deák Ferenc, Mutaivnny. 
Majláth Antal és György grófok. Sebess Dénes : „Két Maguarorszóu" c. müvéből. 

sával is megírta Magyarország utolsó száz esz-
tendejének történelmét, behatóan és erős kri-
tikai érzékkel ismertetve a század történelmét 
irányító, mozgató eszméket. 

Magyarország XIX. századát, amely érdemben 
1825-ben kezdődik s 1918-ban végződik, a nem-
zeti és nagybirodalmi eszme uralja és irá-
nyítja. Ez a két eszme áll egymással szemben, 
ez a történelmi erő s talán az utolsó század 
történelme is. Ennek a két eszmének megteste-
sítője Kossuth és Széchenyi, akiket azonban 
az eddigi iskolás történetírással ellentétben, a 
szerző nem állít egymással szembe, mert látja, 
hogy végcélja mindkettőnek ugyanaz: Magyar-
ország, a magyarság megerősítése, szebb jövő-

legnagyobb fia között. Hogy a vezetés Kossuth 
kezébe került, annak oka nemcsak Kossuth le-
bilincselő egyénisége, magával ragadó szónoki 
ereje, vezérségre alkalmasabb volta, hanem az, 
hogy az általa képviselt eszmében látta a nem-
zet a nemzeti géniusznak, a magyarság öncélú-
ságának, történelmi hivatásának megtestesí-
tését. 

A szerző nem ért egyet azokkal, akik a szabad-
ságharc nagy katonáját, Görgeyt mindenáron 
igazolni akarják. Görgeynek a titkos levéltár-
ban levő, 1850-ben tett vallomása alapján bizo-
nyítja, liogy az ellene emelt súlyos vádak rész-
ben igazak. Görgey a békepárttal összeesküvést 
szőtt, a diktátorságot azért kényszerítette ki, 
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hogy letehesse a fegyvert s ezzel biztosítsa 
Magyarországnak a birodalom keretein belül 
maradását, a birodalmi eszme érvényesülését. 
Valószínű, hogy ez a megállapítás nagy vitát 
fog kelteni, ami azonban alkalmas lesz a kér-
dés teljes tisztázására. 

A nemzeti és birodalmi eszmének az egész 
századot uraló politikai küzdelmein kívül meg-
ismerjük az ország nagy társadalmi átalakulá-
sát is. Látjuk, hogy megy át a hatalom a feudá-
lis arisztokrácia kezéből a középosztályéba és 
hogy találja magát szembe ez a 67-es kiegyezés 
utáni liberális politika következtében anyagi-
lag tönkrejutott nemzeti középosztály a mun-
kásság feltörekvő igényeivel. 

Elvonul szemeink előtt az a történelmi folya-
mat, amely a magyarság öntudatra ébredésé-
vel egyidejűleg szükségszerűleg megteremti 
nemzetiségeink erősödését, öncéhíságának fel-
ismerését és ezzel a nemzetiségek irredentáját. 
Részetesen kifejti a szerző a század nemzeti-
ségi politikájának kapkodását, bizonytalan-
ságát, aminek oka legelsősorban abban kere-
sendő, hogy ezt a politikát sohasem lehetett 
a maga teljességében a magyarság érdekeinek 
szolgálatába állítani, azt mindig a birodalmi 
eszme, a birodalom érdekei irányították. A har-
mónia megteremtése nem az államalkotó faj-
tól, a magyarságtól függ. A birodalom politi-
kája öncélú, a magyarságnak nincsen külpoli-
tikája. A magyarság államjogi helyzete pedig 
olyan, hogy nem képviseli többé azt a szilárd-
ságot, amely körül a kis népek csoportosulhat-
nak. Ez a „pólus-képesség" fokozatosan csök-
ken. A kis néx>ek vezetését világhatalmak ve-
szik át és lendítőerőnek a nemzetiségi elvet 
használják ki céljaik elérésére. 

A kiegyezés korszakalkotó nagy jelentőségével 
is részletesen foglalkozik a könyv. A szerző 
nem foglal állást a kiegyezés ellen, mert azt el-
kerülhetetlen szükségességnek tartja. Deák al-
kotása, mint politikai mű, minden dicséretet 
megérdemel. Annak idején úgylátszott, hogy az 
örök probléma megoldódott, a két irányban 
csoportosuló Magyarország érdekeit sikerült 
összeegyeztetni. A birodalom, a nagyhatalmi 
állás érintetlen maradt, amellett a nemzeti szu-
verén itás sem szenvedett — legalább is látszó-
lag — súlyosabb csorbát. A végzetes hiba azon-
ban ott volt, hogy a kiegyezés művét nem fej-
lesztették tovább. Amint a nemzet rájött arra, 
hogy szuverenitása csak papíron van meg, az 
éppen a nemzet legfontosabb kérdéseiben nem 
érvényesülhet a maga teljességében és az igazi 

szuverenitás ott trónol elérhetetlen magasság-
ban egy százados princípiumban, egy nagy ural-
kodó egyéniségében, uralkodói művészetében, a 
kiegyezés sorsa eldőlt, vége csak a lassú halál 
lehetett. 

A kiegyezés után szilárdan és megdönthetet-
lenül foglalt helyet a nemzet alkotmányában a 
„közös hadsereg", mint a magyar szuverénitás 
tagadása, A közös védelem, a hadsereg közös-
sége, a pragmatika szankció folyománya. De mi 
van a kiegyezésben lefektetve: a dualizmus 
vagy a centralista birodalmi gondolat"? Ezt nem 
a jog, nem a törvénymagyarázat döntötte el. 
hanem az erőhatalom, amely pedig a császár 
kezében van. Magyarország, amely nemzeti had-
seregéről a történelem folyamán sohasem mon-
dott le, nem találhatta meg vágyainak kielégü-
lését a közös hadsereg kiegészítő részeként fel-
állított, tüzérség ós műszaki csapatok nélküli 
honvédségben sem. A század nagy motorja, a 
nemzeti gondolat éleszti a magyarság soha el 
nem pihenő érzéseit, sarkalja új erőkifejtésre 
és bontja meg végül is a monarchiának leg-
inkább a közös hadseregben kifejezésre jutó 
látszat-homogenitását. 

Végül részletesen ismerteti a szerző Európa 
lassan kialakuló hatalmi csoportosulását s meg-
állapításaiból azt a következtetést lehet levonni, 
hogy Magyarország tragédiája, mint a német-
francia versengés következménye — a fenn-
állott kapcsolatok révén — végzetszerű és el-
kerülhetetlen volt. 

Az egykorú illusztrációkkal díszített, szép 
kiállítású könyv, mint a „Könyvbarátok Szö-
vetségé"-nek illetménykötete jelent meg. Bolti 
forgalomban az ára félbőrkötésben 12 P. 

Sayous Eduárd. Megemlékezés egy francia 
barátunkról. A francia-magyar kapcsolatok egy 
jelentős fejezete. 

A mult század második feléig, de azóta sem 
igen akadt külföldi — különösen francia —, 
aki azért tanulta volna meg nyelvünket, hogy 
eredeti forrástanulmányok alapján írhassa meg 
történelmünket. Ezt tette Sayous Eduárd 
(1842—1898) történetíró, a besauconi egyetem ta-
nára, akiről most jelent meg dr. Olay Ferenc 
kultúrtörténeti írónak jeles tollából egy széles-
körű, figyelemre érdemes tanulmány: „A ma-
gyar történetírás francia mestere: Sayous 
Eduárd" címen. A munka több évi tanulmány, 
adatgyűjtés és három külföldi út eredménye-
ként részletesen megismertet Sayous életével 
és tudományos munkásságával, kiemelvén ma-
gyar tárgyú tevékenységét. Életrajzának, mun-
káinak és a róla szóló munkáknak, megemléke-
zéseknek olyan részleteivel ismerkedünk meg, 
amelyeket az eddig megjelent magyar, sőt fran-
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cia életrajzokban sem találunk meg s ezek az 
új adatok a munka alaposságát és eredetiségét 
igazolják. 

Végigvezet a szerző Sayousnak magyar kap-
csolatain attól az időtől, amikor magyarul 
megtanulva megérkezett először Magyaror-
szágba; megismerjük magyar összeköttetéseit, 
amelyek 1869—1896 között a magyar tudomá-
nyos és közéletnek tigyszólván minden ténye-
zőjére kiterjedtek. Felsorolja levelezését, rész-
letesen ismerteti munkáit, elsősorban magyar 
tárgyú műveit, melyek között kiemelkedő he-
lyet foglal el a két kötetes magyarok tör-
ténete. — Munkásságának külső elismerése a 
francia akadémia Thiers-díja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
tagsága volt. Reánk magyarokra jelentőségét 
abban ismerjük fel, hogy idegen nyelven olyan 
tanulmányokat írt, amelyek fölkeltették a fran-
ciák figyelmét hazánk iránt, amely abban az 
időben szabadult fel az osztrák abszolutizmus 
alól s amely munkák a hasonló külföldi mun-
kák között a legelső helyet biztosítják számára. 

Olaynak ez a kiváló tanulmánya a hazai mű-
velődéstörténet és történetírás számára szolgál-
tat új ós eddig nem ismert adatokat, s éppen 
ezért nem lehet eléggé kívánatosnak jelezni, 
hogy milyen fontos lenne a magyar ügy szol-
gálatának érdekében, ha francia nyelven is mi-
előbb lehetővé tétetnék e munka megjelenése. 
A mai politikai mozgalmunkban nem lehet kö-
zömbös, ha egy francia tudósnak jóval a világ-
háború előtt megjelent művéből nyomós adato-
kat sorakoztathatunk fel abban a tekintetben, 
hogy mi volt a magyarság szerepe a nyugati 
műveltség megvédelmezése terén, mi volt ezer-
éves létének alapja és jogosultsága s végül, hogy 
mivel tartozik a Nyugat mindezért a magyar-
ságnak. 

Nemcsak a külföld, nevezetesen a franciák ré-
szére, hanem hazánk fiainak is tanulságos Olay 
tanulmányának megismerése, mert tudományos 
szempontból találnak benne adatokat a mult 
megismeréséhez azok, akik a magyarság ügyét 
védeni hivatottak a nagyvilágban. 

Minden magyar embernek jó szolgálatot tesz 
a tanulmány, mert a kulturális kapcsolatoknak 
igen érdekes és jelentőségteljes fejezetét tárja 
szemeink elé s ezért minden elismerésünket meg-
érdemli. A magyar propagandának pedig egy 
új — igen hálásnak látszó — területét jelenti, 
amennyiben anélkül, hogy sérelmeink felsoro-
lását helyezné első sorba, rokonszenvet és érdek-
lődést kelt a külföldi olvasóban. 

A munka 56 lapon, hét képpel jelent meg s 
2 pengő árban kapható a Magyar Nemzeti Szö-
vetségnél (V, Géza-utca 4. sz.), de megrendel-
hető bármely könyvkereskedésben is. 

A. E. Johann: „40.000 kilométer az ismeretlen 
Ázsián keresztül." A szerző eredeti felvételei-
vel. Fordította: Benedek Marcellné. (Dante-
kiadás.) 

A kezünkben levő könyv méltó tagja annak 
a pompás kiállítású, nagyértékű és érdekes 

sorozatnak, amellyel a legutóbbi időkben a 
Dante könyvkiadóvállalat gazdagította a ma-
gyar könyvpiacot. Ezek a „világkörüli" útiraj-
zok és útikalandok hamarosan meghódították 
olvasóközönségünk szívét és most már minden 
újabb kötet megjelenését szeretettel várjuk s 
örömmel üdvözöljük. 

Ebben a könyvben egy német újságíró beszéli 
el Ázsián keresztül megtett viszontagságos, 
küzdelmes útját, szenvedéseit és színes, érdekes 
kalandjait. Szibéria ezernyi ezer négyzetmér-
föld kiterjedésű, ma még sivár, kihalt országá-
ban, ínségben, szenvedésben és nyomorban kez-
dődik ez az utazás. 

Legérdekesebb a szerzőnek az a vallomása, 
hogy ő, aki a kommunizmus iránt érzett őszinte, 
igaz lelkesedésből küldette ki magát Moszk-
vába, a vörös Oroszország legnyugatibb pont-
jától a legkeletibb pontig terv nélkül és las-
san csavarogva, csak gyűlölettel, szegénység-
gel, nyomorúsággal, becstelenséggel és elképzel-
hetetlen piszokkal találkozott, de boldog és de-
rűs emberekkel soha. Az orosz köznapi élet-
ben való barangolásainak egyetlen eredménye 
az a dühöngő gyűlölet, ami elfogja minden 
ellen, ami csak közel is jár az orosz kommu-
nizmushoz. Nem is tagadja, hogy ez az érzés 
a csalódott szerelmes gyűlölete. 

Az Oroszbirodalom legkeletibb pontján, Vla-
divosztokban hosszabb időt töltött, időnkint bi-
zony teljesen pénztelenül, a legnagyobb nyo-
morúságban. Ebből a helyzetéből nem is ko-
moly munkájával, hanem egy tiltott, de szeren-
csés valutaüzlettel tudott megszabadulni s így 
bírt kilopózkodni a szerencsétlen Vörös-Orosz-
országból. 

Életének legnyomorúságosabb napjai után 
ellensúlyozásképen minden átmenet nélkül a 
legszebbek következtek: Japán átkarolta azzal 
a varázslatos bájával, amely mögött egy régi 
kultúra mélységes életművészete lappang. Meg-
élhetése itt is okozott ugyan gondokat, egy-két 
jó ötlettel mégis sikerült elég pénzt szereznie 
ahhoz, hogy ezen a cseresznyevirágos, szép or-
szágon keresztül megelégedetten zarándokolhas-
son dél felé egy bájos, megértő Pillangókisasz-
szony kalauzolása mellett. 

Japánból Sangliaiba vezeti a szerzőt útja, 
ebbe a nyüzsgő, veszedelmekkel teli keleti Bá-
belbe, amely szinte elnyeli lázas, bűnös forga-
tagával. Különös, megzavarodott emberekkel 
találkozik itt, európaiakkal, akiket megejt a 
kínai szellem s akiknek a sorsán ismeri meg 
a Kelet régi kultúrájának veszedelmes felszívó 
erejét. Megállapítja, hogy Kínából hiányzik 
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Japán szeretetremétósága, de azért az is lenyű-
gözi az odakerült idegent, lenyűgözi hidegen 
fénylő, nagy öreg szemével, amelyből a név-
telen kedvnek, fájdalomnak és halálnak titkos 
tudása, a boszorkányos élet zűrzavaros tarka-
sága csillog. Azok az európaiak, akik egyszer 
beletalálták magukat a kínai életbe, sohasem 
bukkannak rá többé a visszavezető útra. 

Hongkong, Dél-Kínának ez az angol erődje, 
nem érdekli a szerzőt, mert nincs benne semmi 
kínai. A Filippini-szigetek Maniláját csak éj-
szaka látja, mert nappal — hajóstewardi minő-
ségben —• részeg amerikaiak kabinjait kell ta-
karítania. 

Szingapúréban töltött rövid idő után áthajó-
zik Szumátrába, ahol a világtól elzárva, a 
dzsungel és óceán között két hétig él a barna 
malájok társaságában. Ez alatt az idő alatt érti 
meg' a színesbőrű emberek lenézésének, ha nem 
is jogosságát, de szükséges voltát. A sárga és 
barna fajok ősi, fáradt kultúrája ugyanis las-
san elbűvöli és felszívja az európai vért, ez 
ellen pedig csak egy módszerrel lehet véde-
kezni: a színeseket másodrendű és tökéletle-
nebb fajtának kell tekinteni. Itt látja át azt is, 
hogy a Keleten élő európainak napról-napra 
nehezebb lesz a helyzete, Európa hatalma a szí-
nes világ felett lassan elmorzsolódni látszik, 
aminek nem annyira Kelet felébredése, mint 
inkább Nyugat elalvása az oka. A működő 
világpolitikai erők nincsenek már többé Euró-
pában. 

Szumátrából Ceylon érintésével az Indiai-
óceánon. a Vörös-tengeren, Szuezen s a Föld-
közi-tengeren keresztül — változatosság okából 
már mint elsőosztályú hajóutas — jut el Génua 
kikötőjébe. 

Innen végül egy mocskos, de a viharokkal 
dacoló angol teherhajón Gibraltáron s a Bisz-
kájai-öblön át tart, kikötőről-kikötőre, hazafelé. 
Hamburgban otthon van megint s bámulva 
számlálgatja, hogy hosszú útján valóban 40.000 
kilométert hagyott maga mögött. 

Az elemi iskolai számtantanítás módszere. Ta-
nítónövendékek és tanítók számára írta: Kiss 
Sándor tanítóképzőintézeti igazgató, Szarvas. 
(A szerző kiadása.) 

A számtantanítás módszerét elméletben is, de 
főleg gyakorlatban ismerteti ez a könyv. Fel 
van benne dolgozva az I—VI. osztály számtani 
anyagának minden jelentősebb mozzanata. — 
A szerző könyvében világos és könnyen ért-
hető alakban mutatja meg a módját annak, mi-
ként lehet a legnehezebbnek látszó számtani 
műveletekre is frissen, könnyedén rávezetni a 

gyermekeket. Példái, magyarázatai közben egy-
szerre látja a gyermeket is, meg a tanítót is. 
Mind a kettő lelkét analizálja s úgy vezeti a 
tanítót a megértetés módjához, a gyermeket pe-
dig a számfogalmakhoz s a műveletek techni-
kai elvégzéséhez s . azok begyakorlásához. — 
A szerző könyvében egyaránt nyújt elméletet 
és gyakorlatot úgy, hogy nem elégszik meg a 
módszeres elvek közlésével, hanem azokat a 
gyakorlati keresztülvitelre való rámutatás köz-
len okadatolja is. A világosan megírt és sok, 
sok értékes gondolatot, gyakorlati tanácsot tar-
talmazó könyvet haszonnal forgathatja minden 
tanító. 

Kantalupa. Dráma három fclronásbuti. Jrta: dr. 
Cselötci Lajos. A szerző kiadása és tulajdona. 
Budapest, 1931-

Az Árpád-ház élete kétségkívül sok tragikus 
mozzanatot rejt magában. Az e családból való 
uralkodóház úgyszólván valamennyi tagja 
testi- és lelkierejének nagy részét felemésztette 
az utód kérdésének megoldása. Cselőtei Lajos-
nak mindenképen helyes érzékére vall, hogy ezt 
megérezte s ezt a tényt Kantalupa című drá-
mája középpontjává tette. A dráma I. Kálmán 
király és fia II. István életéből veszi tárgyát és 
sorsuk végzetszerű befejezését viszi színpadra. A 
tragikus körülmények egymásután megfosztják 
életüktől Kantalupát, IT. Istvánt és Kálmán ki-
rályt. A szerző gondos történeti tanulmányokat 
folytatott, hogy a feldolgozott eseményt meg-
okolja és valószerűen tudja feltüntetni. Minden-
esetre vita tárgyává lehet tenni, szabadságában 
áll-e az írónak a történeti eseményeknek oly 
nagy mértékben való megváltoztatása, amint a 
szerző darabjában történik. Feltétlenül el kell 
ismernünk, a dráma mozgalmas képeket, jelene-
teket tartalmaz s behatol a szenvedélyes idők 
szellemébe. A szerző három zenei nyitányt írt 
darabja elé, Zene-krónika, Plitvicai guzla, Árpá-
dok búcsúztatója címen. A csinos kiállítású 
könyv a Stephaneum nyomdáját dicséri. 

Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket az evan-
gélikus népiskola I—II. osztályában? Több kar-
társuknak közreműködésével szerkesztették: 
Tolnai Pál és Elefánt Sándor. 

Külsőleg ízléses, tartalmára igen értékes 
könyvvel gyarapították a szerzők a vallások-
tatás irodalmát. Ez a könyv az első, mely azo-
kat a módszeres gondolatokat, amelyek az 1925-
ben kiadott Tanterv nyomában felszínre kerül-
tek, a vallásoktatás céljaira is értékesíti, még 
pedig a legnagyobb hozzáértéssel. 

A bibliai történeteket s az azokban rejlő mély-
séges igazságokat kidolgozott tanítási terveze-
tek keretében nyújtják a szerzők. S ezek a ter-
vezetek valóban minták. Megkapóak, vonzóak 
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s a gyermek értelmi és érzelmi világához sza-
bottak. A szerzők pedagógiai érzékére vall, 
hogy a legnehezebb s a legelvontabb igazságo-
kat is könnyedén értetik meg, éreztetik át a 
gyermekekkel s azokat egészen a vallásos meg-
győződés kialakulásáig mélyítik. Nagy felsza-
badulást jelent ez a könyv a szótanítás alól, 
mert a szerzők rámutatnak arra, hogy a bib-
liai szöveg betanítása mellett, miként kell a 
bibliai történetekben rejlő igazságokkal lelket 
formálni, embert nevelni. 

Hisszük, hogyha a lelkészek s a hitoktatás-
sal foglalkozó tanítók megismerik ezt az érté-
kes könyvet, hálás követői lesznek az úttörők-
nek. A vezérkönyv, melynek ára ti P, megren-
delhető Tolnai Pál igazgatónál (Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6. sz., vagy a debreceni Melius 
könyvkereskedésben). 

Idegen személy- és helynevek szótára kiejtéssel. 
Szerkesztette dr. Krisztin Ernő. Szombathely, 
1930. A szerző kiadása. 

Nemcsak a nemzetek, hanem az egyesek élete 
is ezer szállal fűződik más népek érdekeihez. 
Ebből következik, hogy a hazai és a külföldi 
eseményeket egyaránt, állandó figyelemmel kí-
sérjük. He nem pusztán az eseményeket, hanem 
a közélet szereplő egyéneit is. Lélekzetvissza-
fojtva lessiik a külföldi nagy nemzetek vezető 
politikusainak a világ helyzetéről való meg-
nyilatkozását. A róluk szóló hírlapi közlemé-
nyeket társaságban megvitatjuk s felfogásukat 
megjegyzéssel kísérjük. Ismernünk kell tehát 
nevüket, vagyis tudnunk kell nevük kiejtésé-
nek módját. A SO-es években megjegyeztük, 
hogy a francia köztársaság elnökét Faure Felix-
nek hívják s megtanultuk, hogy nevét Fórnak 
kell kiejteni. Ezenkívül az átlagembernek még 
egy-két idegen nevet kellett megtanulni, hogy 
e tekintetben is könnyen boldoguljon. Manap-
ság azonban egész sereg államférfiú van, aki 
irányító befolyást gyakorol az európai politi-
kai helyzetre. Rá vagyunk tehát utalva, hogy 
tudjuk, hogyan kell olvasni MacDonaldnak, 
Hendersonnek, Snowdennek nevét. De nemcsak 
a politikának, hanem a tudománynak, az iro-
dalomnak, a művészetnek is megvannak a maga 
kiválóságai, akik művelt emberek körében 
szóba kerülhetnek. Emellett állandóan új föld-
rajzi nevek és tudományos fogalmak kerülnek 
felszínre. Dr. Krisztin Endre összeszedte tízíves 
kis könyvbe az ilyen idegen személy- és hely-
neveket, szótári rendben, a kiejtés megjelölésével. 
Sokáig forgattuk a munkát s akármilyen névre 
gondoltunk, nem hagyott bennünket cserben. 
(A Nagy Szunda-szigetek egyikét, Jávát — olv. 
Dzsáva — azonban nem találjuk a műben.) Álta-
lában minden irányban megkaptuk tehát a 
szükséges útbaigazítást. A könyv még többet is 
ad mint címe sejteti. Közli a régies helyesírási! 
magyar nevek kiejtését is. S állíthatjuk, e téren 
sem végzett felesleges munkát. Hány magyar 
ember nem tudja hogy a Dessewffy név olva-
sása: Dezsőfi. Vagy minden újságolvasó ember, 
legalább is kezdetben, megtorpan, ha olvasás 

közben az Odescalchi névhez ér. A szótár itt 
is eligazítja; megtanítja, hogy ezt a nevet 
Odeszkalki-nak kell kiejteni. A magyar tanító-
nak nagyon hasznos szolgálatot tesz a köny-

vecske. Tanításunk közben milyen szükségét 
érezzük, hogy útbaigazítást kapjunk pl. Funchal, 
Cleveland, Detroit, Michigan ejtésére nézve. Az 
ifjúsági könyvtár kezelőjének is tudnia kell a 
többek közt De Amicis, Dickens, Mark Twain 

és más idegen írók nevének olvasásmódját. 
A sokoldalú, gonddal készült könyv használha-
tóságát nagyban emelné h a magyarázatai kissé 
bővebbek volnának. A Yolland névnél pl. csak 
azt jegyzi meg a szerző, hogy egyetemi tanár. 
Kár, hogy nem említi, hogy a budapesti egye-
temnek angol nyelv- és irodalomtanára. A Tha-
raud (Taró) névnél sincs utalás arra, hogy a 
francia regényíró Tharaud-testvérek magyar 
tárgyú regényeket is írnak. Moliéreről mind-
össze azt jegyzi meg a szótár, hogy francia víg-
játékíró, csak a P alatt találjuk meg, hogy csa-
ládi neve Poquelin (Poklen) volt. Ha hasonló 
célú magyar könyveket nézegetünk, azt ta-
pasztaljuk, hogy az eddigi szerzők az egyes ne-
vek ejtésének feltüntetésére csakis a magyar-
ban szokásos betűket használják. Nem törek-

szenek átmeneti hangok feltüntetésére. Az an-
golok szatirikus vígjátékíróját: Shawt, Radó 
Antal: Idegen szavak szótára, valamint a Nap-
kelet Lexikona So-nak ejti, a szerző pedig azt 
ajánlja, hogy hosszú nyílt tí-t hangoztassunk, 
amely eszerint átmenet az ó és á hang között. 
Nézetünk szerint helyesebb, ha olyan kiejtést 
kívánunk, amelyben csak a magyar fülnek meg-
szokott hangok fordulnak elő. Idegen nyelven 
nem tudó embernek legtöbbször hiába adunk 
ilyen útbaigazítást. Ezzel kapcsolatban említem, 
hogy a szerző pl. Shakespeare nevének ezt a ki-
ejtését ajánlja: Séjkszpír. A munkaJegújabban 
jelent meg s így a ma forgalomban lévő idegen 
neveket már sorra megtaláljuk benne (Rother-
mere = Rozömir, Young = Jang, Schioppa = 
Szkjoppa), nem szólva arról, hogy a világhábo-
rúban szereplő személy- és földrajzi neveket 
szintén feldolgozta a szerző. A nagy gonddal 
összeállított művet melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

„A Magyar Asszony" augusztusi száma Tormay Cé-
eile művészi fordításában közli Szent István király nagy 
legendájából a megkoronázásról szóló részletet. Emich 
Guszfávné fo ly t a t j a értékes cikkét Budavára ősi életéről. 
Yertssné Csapó Mária novellát írt . A folyóirat a 
rendes rovatokban is sok értékes olvasnivalóval ajándé-
kozza meg olvasóit. Az Erdélyi hírek-ben a maros-
vécsi Helikon életéről számol bc. A ház ta r t ás i rész-
ben Ravasz Lászlóné kitűnő receptjeit találjuk. Cikket írt 
Amon Vilmosné, verseket Szkladányi Mária, H. Hajtay 
Etelka. Rejtvénypályázat egészíti ki a ta r ta lmas asszony-
újságot, melynek előfizetési á r a : ogész évre 4.— pengő. 
Megrendelhető a Magyar Asszony kiadóhivatalában: llózsa-
utca 23. 
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KÜLFÖLDI IRODALOM 
Dr. Kurt Riedel: Lehrerbildung und Lehrplaii. 
(Tanítóképzés és tanterv.) A. W. Zickfeldt Ver-
lag, Osterwieck am Harz. 

Ha az oktatásügyet reformálni akarjuk, ak-
kor a tanítóképzés tökéletesítéséről s új taní-
tási tervek életbeléptetéséről kell gondoskod-
nunk. A tantervek összeállításánál a lélektan-
nak fontos szerepe van. A hivatalos ós félhiva-
talos tanterveknél aránylag csekély mértékben 
érvényesül ez az elv, a tudományos elvek alap-
ján készült tanterveknél azonban már meglát-
szik ennek az elvnek a hatása. 

A címben jelzett tanulmány vizsgálat tár-
gyává teszi a tanítóképzés fejlődési fokozatait, 
a különböző korszakokban megjelent tanterve-
ket s összehasonlítást tesz a mult és jelen tan-
tervei között. A XIX. században Németország 
arra törekedett, hogy iskoláit Pestalozzi szelle-
mében fejlessze. Áldásos törekvés volt ez, an-
nál károsabb azonban, hogy az állam rátette 
kezét a tantervekre s erre vonatkozó hivatali 
rendelkezése megmaradt a mai napig. Amióta 
az államhatalom a tantervet mintegy az isko-
lai hatóságok számára előírt szolgálati utasí-
tásnak tekinti, az alkotó pedagógusok sokkal 
kevesebbet törődnek a tanterv készítésével, 
mint annak előtte. 

A tanterv történeti fejlődésével kapcsolatban 
érdekes dolgot közöl az író a tanítóképzés re-
formjáról. Megemlíti, hogy már a múltban is 
megvolt a törekvés arra, hogy a tanítók egye-
temi képesítést nyerjenek. Richard Mulcaster 
Angliában már 1600 körül követelte a tanítók 
egyetemi képesítését, Johann Georg Sulzer azt 
írja egyik kiváló művében (1748), hogy a neve-
lés munkáját nem egyszerű ember, hanem 
csakis filozófus tudja elvégezni. Ernst Chris-
tian Trapp szintén azon a véleményen volt, 
hogy a tanítóknak különleges szakképzettség 
kell. 

Hcrbart a königsbergi egyetemen pedagógiai 
szemináriumot létesített. Tanítványa, Volkmar 
Stoy pedig Jénában szervezett ilyen szeminá-
riumot, ahol a legújabb időkig ismertették a 
tudományos pedagógiát a németországi és kül-
földi tanítók számára. Ziller, aki a tanítótól 
akadémiai képesítést követelt, 1862-ben Leip-
zigban szervezett pedagógiai szemináriumot. 
Otto Willmann pedig úgy vélekedett, hogy 
a tanítók az egyetemen gyakorlati kiképzést is 
nyerhetnek, ha az egyetem mellett gyakorló 
elemi iskolákat állítanának fel. 

A pedagógiának tudománnyá való fejlődése 
folytán az a követelés állott elő, hogy a jö-
vendő pedagógus tudományos előképzettséget 
szerezzen. Jóllehet a pedagógia a mult század 
közepén fejlődésében némi hanyatlást szenve-
dett, a tanítóság 1848 óta fáradhatatlanul azon 
dolgozott, hogy főiskolai képzettséget kapjon. 

Az új német birodalmi törvény eleget tett a 
tanítóság eme kívánságának s elrendelte, hogy 
a tanítóképzés a főiskolákra vonatkozó alap-
elvek szerint egyöntetűen szabályoztassék. 
Vagyis ez annyit jelent, hogy az összes iskolai 
tanerők főiskolai képzettségben részesüljenek. 
A birodalom ennek keresztülvitelét az egyes 
államokra bízta. Szászországban és Hamburg-
ban az elemi iskolai tanítók képzését a biro-
dalmi törvény értelmében már keresztül is vit-
ték. A többi állam egyelőre kétéves főiskolai 
tanfolyamot rendezett a tanítók számára. Egyes 
déli államokban a tanítóképzőket még nem zár-
ták be. 

Ha Németország fejlődését a háborús adós-
ságok nem fogják gátolni, Szászországnak 
csakis akadémiai képesítésű tanítói lesznek. 
Általános felfogás, hogy az a pénzáldozat, mely 
miatt Németországnak az újabbi tanítóképzést 
meg kell akadályoznia, kerülőúton Ameri-
kába jut és az ottani tanítóképzés hasznosítá-
sára fordítják azt. Az a látszat ugyanis, hogy 
Észak-Amerika az iskolára akarja alapítani a 
jövő kultúráját. 

Erich Ilylla az Egyesült Államok tanügyé-
ről írt nagy munkájában megjegyzi, hogy a 
tanítóképzés az amerikai tanügy legégetőbb 
kérdése, E téren beálló változásoktól függ 
Amerika tanügyének a jövője. Ha a közvéle-
ményt sikerül meggyőznni, hogy a mélyreható 
változás szükséges, akkor Amerika tanügye 20 
év alatt olyan rohamos fejlődést fog mutatni, 
hogy iskolái a legelsők lesznek a világon. 

Az erre vonatkozó előkészületekhez már hoz-
záfogtak. 

A nagyobb egyetemek pedagógiai szakjai 
már most is a magasabb tanítóképzés szolgála-
tában állanak. 

Franciaországban a Commission de l'école 
Unique 1924-ben a tanítók egyetemi képesítését 
határozta el. 

Aki a tanítóképzés és a tanítási terv közötti 
történelmi kapcsolatot figyelemmel kíséri, el-
ismeri, hogy a főiskolai képzettséggel bíró ta-
nító tanítási terve egészen más lesz, mint a 
tanítóképzőt végzett tanítóé. A hivatalos vagy 
félhivatalos tantervet is másként fogadja az 
egyik és másként a másik. A tudományosan ki-
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képzett pedagógus kritizálva fogadja, a nem 
tudományosan képzett pedig ragaszkodik a tan-
terv le tűihez. 

A tudományos pedagógia feladata lesz majd 
olyan pedagógiai terveket életbeléptetni, ame-
lyek a viszonyoknak megfelelnek és a szakem-
berek kritikája előtt helytállanak. Az ilyen ne-
velési és oktatási tervek természetesen nem fog-
nak hasonlítani a szokásos hivatalos tanítási 
tervezetekhez. Önként értetődik, hogy a tanító-
akadémiák megszervezése esetén, a most hasz-
nálatos tanítási tervezetek nem fognak azonnal 
eltűnni az iskolákból. Egy emberöltőre lesz 
majd szükség, hogy a tudományos tanítói kép-
zettség a tudományos tanítási tervezetek készí-
tésében hatását megéreztesse. A világ összes 
pedagógusainak ennek keresztülvitelére kell 
törekedniök, mert a pedagógiának ilyen irányú 
fejlesztése a béke munkáját segíti elő. dl. 

Lelki kiindulási helyzet az iskolában. 
Dr. Tumlirz Ottónak, a világszerte ismert 

gráci pedagógusnak „Pedagógiai pszichológia" 
címen könyve jelent meg Lipcsében. A kiváló 
tanügyi munkából alábbi szemelvényt közöljük: 

A gyermek beleszületik az otthoni életközös-
ségbe és szellemi fejlődése, jellemének kialaku-
lása születésétől megfigyelhető és követhető. 
Ha szellemileg bizonyos fejlődési fokot elért, 
akkor szüleinek már módjukban van őt életé-
nek különböző helyzeteiben megismerni. Bizo-
nyos, hogy hosszú ideig csak jellemük külső-
ségei ismerhetők fel, de a nevelő mindjárt tisz-
tában van érzelmeivel, miután az érzelmi kap-
csolatok és érzelmi feloldódások ösztönszerű 
biztonsága minden tévedésnek elejét veszi. 

A kiindulási helyzet az iskolában már egé-
szen más, azt „az idegen tanító egy idegen osz-
tályban" ténye határozza meg. 40—50 gyermek 
először vagy évek óta önkéntesen vagy önkén-
telenül egy osztály közösségében találkozott 
egymással és az új iskolaév első napján új ta-
nító lép az iskolába. Mi történik ilyenkor1? 
A résztvevők hogyan illeszkednek bele az adott 
helyzetbe? Több okból az osztálynak könnyebb 
helyzete van, mint a tanítónak. 40—50 tanuló 
figyel meg egy embert az ifjúság tisztánlátá-
sával, míg a tanítónak egész társaságot egy-
szerre kell megismernie! Szakadatlanul ki van 
téve a tanulók kíváncsi és mustrálgató pillan-
tásának, a tanítási óra első percétől fogva ten-
nie kell valamit, oktatási tevékenysége, az is-
kola mindennapi életének eseményeivel szem-
ben tanúsított magatartása bizonyos mérték-
ben kifejezésre juttatja egyéniségét, rövid idő 
alatt elárulja előnyeit és gyöngéit. Még lénye-
gesebb körülmény, hogy nem foglalkozliatik ki-
zárólag az osztállyal, hanem éppúgy, sőt még 
inkább foglalkoznia kell a tanítási anyaggal, 
amit közvetít, az oktatási eljárással, egyes ta-
nulóknak többnyire csak kevés időt szentelhet 

és így figyelme nem annyira a fejlődő em-
berre, mint inkább a tanulóra irányul, azaz a 
gyermekre vagy ifjúra, akinek meghatározott 
dolgokat kell elsajátítania, akinek tehát tanul-
nia kell! 

Az egyes gyermek ellenben vele egykorúak 
tömegében rejtőzhetik el, ha nem vonják be 
direkt a közös munkába és ha valamiképen ki 
nem tűnik testi vagy szellemi tulajdonságai-
val, órák hosszat semmittevéssel töltheti idejét 
és még akkor is, ha valóban és észrevehetőleg 
együtt dolgozik a többiekkel, sajátosságai 
ugyanakkor csak kis mértékben nyilatkoznak 
meg. A tanulónak persze a tananyaggal is fog-
lalkoznia kell, de nem kell ezt szakadatlanul 
tennie, úgyhogy módjában van a minden hely-
ről jól látható tanítót megfigyelnie. Nagyon 
kevés tanító tudja, hogy már a fiatalabb gyer-
mekek is észreveszik ruházatát, magatartását, 
beszédét, szokásait, szeszélyeit stb. és egymás 
között cserélik ki megfigyeléseiket. Főleg a 
felsőbb osztályokban meglehetősen kedvezőtlen 
a kiindulási helyzet a tanító számára és külö-
nösen ott, ahol több osztállyal kell egyszerre 
foglalkoznia. Hetekig eltarthat, amíg- 150—200 
tanuló nevét, arcát megj egyezheti magának, 
tehát amíg csak futó és felületes ismeretséget 
köt velük, amivel szemben a tanulóknak — még 
a legkedvezőtlenebb esetben is, tehát az új, pl. 
magasabb iskolába való belépésnél — csak 5—6 
tanítót kell egyszerre megismerniök. 

Amennyiben a tanulók előbb-utóbb belső ál-
láspontot foglalnak el a tanítóval szemben, bí-
rálatuk helyessége vagy helytelensége csak 
annyiban fontos, hogy a helytelen bírálat a 
tanító és tanuló közötti lelki viszony alaku-
lását zavarhatja. A tanítónak azonban köteles-
ségszerűen néhány hét alatt ítéletet kell alkot-
nia sok, előtte azelőtt ismeretlen tanuló fölött 
és ennek az ítéletnek feltétlenül helyesnek kell 
lennie, inert attól függ a gyermek haladása, 
mi több, a tanulás folyásának lehetősége. 

A tanító rendszerint az előírt tananyag egy 
részét veszi át, vizsgál és osztályoz, írásbeli 
dolgozatokat ad fel és klasszifikáció ja néha a 
további tanulás útját vághatja el. Ha most 
már meggondolás tárgyává teszik, mennyi kü-
lönböző körülménytől függ egy szóbeli vagy 
írásbeli vizsga kimenetele, ha mérlegelik, mily 
súlyos következményekkel járhat némely, lelki 
egyensúlyát könnyen elveszítő, érzékeny gyer-
mekre nézve, akkor megállapítható, hogy az új 
osztályt átvevő tanítónak oktatási ösztöne néha 
könnyelmű és felelősségnólküli és már ezért 
gyakran meglehetősen hibás bírálatra kénysze-
rít. Ez az eljárás még áldatlanabbá válhatik 
akkor, ha a tanítás első idejében a tanuló az 
iskolai rend és fegyelem ellen vétséget követ 
el és a tanító kénytelen a tanuló jelleme fölött 
is ítéletet mondani, bár az illetőt csak felüle-
tesen ismeri. Ennek a kiindulási helyzetnek 
hátrányait csak az enyhítheti, hogy a maga-
sabb osztályokban több tanító alkot ítéletet 
ugyanazon tanuló felől. 

Altalánosságban nem lehet meghatározni, ho-
gyan lehetne túlkorai ítéletek kedvezőtlen kö-
vetkezményeit kikerülni, mert a kiindulási 
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helyzet a különböző iskolákban és korfokoza-
tokban különböző. Egyáltalában nem közöm-
bös, vájjon a tanító alsóbb vagy felsőbb osz-
tályú tanulót vesz át. Az új tanulónak az első 
iskolai napon minden idegen: a tanító, a többi 
gyermekek, az iskolakörnyezet, a tanulási kö-
telezettség, a kényszer, mely órákon át az is-
kolához köti stb. A gyermekeknek, akik addig 
csak szüleik vagy házi nevelőjük befolyása 
alatt állottak, napokra és hetekre van szüksé-
gük, hogy a számukra teljesen új és idegen-
szerű életkörülményeket, a tanítót, iskolatársa-
kat és iskolakötelességeket megszokják. 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 
A cseh iskolánkívüli népművelés. 
— Wolert László lengyel író „Demokrácia és 

kultúra" című műve alapján. — 
Palacky Ferenc, a csehek nagynevű történet-

írója (hogy a szörnyű elnémetesedés ellen a 
küzdelem felvehető legyen) már 1830-ban fel-
vetette azt a gondolatot, hogy a csehnyelvű 
munkák kiadása érdekében egy alapot kellene 
létesíteni. Ugyanez év március havában meg-
alakult a cseh Matica s a következő évben még-
is kezdte működését. Az 1867. évben elhatároz-
ták, hogy a Matica a nép számára is adjon ki 
olcsó, népszerű füzeteket. Aki évi egy forintot 
fizetett, tagja lett a Maticának és hat könyvecs-
két kapott. A tagok száma már az első évben 
meghaladta a tízezret. A legjobb irodalmi al-
kotásokat adták. A könyvecskék jelszava volt: 
Műveltség útján a függetlenséghez. A művelő-
dés a nemzeti felszabadulás eszközévé vált. A 
XIX. században ez a gondolat úrrá lett az egész 
nemzeten és elmondhatjuk, hogy a művelődés 
a cseh élet dinamikus erejévé vált. 

A mult század hatodik évtizedében a csehek 
kivívták a cseh tanítási nyelvet a középisko-
lákban. Az ébredő nemzeti öntudat fönntartása 
és állandósítása céljából a cseh társadalom 
különféle irodalmi és társadalmi egyesületeket, 
műkedvelői köiöket, énekkarokat stb. kezdett 
alapítani. Mindezek az egyesületek ugyanazt a 
célt szolgálták: polgárjogot kivívni a cseh 
nyelv számára nemcsak a magán-, hanem a 
közéletben is. Az 1862-ben alakult tornaegyesii-
let, a Sokol, nemcsak testgyakorlási célt tűzött 
maga elé, hanem szellemit és erkölcsit is. Már 
a Sokol első csoportjai olvasóköröket szervez-
tek és könyvtárakat rendeztek be. A Sokol-
egyesület rendkívül népszerűvé vált. A cseh 
Matica a Schulverein németesítő törekvései 
ellen védekezett, a Sokol pedig a Turnvereinok-
tól vonta el az ifjúságot. 

A mult század vége felé, abban a korszak-
ban, amikor a munkásrétegek élénkebben kezd-
tek szervezkedni politikai pártokba és szak-
szervezetekbe, Masaryk jelenlegi köztársasági 
elnök befolyására munkás-akadémiát alapítot-
tak, amelynek az volt a rendeltetése, hogy a 
cseh szociáldemokrata párt oktatási központja 
legyen. 

A következő évben a nemzeti szocialisták ala-
pítottak központi munkásiskolát. 

A szocialista mozgalom fejlődésével kapcso-
latban munkás testgyakorló egyesületeket is 
kezdtek alapítani. 

A mult század nyolcadik tizedében megszer-
vezett prágai cseh egyetem szintén kezdett nép-
mívelő munkát s erre a célra külön felolvasó-
osztályt létesített. 

A háború előtt, 1S06. évben a csehek önálló 
központi intézményt létesítettek (Svaz Osve-
tovy, Oktatási Szövetség), mely szintén a nép-
művelésnek volt szentelve. Az Oktatási Szövet-
ség az egész ország népművelési munkáját köz-
pontosítani kívánta. A Szövetség különféle 
egyesületek központja lett, amilyenek: olvasó-
körök, munkásklubok, testgyakorló egyesüle-
tek, különféle társadalmi és kulturális szerve-
zetek stb. A szocialista munkás akadémia nem 
tartozott a Szövetségbe. A Szövetség felolvasó 
szakosztálya az egész országban rendszeres tan-
folyamokat szervezett a felnőttek részére. Az 
1913. év óta a Szövetség protektorátusa alatt 
különféle tanfolyamok keletkeztek, amelyeknek 
célja az volt, hogy felolvasások segítségével 
emeljék a műveltség színvonalát a nép között. 
.Jelenleg tízféle szervezet tevékenykedik a nép-
művelés terén. 

Ezek között a legnagyobb az említett Okta-
tási Szövetség, melynek az volt a célja, hogy 
magába foglalja az összes szervezeteket, ame-
lyek a népművelés terén működnek és hogy a 
nemzet minden rétege között munkálkodjék, 
tekintet nélkül politikai meggyőződésükre. A 
legtöbb híve mégis a középosztályból került ki. 
A Szövetség Csehország határain túl is foly-
tatta tevékenységét, tehát Morvaországban, 
Sziléziában, Alsó-Ausztriában, Bécsben, általá-
ban mindenütt, ahol cseh kisebbségek voltak. 
Ilymódon a Szövetség a nemzeti védelem és 
terjeszkedés szerve lett a kutúra terén. Tevé-
kenysége igen széleskörű volt. Az 1908. évtől 
1920-ig körülbelül 16.000 felolvasást rendezett 
körülbelül kétmillió hallgatóval. Ugyanez idő-
ben több mint 16.000 felolvasó kurzust tartot-
tak, 250 kiállítást rendeztek és 3000 különféle 
hangversenyt, estélyt és más hasonló művészi 
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előadást. Az Oktatási Szövetség több mint 1500 
nyilvános könyvtár alapítását kezdeményezte, 
amelynek mintegy százezer könyvet adományo-
zott. 

Az 1925. évben, a köztársaság elnökének 75. 
születésnapja alkalmából az Oktatási Szövetsé-
get az elnök iránti tiszteletből Masaryk nép-
művelő intézetnek nevezték el. (Masarykuv 
lidovycliovny ustav.) Vannak testületi, tiszte-
letbeli és pártolótagjai. Testületi tagjai: a 
Munkás-Akadémia, a tót Matica, a Falusi Sza-
bad Iskolák és a Központi Munkásiskola. Min-
den tagegyesület négy delegátust küld az inté-
zet igazgatóságába négyévi időtartamra. Az 
igazgatóságban ezeken kívül helyet foglalnak 
még az iskolaügyi és népművelési minisztérium 
képviselői is. A közgyűlés hozzájárulásával új 
egyesületek is felvehetők tagnak, de csak olyan 
népművelési szervezetek, amelyek az állam-
eszme talaján állanak és működésük összhang-
ban áll Masaryk alapelveivel. 

A Masaryk népművelési intézetté átalakult 
Oktatási Szövetség egyidejűleg elvesztette ál-
talános cseh nemzeti szervezet jellegét. Ani 
más nemzetiségek panaszkodnak az intézet 
csehesítő munkásága miatt. 

Az ifjúság filmvédelme Japánban. 
Különböző hatóságok gondoskodnak Japánban az ifjú-

ság filmvédelméről. A japán közoktatási miniszter egy 
népnevelési tanulmányi bizot tságot nevezett, ki, mely véle-
ményt mond a filmek oktató és nevelő értéke felett, főleg 
az ifjúság szellemi és erkölcsi nevelésére való tekintettel. 

A rendőrségnek kell gondoskodni afelől, hogy alábbi 
határozmányok betartassanak. 

14 éven aluli gyermekek kíséret, nélkül nem mehetnek 
a mozgóképszínházba. Esti 9 óra után 14 éven aluli gyer-
mekek semmi körülmények közö t t sem lá toga tha t j ák az 
előadásokat. Kilenc óra előtt 10 perccel jelzéssel hirde-
tik ki, hogy a gyermekek eltávolítandók a színházból. 
Hosszabb előadások alkalmával óránként legalább 10 perc 
szünetet kell adni ot t , ahol gyermekek is jelen vannak és 
szünet a l a t t az előadótermet alaposan ki kell szellőztetni. 

Az ország 47 közigazgatási kerülete közül h a t kerület-
ben a járási elöljárók szabályozzák a tanulók és diáitok 
mozilátogatását . Más járásokban az ellenőrzést maguk 
az iskolai hatóságok gyakorolják. 43 elemi és 51 gimná-
ziumi igazgató véglegesen e l t i l to t ta a tanulókat a film-
előadások lá togatásától , GO elemi iskolában ós 50 gim-
náziumban a tanulóknak, bizonyos feltételek mellett 
azonban szabad mozielőadásokat látogatniok. 

A kormánykörök a vidéki és az iskolai hatóságokat a 
filmveszély elleni küzdelemben a legerőteljesebben támo-
gat ják . Az állami cenzúra e l t i l t ja azokat a filmeket, ame-
lyek az i f júság szellemi ós erkölcsi fejlődését veszélyez-
tetik és a népnevelés alapelveivel ellenkeznek, valamint 
azokat, a filmeket, amelyek a gyermekre káros befolyást 
gyakorolnak ós a nevelő tekintélyét csökkentik, amelyek 
kegyetlen vagy erkölcstelen ta r ta lmúak és amelyek az 
ifjúságot bűnös cselekedetekre csábíthatják. 

KÉZI MUNKAOKTATÁS 
A fonalasmunka-oktatás mai helyzete. 

i r t a : Czitronyiné Bikfalry Ilrlla. 

A városi és falusi gyermeklélek nagyon eltérő 
s így eltérő a tanító városi és falusi tanító-
munkája is. Nemcsak azért, mert a városi és 
falusi gyermek életviszonya más és más, ha-
nem főként azért, mert a városi iskola mögött 
ott áll egy-egy gazdag város, amely a föld alól 
is előteremti azokat az anyagi lehetősége-
ket (? Szerk.), melyeket a közbizalmat élvező 
tanító a gyermekek tanítása érdekében tőle kér. 

Egy kis községi iskola csak a község egy-két 
jobbmódú lakosának jóságából fedezhet olyan 
szükségleteket, melyekről a hatóság — állani, 
község vagy egyház — nem gondoskodik. 

Ilyen szükséglet a leánygyermekek fcnal-
n íunkaanyaggal való ellátása. 

Ügy állunk most ezzel, mint a háború szo-
morú éveiben: a gyermekek nem tudnak hor-
golni, kötni, varrogatni, mert nem áll hozzá-
való anyag rendelkezésünkre. A háború alatt 
üresen álltak az üzletek, nem volt anyag — ma 
ott csillog a sok szép színes pamut az üzletek 
kirakataiban, de a pénzszegény falu lakossága 
nem tudja gyermekének azt megszerezni. 

Hová jutunk, ha falusi népünk kezéből is ki-
esik a fürge tű! A csöndes fonalazást nem csak 
érteni kell, azt meg is kel] szokni és meg is kell 
szeretni! 

A magyar gyermek a finom munkák szere-
tetét a hozzávaló szépérzékkel és munkavágy-
gyal együtt magával hozta. Azzal hogy a mos-
toha anyagi viszonyok szinte elzárják előle a 
fonalazás lehetőségét, ezt a veleszületett képes-
séget mesterségesen tompítjuk és visszafejleszt-
jük lelkében. 

Pedig nagy jelentősége van a jól vezetett 
iskolai fonalmunkálkodásnak, főként éppen a 
falusi nép életében! 

A vidéki asszony egész élete alkotó, gyakor-
lati munkálkodásból áll. Az ő szerény, örökké 
dolgos két keze tartja össze a családot és a 
családi kis vagyont. A sok-sok kicsi munka, 
fillérek halmozása a falusi élet kulcsa. Az a 
legnagyobb életbölcseség, amely szűkös viszonyok 
között is rendezett életnívót tart fönn a sokszor 
népes családban, melynek minden tagja egyszerű 
rendben öltözködik, a lehetőség szerint egészsége-
sen táplálkozik, az főként az anya érdeme. De 
az ő kötelessége az is, hogy gyermekei életre-
való, dolgos, előrelátó emberekké nevelődjenek. 
Ezért nagy öröme telik abban, ha leánya ügyes, 
használható, csinos munkákat készít az iskolá-
ban. Ezek a kis munkák a kelengye első, leg-
féltettebb darabjai. Sok-sok leánynak nincs is 
aztán módjában azokat szaporítani, mert az 
élet gondja nehéz kenyérkereső munkára szo-
rítja. s a leendő új lakás árva dísze az iskolá-
ban készített egy-két terítőcske. Ez azonban a 
ritka esetek közé tartozik. A természetes dolog 
az, hogy az ügyes kezű, a fonalozást megszerető 
leány minden körülmények között teremt időt 
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arra, hogy magának varrogasson, kézimun-
kázzék. Élihez azonban feltétlenül szükséges, 
hogy az elemi nehézségeken kis iskolásleány-
korában a tanítónéni átsegítse. A kis ujjacska 
könnyen mozog, a buksi fejecske eltűr egy-egy 
korliolást, ha oda nem figyel. A kidolgozott 
kezű, nagy leány már húzódozik a tanulástól. 
Óh, hány száz és száz leány akad csonka ha-
zánkban, aki nem tud kötni, horgolni, varro-
gatni, mert az iskolában erre nem tanították. 

A mi szép községünkben négyfajta népiskola 
van. Római katholikus, református, izraelita és 
községi iskola. Az apáca-iskolában külön órá-
kon. kiilön díjazásért tanítják a fonalas-
munkákat. A többi iskolában csak azok a gyer-
mekek dolgozgatnak, akik anyagot tudnak 
vinni. A pénz hatalma már az iskolában érez-
teti erejét a gyerekekkel. Nincs ez így jól se-
h'ogysem! 

Gondoltam arra, hogy a MANSz útján fogjuk 
a gyermekek munkaanyagához szükséges ösz-
szeget előteremteni. De a társadalmi segítés az 
iskola állandósult szükségletét csak rapszodiku-
san elégíti ki. Lehet ez pillanatnyi megoldás, 
de rendes tantárgy életét bizonytalan társa-
dalmi segítésre alapozni nem lehet. 

Erkölcsi lehetetlenség az, hogy éppen a leg-
szegényebb néposztály gyermeke zárassék el a 
fonalasmunka-oktatás lehetőségétől és sóvárgó 
szemekkel nézze, mint dolgozik a többi leány 
mesélő szép munkákon. Kicsiny lelkéből nem 
hiányzik az igyekezet, a szorgalom, csak a 
mama zsebéből a pénz, a pénz, . 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Az 1931. évi boletta-rendelet ismertetése. 
A nem állami tanítóságnak még élénk emlé-

kezetében van, hogy az 1930. évi boletta-rendelet 
(a m. kir. minisztériumnak 1930. évi 3300/M. E. 
számú rendelete az egyes gabonaneműek érté-
kesítése érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 1930 : XXII. t.-c. életbeléptetése és végre-
hajtása tárgyában) egyebek közt azt a sérelmes 
rendelkezést is tartalmazta, amely szerint az a 
javadalmas (tanító, lelkész), aki .javadalmi föld-
jét terménybeli haszonbér ellenében adta bérbe, 
a haszonbérül átvett búza vagy rozs mennyi-
ségének megfelelő gabonajegyet megszerezni és 
a megfelelő mennyiségű szelvényt a bérlőnek, 
mint termelőnek átadni volt köteles (128. §). 

Az 1931. évi boletta-rendelet (a m. kir. minisz-
tériumnak 1931. évi 3600/M. E. számú rendelete 
az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében 
az 1931—1932. gazdasági évre szükséges intézke-
dések tárgyában) annyiban enyhíti a helyzetet, 
hogy a bérbeadó az átvett búza, rozs vagy két-
szeres mennyiségének! megfelelő gabonajegyet 
nem köteles megszerezni, hanem a szelvény-
érték felét, vagyis métermázsánkint 3 pengőt 
tartozik a bérlőnek megfizetni; a bérbeadó vi-
szont a haszonbér fejében átvett gabonát már 
csak gabonajegyköteles forgalomba adhatja to-
vább, amikor is a gabonajegyet a további meg-

szerző tartozik megvenni és a szelvényt az át-
ruházó bérbeadónak kiszolgáltatni (108. §). 

Az újabb rendelet tehát megosztja a gabona-
szelvénynek 6 P-nyi értékét a bérbeadó és a 
bérlő között. Ugyanez a helyzet abban az eset-
ben is, ha a haszonbért nem természetben, ha-
nem a gabonának tőzsdei vagy piaci árában 
kötötték ki. (106. §.) 

Az alábbiakban közöljük az 1931. évi boletta-
rendeletnek a tanítóságot is érdeklő rendelkezé-
seit. 

1. §. A gabonajegy a gabona mennyiségéhez igazodó 
olyan értékjegy, amely két részből áll, a gabonalevélből és 
egy szelvényből. 

A gabonajegy ára az 1931. óvi július hó 12. napjával 
kezdődő ós az 1932. évi június hó 3Ü-ával záródó időszakra 
az á t ruházo t t gabona minden mótermázsája u tán 10 P, 
ebből a szelvény ára 6 P, a gabonalevél ára 4 P. 

A gabona jegy szempontjából az 5 kg-nál kisebb töre-
dékmennj isóget figyelmen kívül kell hagyni, az 5 kg vagy 
annál nagyobb töredékmennyiséget pedig 10 kg-nak kell 
venni. 

2. §. A búza, rozs vagy kétszeres (továbbiakban ga-
bona) tu la jdonjogát a jelen rendelet életbelépése után 
akár visszterhes, akár ingyenes jogügylettel csak gabona 
jegy kíséretében szabad átruházni. A 10%-nál több búzát 
vagy rozsot, illetve búza- és rozstörmeléket tar talmazó 
ocsút, konkolyt ós rostaal já t szintén gabonának kell te-
kinteni. Ezeken kívül a gabonajegykötelezettség semmi-
félo más terményre, tehát árpára , zabra, tengerire s tb. 
nem alkalmazható. 

3. §. Nem tekinthető tulajdonátruházásnak hányad-
részes haszonbérlet esetében a haszonbérbeadót megillető 
hányadrésznek az átadása. 

Hányadrószes haszonbérlet a földhaszonbérletnek az a 
módja, amelyben a haszonbérbeadó a haszonbérbe ado t t 
földterület termésében a haszonbérlővel előre megállapított 
arányban osztozik. Hányadrészes bérlet tehát a feles, har-
mados stb. gazdálkodás. Ilyen haszonbérlet esetén a ha-
szonbérbeadó is részes a termelésben, a termelés minden 
kockázatát a föld tényleges művelőjével azonos arányban 
viseli, tehát a jelen rendelet alkalmazásában a gabona á t -
adása nem tekinthető a tulajdonjog átruházásának. 

Az a körülmény, hogy a haszonbérbeadó és a haszon-
bérlő a szükséges mezőgazdasági munkák megosztása te-
kintetében miként állapodott meg, ennek a rendeletnek 
alkalmazása szempontjából teljesen közömbös. 

4. §. A jelen rendelettel megál lapí tot t gabonajegy meg-
szerzésének kötelezettsége vonatkozik minden olyan esetre, 
amikor a gabona átadása 1931. évi július hó 11. napja 
u tán törtónt , tekintet nélkül arra , hogy a tényleges á t -
adás alapjául szolgáló jogügyletet esetleg már a jelen ren-
delet életbelépte előtt kötötték. 

IIa a gabona már a jelen rendelet életbelépte előt t ada-
t o t t á t és csak az ellenérték kifizetése tör tént később, 
ilyen esetben az ellenérték kifizetése alkalmával az 
1. §-ban említet t gabonajegy megszerzésére nincsen 
szükség. 

5. §. Gabonajegy kísérete nélkül szabad átruházni azt 
a gabonát: 

amelyet a mezőgazda a lelkésznek, tanítónak vagy az 
egyház más alkalmazottjának, vagy a községi alkalmazot-
taknak javadalmazás címén szolgáltat ki; 

amelyet a föld haszonbérlője a föld tulajdonosának 
vagy haszonélvezőjének haszonbér címén szolgáltat ki (erre 
nézve 1. még a 108. § - t is); 
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amelyet a földbirtokos, mint kegyúr, vagy mint iskola-
fenntartó, köteles az előbb felsorolt csoportokba ta r tozók 
valamelyikének kiszolgáltatni; 

amelyet a termelő nem a lelkésznek, járandóság fejében, 
hanem az egyházközségnek vagy hitközségnek egyházi 
adó fejében köteles kiszolgáltatni. 

A felsorolt személyeknek a megszabott címeken és föl-
tételek mellett a mezőgazda abban az esetben is gabona-
jegy kísérete nélkül adha t j a á t a gabonát, ha a gabona 
nem az ő s a j á t termése. 

7. §. A gabonajegy megvásárlására az köteles, aki a 
gabona tu la jdonjogát a termelőtől szerzi meg. 

Termelőnek kell tekinteni: 
1. a gabonát termelő mezőgazdát; 
2. a gabonával javadalmazott községi és egyházi alkal-

mazo t t aka t , valamint a föld bérbeadóját ; 
3. a vámőrlés d í ja fejében kapo t t gabonára nézve a 

vámőrlő malmokat. 
8. §. Aki a gabonát a termelőtől megszerzi, a szelvényt 

köteles a termelőnek (7. §) átadni. 
A haszonbérbeadó és az, aki földbirtokát a termés 

valamely hányadrészében vagy meghatározot t mennyiségű 
gabonában kifejezett járadékért engedte á t , az ebből a 
jogviszonyból k a p o t t gabona továbbadása alkalmával kö-
vetelheti a szelvényt és ezt a 9. és 10. §-ok rendelkezései 
szerint felhasználhatja. 

9. §. A termelő a szelvény 6.— P értékét a községi 
elöljáróság ú t j án a következőképen kapja meg: A 6.— P 
értékből a községi elöljáróság (városi adóhivatal) elsősor-
ban 3.— P- t a nála előírt bármilyen állami vagy önkor-
mányzat i köztar tozásnak kiegyenlítésére fordít, 3.— P - t 
pedig a termelőnek pénzben kifizet. 

A folyó évre a községi elöljáróságnál (városi adóhiva-
ta lnál) előírt köztartozásoknak és az esetleges hátralé-
koknak kiegyelítése u t án a szelvények teljes 6.— P értéke 
pénzben téríttetik meg. 

A termelőnek a gabonajegy szelvényét á t ruházni nem 
szabad. Más, mint a termelő (7. §) szelvénnyel sem adót 
nem fizethet, sem a szelvény értékének megtérítését nem 
igényelheti. 

10. §. A gabonajegy szelvényét azért kell á tadni a 
termelőnek, hogy ő a z t a 9. § értelmében felhasználhassa. 
Az átruházó termelőnek tehát s a j á t érdekében gondosan 
kell ügyelnie arra, hogy gabonájának átruházása alkal-
mával ne a gabonalevelet, hanem a gabonajegy szelvényét 
vegye á t . . 

A községi elöljáróság, illetve a polgármester köteles 
ebben a tekintetben a község (város) gabonát eladó ter-
melőit kellő módon (dobszóval vagy hirdetmény ismételt 
közzétételével) felvilágosítani, nehogy ezen a módon káro-
sodásnak legyenek kitéve. 

Ha a termelő mégis ilyen módon ká ros í t t a to t t volna, a 
gabona megszerzője ellen kártérí tésért magánjogi ú ton 
léphet fel. A káros í tás körülményeihez képest esetleg 
büntetőjogi úton is kérhet a megkárosító vevővel szemben 
megtorlást . 

11. §. A gabonajegy szelvényének a termelő részére tör-
tén t kiszolgáltatása u tán a gabonalevél a gabona meg-
szerzőjénél marad abból a célból, hogy az a gabonát 
a további forgalomban kísérje. 

A gabonalevél a gabona mindenkori megszerzőjénél ma-
rad mindaddig, amíg a gabona a malomba vagy kivitelre, 
illetve egyéb felhasználásra kerül. 

13. §. A termelő a gabonajegy szelvényét minden, a 
községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) előírt állami 
vagy önkormányzati köztartozásainak törlesztésére fel-
használhat ja . Vagyis a gabonajegyek szelvényeivel lehet 

fizetni: az együttesen kezelt közadókat , a vagy on váltság-
földek és a földbirtokrendezés során megváltot t földek 
vételárának törlesztő részleteit, a községnél előírt egyéb 
közszolgáltatásokat, valamint a községnek behaj tás vé-
get t k imuta to t t összes köztar tozásokat . 

16. §. A községi elöljáróság (városi adóhivatal) köteles 
a termelők á l ta l beszolgáltatot t szelvények értékéből a 
köztartozások törlesztésére fordí tandó 3/e részt (3.— P - t ) 
minden néven nevezendő levonás nélkül, készpénz gyanánt , 
a többi készpénzzel együtt , a vonatkozó beszedési napló-
ban bevételezni, 3/e részt (3 P - t ) pedig a termelőnek kész-
pénzben kifizetni. 

17. §. A községi elöljáróság (városi adóhivatal) fel-
tűnően elrongyolt, megcsonkított szelvényeket, amelyek-
nél visszaélés gyanúja foroghat fenn, nem fogadhat el. 

18. §. Ha a termelő á l ta l beszolgál ta tot t szelvények 
értékének 3/e része a termelő terhére a község elöljáróságá-
nál (városi adóhivatalnál) előírt, illetőleg ny i lván ta r to t t 
összes hátralékos, valamint a folyó évi köztartozások 
összegét túlhaladja , a hátralékoknak, valamint az illető-
évre előírt köztartozásoknak s azok járulékainak teljes 
kiegyenlítése u t án fennmaradó szelvények teljes értéke-
a termelőnek pénzben térítendő meg. 

25., 31. és 68. §. A gabonát kísérő gabonalevelet be 
kell szolgáltatni felőrlés (darálás) és külföldre kiszállí-
tás esetén. 

A malomnak kereskedelmi őrlés céljából gabonát csak 
gabonalevél kíséretében szabad átvenni és kereskedelmi 
őrlésben csak olyan gabonát szabad felőrölnie, amelynek 
kíséretében á t v e t t gabonalevél a birtokában van. 

A szemes vagy feldolgozott gabona külföldre szál l í tója 
a kiviteltől számí to t t h a t hónapon belül a gabonajegy 
árának megtérítését kérheti a lakóhely szerint illetékes-
pénzügyigazgatóságtól. 

A gabonaértékben vagy gabonában megállapí-
tott földhaszonbérletek szabályozása. 

105. §. Az 1930. évi 3300/M. E. sz. rendelet 126— 
129. §-aiban foglalt szabályok nem vonatkoznak azokra a 
földhaszonbérletekre, amelyekben a bér gabonában, illetve 
gabonának tőzsdei vagy piaci á rában van meghatározva. 

106. §. A 105. §-ban említet t azokban a jogviszonyok-
ban, amelyekben a földhaszonbér gabonának (búzának, 
rozsnak vagy kétszeresnek) piaci vagy tőzsdei árában v a n 
meghatározva, a bórbevevő a gabonajegy hozzászámítása 
nélkül fennálló piaci vagy tőzsdei áron felül még a 
gabonajegyszelvény értékének felével egyenlő összeget, 
métermázsánkint 3.— P- t is köteles a bérbeadónak meg-
fizetni. 

107. §. A 105. §-ban emlí tet t azokban a jogviszonyok-
ban, amelyekben a haszonbérlő a szolgál ta tást gabonában 
(búzában, rozsban vagy kétszeresben) természetben kötele» 
teljesíteni, a szolgál tatás teljesítésére — amennyiben a 
felek máskép nem állapodtak meg — az alább következő 
108. és 109. §-ban meghatározot t szabályokat kell alkal-
mazni. 

108. §. Amennyiben a haszonbérlő annyi búzát , rozso t 
vagy kétszerest termel, hogy abból ház ta r t á sa és gazda-
sága szükségletének fedezésén felül a természetben n y ú j -
tandó bérfizetést is teljesíteni képes, a bérbeadó az á t v e t t 
búza vagy kétszeres mennyiségének megfelelő gabona-
jegyet nem köteles megszerezni, hanem a szelvényérték 
felét, vagyis mótermázsánként 3 P - t tar tozik a bérlőnek 
megfizetni. A bér fejében á tve t t gabonát a bérbeadó m á r 
csak gabonajegy-köteles forgalomba adha t j a tovább, ami-
kor is a 6. és 7. §. értelmében a gabonajegyet a további 
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megszerző tartozik megvenni és a szelvényt az átruházó 
bérbeadónak kiszolgáltatni. 

109. Amennyiben a haszonbérlő búzát , rozsot vagy 
kétszerest egyáltalában nem termel vagy nem termel 
annyi t , hogy abból ház ta r t á sa és gazdasága szükségleté-
nek fedezésén felül a természetben nyúj tandó haszonbér-
fizetést is teljesíthetné, úgy a teljesítésre szükséges búzát, 
rozsot vagy kétszerest az 5. §. értelmében gabonajegy-
mentosen szerezheti be. Az így megszerzett gabonát a 108. 
•§-ban foglalt rendelkezések szerint köteles a bérbeadónak 
á t adn i . 

H Í R E K 

A pápai főiskola négyszázéves jubileuma. A pá-
pai főiskola szeptember 6-án és 7-én tartja meg 
alapításának négyszázéves jubileumát. Az ünne-
pélyre augusztus 15-ig lehet jelentkezni. Akik 
meghívót nem kaptak, de az ünnepélyen részt 
óhajtanak venni, jelentkezési lapért augusztus 
10-ig forduljanak a főiskolai igazgatósághoz Pá-
pára. A Református Lelkésznék Országos Szö-
vetsége, a főiskola jubileumával kapcsolatosan, 
ugyancsak szeptember 6-án és 7-én tartja ezévi 
konferenciáját és közgyűlését. 

Népművelődési előadások Vas megyében. Vas-
megye Iskolánkívüli Népművelési Bizot tsága Vidos Ár-
pád megyei főjegyző elnöklésével ülést t a r t o t t , amelyen 
Plechl József népművelési t i tká r beszámolt a vasi nép-
művelés elmúlt évi eredményéről. A jelentés szerint Vas 
megyének 222 községében 7430 iskolánkívüli népművelési 
.előadást t a r to t t ak . Ezzel az örvendetes eredménnyel szem-
t>en sa jná la t t a l emlékezik meg a jelentés arról, hogy a 
megyének hatvanhárom olyan községe van, ahol a lakos-
s á g közönye miatt egész évben egyetlen népművelési elő-
adás t sem lehetett t a r t an i . Ezeknek a községeknek sem 
előadói termük, sem megfelelő előadóik nem voltak. Vas 
.megyében egyébként jelenleg 14 kultúrház és 86 népkönyv-
t á r áll a népművelés szolgálatában. A bizottság elhatá-
rozta , hogy a jövőben pénzjutalommal tün te t i ki a kitűnő 
-eredményeket felmutató népművelési előadókat. 

Református vallásoktató lelkészek országos gyű-
lése. Az Országos Református Lelkészegyesület 
augusztusvégi debreceni gyűléseinek keretében 
közgyűlést tartanak a vallástanító lelkészek is. 
A vallásoktató lelkészek országos egyesülete új 
«lnököt is választ az elhunyt eddigi elnök, dr. 
Ferenczy Gyula ny. egyetemi tanár helyére. 

•Továbbképző méhészeti tanfolyam. Jól sikerült 
-továbbképző méhészeti tanfolyamot tartottak 
júl ius 9-től 19-ig Boronkay Pál nagyméhész 
méhtelepén, a fejérmegyei Baracs községben. 
A tanfolyam célja: a gyakorlati méhészeket az 
okszerű anyanevelésben gyakorlatilag és elmé-
leti leg a legmodernebb eszközök és lehetősé-
gek szerint kiképezni. Az anyanevelésen kívül 
a. méz kezeléséről, a lépek és kaptárak fertőt-
lenítéséről szóló előadásokat mindvégig nagy 
érdeklődéssel figyelte a 38 főnyi hallgatóság. 
A tanfolyam vezetője: Örősi Pál Zoltán dr., a 
debreceni egyetemi állattani intézet kiváló 

adjunktusa volt. A tanfolyamon bányaigazgató, 
bányagondnok, iskolaigazgatók, tanítók és 
egyéb vegyes foglalkozású méhészek vettek 
részt. A tanfolyam bensőséges ünnepély kere-
tében nyert befejezést, amikor is a hallgatók 
nevében Szabados Jenő tápióbicskei áll. isk. 
igazgató köszönte meg az előadó értékes fára-
dozásait. 

A lengyel miniszterelnök távirata Klebelsberg 
Kuno gróf miniszterhez. Czerwinski lengyel 
kultuszminiszter halála alkalmából Klebelsberg 
Kuno miniszter részvéttáviratára Pristor len-
gyel miniszterelnök a következőkben válaszolt: 
„Mélyen érintve Excellenciád őszinte érzelmei-
től, amelyeket Czerwinski kultuszminiszter ko-
rai halála alkalmából nyilvánított részvételével 
tolmácsolni méltóztatott, kérem Exoellenciádat, 
fogadja legmelegebb köszönetem nyilvánítását. 
Alexandre Pristor miniszterelnök. 

Kuruc dalok elnevezés alatt a magyar nagy-
közönség főleg azokat a dallamokat ismeri, 
amelyekre leginkább még az iskolában tanították 
Káldy Gyula gyűjteményéből. Káldynál van 
olyan anyag, amelynek forrását nem ismerjük, 
amelyet valószínűleg ő idomított át s van olyan, 
amelyet Pálóczi Horváth Adám kéziratos gyűj-
teményében (1814) megtalálhatunk. Az első cso-
portba tartoznak a „Csinom Palkó" és az Öszi 
harmat után" közismert melódiái. A Csinom 
Palkó 38 versszakát Thaly Kálmán adja ki elő-
ször 1872-ben ,Adalékok a Thököly- és Rákóczi-
kor irodalomtörténetéhez" c. művében.A 34. vers-
szak (ennek más szótagszámú a verssora) Pálóczi-
nál is megvan. Az „Öszi harmat után"-ról az Ada-
lékok II. kötetében azt írja, hogy bujdosó ének 
tárogató sípra.A MagyarTudományosAkadémiai 
kézirattár egyik szakadozott papirosú névtelen 
csomagjában felfedezve. Mi a dallamnak Pálóczi 
Horváthnál ismert, ellenőrizhetőbb alakját adjuk. 

Háztartási kiképzés fiúk számára. íme, a nőeman-
cipáció ellenképe, amely világszerte, úgy látszik, a gazda-
sági viszonyok súlya alat t érlelődött meg. Olvassuk, hogy 
az Északamerikai Egyesült Államokban, 48 közül 42-ben, 
7000-nél több fiú részesült ház tar tás i kiképzésben, amely 
főzésre, mosásra, foltozásra és takar í tásra terjed ki. Tul 
sában (Oklahoma) egy egész évre terjedő ilyen tanfolyam 
kötelező a fiúk számára. Ez az ú j „ tan tárgy" fiúkra mái 
Angolország északi részében is befogadást nyert . 

Házasság. Jovicza I. Sándor székesfővárosi elemi iskolai 
igazgató, ismert nevű ifjúsági író és Sárbogárdi és Cso-
báncai Mészöly Lujzi az érdi róm. kath. plébánia templom-
ban házasságot kötöt tek. 

T a l á l k o z ó . Kostyán Ákos tan í tó (Sárbogárd, Fejér vm.) 
felkéri iskolatársait , akik a kolozsvári állami tan í tó-
képzőintézetnek 1897—1904 közöt t növendékei voltak, 
hogy találkozójuk idejének ós helyének megállapítása 
végett válaszbélyeggel e l l á to t t levélben közöljék vele 
címüket. 

Halálozás. Özv. Szabó Józsefné szül. Eszenyi 
Mária, nyugalmazott gazdasági szaktanítónő, 
hosszú és kínos betegség után 1931. évi július 
hó 28-án elhúnyt. 
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H I V A T A L O S R É S Z 
Állami tanítói áthelyezések és beosztások. 
„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a következő állami elemi népiskolai tanítókat 
(tanítónőket), illetve helyettes tanítókat az alább 
megnevezett heyeken lévő állami elemi nép-
iskolákhoz helyezte át, illetve osztotta be: 

Abauj-Torna vármegyében: Hoschkora Lászlót 
Pusztaradványról Cekeházára, Czimbolinecz Já-
nost Hernádvécséről Pusztaradványra, Turlik 
Miklóst Pácinból Derenkre, Bankó Imrét Szín-
ből Onga-tanyára. Bács-Bodrog vármegyében: 
Vermes Gézát és nejét Dányból Kelébia vitézi 
telepre. Békés vármegyében: Breznay Imrét 
Hódmezővásárhely-tanyáról, Palkcvits Mihályt 
és Liska Jánost Orosháza-tanyáról Békéscsabá-
ra, Szöllőszegi Ferencet Orcsháza-kéthosszúsor-
tanyára, Illanits Kálmánt Pilisről Orosháza-
monori-úti tanyára, Liska Pált Tompáról Nagy-
szénás Kecskeméti-úti iskolához, Botos György-
nét Sarkadkeresztúrról Vésztőre. Bihar várme-
gyében: Körös Károlyt Debrecencucáról és 
Hegyváry Annát Mátyásról Körösszakálra, Ke-
mény Franciskát Somoskőújfaluból Sarkad-
keresztúrra. Borsod-Gömör-Kishont k. e. e. vár-
megyében: Vajda Jánost Orgovány-délről Dé-
desre, Siposs Jenőt Napkorról Szirmabesenyőre, 
Pohly Antalt Igar-vámszőlőhegyről Borsod-
nádasdra. Csanád-Arad-Torontál k. e. e. várme-
gyében: Strifler Annát Nagykamarásról Almás-
kamarásra, Sipos Sándort Nagykamarás-kül-
területről a belterületre, Bodák Gyovai Mátyást 
Kevermesről Nagykamarás-tanyára, Gyenge Jó-
zsefet és Gyarmathy Ilonát Kúnágotáról Med-
gyesbodzás-gábőrtelepre, Tóth Margitot Szeg-
várról Kúnágota-belterületre, Tóthné Lipták 
Máriát Kúnágota-urbánpusztáról Kúnágota-
belterületre, Gresznarik Józsefet és nejét Domb-
iratosról Kúnágcta-ui bánpusztára, Juhász An-
nát Kevermesről Battonya-tanyára, Porta An-
nát Sándorfalváról Magyarbánhegyesre. Csong-
rád vármegyében: Brujmann Károlyt Hódmező-
vásárhely-alsókopáncsról Hódmezővásárhely-
vajhátra, Fáry Erzsébetet Hódmezővásárhely-
bodzáspartól Hódmezővásárhely - mártélyra, 
Györki Bertalant Hódmezővásárhely-gorzsáról 
Hódmezővásárhely-szentkirályra, Tóth Dánielt 
Hódmezővásárhely-cinkusról Hódmezővásárhely-
sóshalomra, Istók Lászlót Hódmezővásárhely-
sóshalomról Hódmezővásárhely-cinkusra, Szá-
raz Gyulát Hódmezővásárhely-mártélyfekete-
halomról Hódmezővásárhely-Batidára, Gila Já-
nost Szegvárról Sándorfalvára, Biró Lászlót 
Sándorfalváról Szegvárra, Honti Kálmánt 
Csongrád-tanyáról Csongrád-belterületre, Pere-
patics Ferencet és nejét Szeged Szent Imre-
iskolától Szeged Klebelsberg-iskolához, Miklósy 
Sándor és Paulits Árpádot Szeged Klebelsberg-
iskolától Szeged Szent Imre-iskolához, Bense 
Józsefet és nejét Lajosmizse-alsómizséről Sze-
ged Aigner Károly-iskolához, Énekes Lászlót és 
•nejét Szeged-átokházáról Szeged-kanesalszélre, 
Suhajda Kálmánt Szeged-baktóról Szeged Kiss 

Ferenc-iskolához, Tábith Etelt Szeged-bokorról 
Szeged-baktóra, Budai Jiiliát Szeged Kiss Fe-
renc-isk ólától Szeged-bokori a, Süle Gizellát Ma-
gyarbánhegyesről Sándorfalvára, Serfőző Etel-
kát Kiskúndorozsma-zsombóról Csány te lek-bel-
területre, Dömsödy Rózát Csánytelekről Kis-
kúndorozsma-zsombóra, Csikesz Lajost Hód-
mezővásárhely-tanyáról Algyőre, Pethő Ká-
rolynét Szeged-kancsalszélről Szegvár-újfalura. 
Fejér vármegyében: Torma Emiliát Felsőszöl-
nökről Csabdiba, Miklós Kálmánt Ráckeresz-
túrról Martonvásárra, Habán Józsefet Batto-
nya-tanyáról Ráckeresztúrra, Fekete Erzsébetet 
Dombiratosról Baracskára, Kökény Istvánt 
Érdről Igar-szőlőhegyre, Hubay Arankát Ba-
r ácsról Érdre, Fehérváry Irént Jászladány-
tanyáról Baraesra, Kovács Rózát Mindszent-
tanyáról Csabdi-vasztélypusztára, Paál Lászlót 
Martonvásárról Pusztazámorra, Győr-Moson-
Pozsony k. e. e. vármegyében: Tihanyi Istvánt 
Csévről Kúnszigetre. Hajdú vármegyében: Suba 
Endrét Barabásról Debrecen-cucára, Filipponné 
Cseke Erzsébetet Debrecen-ebesről Debrecen-
lukaházára, Vargha Gézát és Vargha Irént 
Debrecen-hegyesről Debrecen-sámson-úti isko-
lához, Takáts Ferencet és nejét Körösszakálról 
Debrecen-hegyesre, Dőri Pétert és nejét Med-
gyesbodzásró] Egyekre, Begy a Tivadart Török-
szentmiklós-kongyeltelepről Hajdudorogra, Tö-
rök Etelkát Muhiról Hajduhadházra, Herbolyné 
Vas Júliát Hajduhadházról Debrecen-ebesre. 
Jász-Nagykún-Szolnok vármegyében: Várady 
Józsefet Mezőtúr-tanyáról Mezőtúr-belterületre, 
Horváth Imrét Lábatlanból Mezőtúr-belterü-
letre, Mann Barnát Kevermesről Jászladányba, 
Szakáll Jánost Tiszaföldvár-martfűről Tiszaföld-
vár-pusztahékre, Pethő Károlyt Szeged-külte-
rületről Törökszentmiklós-kengyeltelepre, Lő-
rincz Irént Telekházáról Jászladány-ligetre, 
Szabó Sándort Orosháza-tanyáról Jászárokszál-
lás-gyorokpartra, Szabó Lászlót Hódmezővásár-
hely-tanyáról Dévaványa-tanyára, Fazekas Má-
riát Jászberény-földművesiskolától Jászladány-
tanyára, Bajzáth Elzát Monorról Nagykörűre. 
Kecskeméti tankerületben: Ványi Kornéliát 
Monorról Kúnszentmiklós-belterületre, Langer 
Irént Szentmargitfalváról Lajosmizse-tanyára. 
Komárom-Esztergom k. e. e. vármegyében: Klen-
csák Bélát és nejét Molnáriból Sárisápra, Ta-
más Gyulát Farkasfáról Csévre, Urbán Máriát 
Jászárokszál lás-tanyáról Sárisápra, Huszár Ist-
vánt Sárisápról Lábatlanra. Nógrád és Hont k. 
e. e. vármegyében: Humay Gyulát Pestszent-
lőrincről Nagymarosra, Benkő Dezsőt Mátra-
szeléről Kisterenyére, Hesztera Pált Vizslásról 
Mátraszelére, Kelemen Tibort Derenkről Vizs-
lásra, Novákiné Heinrich Saroltát Somoskő-
újfaluból Mátraverebélyre, Kiss Máriát Mátra-
szeléről Somoskőújfaluba, Krafszky Annát Al-
máskamarásról Mátraszelére, vitéz Peterdy Ká-
rolyt és nejét Szegedtanyáról Somoskőújfaluba, 
Perényi Máriát Nagykörűről Bccsárlapujtőre, 
Gedeon Ödönt Kúnágotáról Somoskőújfaluba. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében: Horváth 
Károlyt Szentendre-izbégről Monorra, Kisvárdai 
Gyulát Budakesziről Szentendre-izbégre, Nagy 
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Miklóst Rákoscsabáról Budakeszire, Gulyás Mi-
hályt és nejét Somoskőújfaluból Pestszentlő-
rincre, Faragó Rózát Alsógödről Monorra, Ká-
dasné Németh Emiliát Pándról Alsógödre, 
Csiszarik Irmát Soltmajorról és Névery Ilonkát 
Kúnszentmiklósról Monorra, Cseh Irmát Kis-
lónyáról Nyáregyháza-felsőcsévre, Szőts Amá-
liát Monorról Pándra, Benkéné Kiss Magdát 
Lajosmizse-tanyáról Dányba, Garancsiné Deák 
Máriát Örkényről Csepelre, Paál Jenőt Abony-
tanyáról Örkénybe, Ébner Jolánt Nagykáta-
erekkörtanyáról Pilisre, Kuti Ferencet Pestúj-
helyről Vecsésre, Kissrié Nyilas Erzsébetet Tö-
kölről Vecsésre, Kissné Voloszinovich Gizellát 
Dunabogdányból Tökölre, Ugray Lászlót Kis-
kúnhalas-tanyáról Pestújhelyre, Csillag Feren-
cet Kiskőrösről Kiskúnlialas-tanyára, Kochné 
Szentmihályi Saroltát Piliscsabáról Békásme-
gyer-csillaghegyre, Czibulásné Gyaraki Máriát 
Battonyáról Békásmegyer-csillaghegyre, Pálfy 
Ilonát Balatonmáriáról Piliscsabára, Palatínus 
Andrást Orgoványról Nyáregyházára, Szulyov-
szky Margitot Rákoshegyről Rák&sligetre, Gretz-
macherné Berkényi Máriát Soroksárról Rákos-
hegyre, Berkovits Margitot Kótajról Solttanyá-
ra, Cseri Lászlót Dévaványa-tanyáról Kiskún-
halas-tanyára, Kálmán Katalint Vésztőről Ör-
kénybe, Sziies Piroskát Pilisszentlászlóról Duna-
bogdányba, Berényiné Karasovics Ilonát Buda-
fokról Újpestre, Nagy Margitot Tökölről Buda-
fokra, Szalay Istvánt Végegyházáról Tökölre, 
Szarka Ilonát Hatvanból Pilisszentlászlóra. 
Somogy vármegyében: Fülöp Jánost Sopronból 
Szigetvárra, Récsei Máriát Egyekről Balaton-
Máriára. Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyében: 
Villán Lajost Egyekről Kótajra, Kasza Győ-
zőt Kőszegről Nagyhalász-telektanyára, Gaál 
Máriát Nyáregyháza-felsőcsévről Kislónyára. 
Vas vármegyében: Kálmán Margitot Kapos-
szerdahelyről Felsőszölnökre, Csupor Gézát 
Nagyinágccsról Felsőszölnökre, Békési Jánost 
Szentkozmadombjáról Farkasfára. Zala várme-
gyében: Bondor Máriát Csabdi-vasztélypusztá-
ról Molnáriba, Sinka Gyulát Kiskúndorozsma-
tanyáról Szentkpzmadombjára, Ungerné Barta 
Máriát Örkényből Zalalövőre. Zemplén várme-
gyében: Czirbusz Bélát Szirmabesenyőről Bod-
rogkeresztúrra." 

Állami helyettes tanítói (tanítónői) 
alkalmazások. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következő helyettes tanítókat, tanítónőket, az 
alább megnevezett állami elemi népiskolákhoz 
az 1931/32. tanévre folytatólag alkalmazta: 

Abauj-Torna vármegyében: Baráth Ferencet 
Abaújszántó, Policsek Saroltát Büttös, Marton 
Gizellát Csenyéte, Hajdú Ottiliát Derenk, Quik-
ker Klárát Füzérkomlós, Czimbolinecz Jánost 
Pusztaradvány, Farkas Bélát Nagybózsva, 
Hoschkora Lászlót Cekeháza. — Baranya vár-
megyében: Tápai Lászlót Dunaszekcső, Gelen-
csér Rózát Górica, Muszty Lászlói Nagykozár, 
Levieczki Flórát Pécs. Bács-Bodrog vármegyé-
ben: vitéz Epres Lipótot, Diera Hermint és Bel-
losits Flórát Baja, Nádas Ilonát Baja-tanya, 

Kolos Ilonát Csikéria, Szmodics Györgyöt Ke-
lebia, Bogyó Tivadart Madaras, Dóczy Feren-
cet Tompa, Dóczyné Lendvai Terézt Tompa,. 
Kenyeres Irént Tompa, Pálfi Lászlót Tompa. 
Békés vármegyében: Andaházi Györgyöt Tót-
komlós, Balta Valériát Gyulaszabadka, Helt 
Annát Pusztaföldvár-újtelep, Jeges Károlyt 
Orosháza-Bónum, Kassai Irént Békéssámson, 
Kiss Ferencet Békéscsaba-Vandhátsikony, Lu-
dányi Margitot Gádoros, Miskolczy Terézt Bé-
késcsaba-belioei major, Némann .Valériát Gádo-
ros, Szikora Dezsőt Orosháza-aradi út, Szőnyi 
Ilonát Tótkomlós. Bihar vármegyében: Geréb 
Árpádot Körösszakái], Csauszné Antal Idát és 
Szecsődi Mihályt Méhkerék. Borsod-Göinör-Kis-
hont k. e. e. vármegyében: Köteles Olgát Hejő-
csaba Brunner Margitot Szirmabesenyő, Nagy 
Emiliát Sajószentpéter, Tóth Ilonát Hejőesaba-
martintelep, Rakittainé Csizmadia Rózát Diós-
győr, Szathmáry Királyi Piroskát Miskolc. 
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegyében: Já-
nosi Sándort Battonya-mezőkovácsháza-út, Mold-
vay Árpádot Csanádpalota-nagykirályhegyes, 
Kaufmann Irmát és Szalay Emmát Deszk, 
Gresznárik Józsefet és Gresznárikné Markó Er-
zsébetet Kunágota-urbánpuszta, Saághy Emi-
liát Ferencszállás, Fertig Lajost Földeák, Ba-
bies Arankát Kevermes, Bodák Gyovai Má-
tyást Nagykamarás-tanya, Juhász Annát Bat-
tony-tanya, Schláth Pétert Kevermes, Virágh 
Lászlót Királyhegyes, Zubán Magdát Kiszom-
bor, Huth Árpádot ós Probst Mártát Klára-
falva, Török Máriát és Tóthné Lipták Máriát 
Kunágota, Pozsgai Mártát Kunágota-vajda-
puszta, Illyés Saroltát ós Tibor Margitot Kü-
bekháza, Matek Kornéliát Magyarbánhegyes, 
Kisházi Mihályt Magyarbánhegyes-Hárytanya, 
Komáromi Máriát Ma gyarbánh egyes-Zoltán-
szállás, Szirbik Sándort Makó, Zeke Józsefet 
Makó-bogárzótanya, Sziklai Béla Makó-komlós 
út, Kiss Erzsébet Makó-rákostanya, Pintér 
Margitot Makó Erzsébet hadiárvaház, Arányi 
Ferencet, Gláth Ágostont és Kecskés Terézt 
Medgyesbodzás, Szathmáry Józsefet Mezőko-
vácsháza-külteriilet, Strifler Annát Almáska-
marás, Török Franciskát Nagykamarás, Kocsis 
Pálné Matos Juliskát Pitvaros, Öry Ilonát Pit-
varos, Mezőfalvy Júliát Pusztaottlaka-bagó-
falu, Desits Erzsébetet Pusztaottlaka-bagófalu, 
Zólyomi Pálnét Pusztaottlaka-tökfalu, Kasza-
niczky Rózát Szőreg, Schauer Andrást Űjszent-
iván, Kosnás Gyulát Üjszentiván-térvár, Mé-
száros Mihályt Végegyháza. Csongrád várme-
gyében: Némethné Laib Józsát és Várkonyi 
Lászlót Algyő, Dömsödy Rózát Kiskundorozs-
ma-zsombó, Görög Jolánt Csanytelek-külső-
zsigerhát, Vereb Irént Csanytelek-szentkút, 
Könyves Idát Csongrád-Piroskaváros, Surányi 
Sándort Csongrád-császár út, Magyarné Gön-
döcs Margitot Csongrád-Árpád iskola, Galam-
bosi Gizellát Csongrád-nagyrét, Vattayné 
Glausz Friderikát Csongrád-szentpál, Fejes 
Gyulát Hódmezővásárhely-répáshát, Száraz 
Gyulát Hódmezővásárhely-batida, Rostás Sán-
dort Hódmezővásárhely-tegehalom, Gaál Ká-
rolyt Hódmezővásárhely-csomorkány, Bozsó 
Antalt Hódmezővásárhely-kútvölgypart, Rózsa 
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Sándort Hódmezővásárhely-külsőerzsébet, Lad-
jánszky István Hódmezővásárhely-mátyásha-
lom, Kenézné Gullay Mihálykát Hódmezővásár-
hely-veieskutas, Szántai Kiss Jánost Hódmező-
vásárhely-fecskéspart, Laczó Flórát Hódmező-
vásárliely-hatablak, Istók Lászlót Hódmezővá-
sárhely-einkus, Kokas Judithot Kiskundorozs-
ma-pálosszél, Lója Kálmánt Kiskundorozsma-
alsóbordány, Babies Margitot Kiskundorozsma-
külsőátokháza, Timkó Istvánt Kiskundorozsma-
ülés, Gyüszii Margitot Kiskundorozsma-sere-
gélyes, Papp Józsefet Kiskundcrozsma-hármas, 
Mihályffy Lajost Kiskundorozsma-kistemplom, 
BenJce Kálmánt Kiskundorozsma-ülés, Veress 
Károlyt Kiskundorozsma-paptanya, Juharos 
Dezsőt Kiskundorozsma-baroinjárás, Zámbó 
Annát Kiskundrozsma-gyapjas, Bálint Gézát 
Kistelek-percei, Cérnáné Szánthó Irmát Kiste-
lek-feketehalom, Mihály Jánost Kistelek-pusz-
taszer, Bérezyné Lipták Ilonát Mindszent-Szent 
Imre-telep, Blickling Jánost Mindszent-téglás, 
Domonies Lajost Mindszent-alsóludas, Ko-
sóczky Józsefet Mindszent-elege, Vajda Gézát 
Mindszent-koszorúhalom, Nagy Terézt Nagymá-
góes-Árpádtelep, Németh Margitot Öttömös, özv. 
Nagyné Fodor Erzsébetet Pusztamérges, báró 
Exterde Tibort Sándorfalva-homokpuszta, Zi-
mics Ilonát Sándorfalva-homokpuszta, Binder 
Nándort Sándorfalva-szaporhegy-puszta. Fran-
czen Vilmát Sövényháza-vitézi iskola, Dolch 
Annát, Jámboriné Eck Izabellát és Mayer Adélt 
Szeged-rókus, Miklósi Sándort és Paulics Ár-
pádot Szeged-Szent Imre-iskola, Budai Júliát 
Szeged-bokor, Szijjártó Erzsébetet és Nagyági 
Károlyt Szeged-Mórahalom, Kruzslitz Erzsébe-
tet Szeged-középsőcsengele, Dóczi Mihályt Sze-
ged-külsőbalástya, Veres Margitot Szeged-felső-
tanyaközpont, Tóth Imrét Szeged-makraszék, 
Suhajda Kálmánt Szeged-Kiss Ferenc iskola, 
Welsch Emiliát Szeged-honvéderdő, Bodó Ist-
vánt Szeged-zákány, Vastagh Pált Szeged-ma-
darász csárda, Sperg Lajost Szeged-madarásztó, 
Butter Ilonát Szeged-kissor, Énekes Lászlót és 
Énekes Lászlónét Szeged-kancsalszél, Tábith 
Etelt Szeged-baktó, Oroszné Nágel Erzsébetet 
és Palkovics Irmát Szeged-csorva, Nagy Flórát 
Szeged-gátsarok, Szalma Jánost Szeged-Pálffy-
iskola, Ugi Árpádot Szeged-várostanya, Agócs 
Annát Szegvár, Antal Imrét Szegvár-zsigerhát, 
Szabó Margitot Szentes-vekerliát, Rákóczy Fe-
rencet Szentes-berek, Sarkadi Nagy Erzsébetet 
Szentes-külsődonát, Pethő Klárát Tömörkény-
alvég, Kádár Józsefet Tömörkény-központ, Mol-
csán Olgát Tömörkény-fehértó, Vanekné Stir-
ling Borbálát Szeged-kisegítő iskola. Fejér vár-
megyében: Kuna Józsefet Alsószentiván, Györ-
kösné Bakó Ilonát és Tóth Jánost Baracs-Szé-
chényi-telep, Popp Józsefet Baracs-csákvárte-
lep, Straub Károlyt Baracs-Dániel-telep, Ko-
vács Istvánt Ercsi, Kökény Istvánt Igar-vám-
szőlőhegy, Jálicsné Nagy Máriát és Bálintffyné 
S<crbán Irént Érd-újfalu, Baranyai Józsefet 
Kisláng, Borbély Kálmánt Kisláng, Paál Lász-
lót Pusztazámor, Takó Gyulát Rácalmás-kulcs-
puszta, Majoros Katalint Sárszentágota, Torma 
Emiliát Csabdi, Kovács Rózát Csabdi-vasztély-
puszta, Fehérvári Irént Baracs. Győr-Moson-

Pozsony k. e. e. vármegyében: Jóskay Saroltát 
Dunakiliti, Zaffián Jenőt Enese, Galgóczyné 
Polyánszky Margitot Magyaróvár, Boross Má-
riát és Smolenszky Gézát Sokorópátka. Hajdú 
vármegyében: özv. Alföldy Ernőnét Debrecen-
szepes, Bakóczi Mihályt Debrecen-kismacs, Ba-
logh Zoltánt Debrecen-fancsika, Bihariné Ka-
jári Jolánt Debrecen-sámson út, Csige Júliát 
Debrecen-kunpálhalom, Diószeghy Lászlót Deb-
recen-lukaháza, Ember Jánost Debrecen-mézes-
hegy, Faragó Jenőt Püspökladány-hamvasga-
tály, Gaál Lajost Debrecen-nagycsere, Győr-
ffyné Boda Katalint Balmazújváros-bániak, Ha-
zayné Bourget Alizt Debrecen-sámson út, Her-
boly Zoltánné, Vass Júliát Debrecen-ebes, Ja-
kab Annát Hajdúhadház, Karap Irént Debre-
cen-tégláskert, Kenesci Angélát Egyek, Kiss 
Gyulát Debrecen-nagyhegyes, Matkó Máriát 
Debrecen-hármashegy, Nagy Júlia Otíliát 
Debrecen-nagycsere, Nagyné Gulácsy Katalint 
Balmazújváros, Nemesik Margitot Debreoen-
mézeshegy, Pianovszki Máriát Egyek, Révész 
Andrást Hajdudorog, Schernhardt Olgát 
Egyek, Simon Edithet Egyek, K. Szabó Máriát 
Balmazújváros, Szalay Ilonát Debrecen-bánk, 
Szcntmiklóssyné Domokos Etelkát Debrecen-
pipóhegy, Thoma Ilonát Egyek, Tóth Sándort 
Debrecen-állóhegy, Vágó Elemért Debrecen-
dombostanya, Vásárhelyi Nagy Zoltánt Debre-
cen-kötélyszeg. Heves vármegyében: Szinay 
Kornéliát Eger, Bauer Matildot Gyöngyös-
oroszi, Kovács Jánost Hasznosalsóhuta, Russ 
Mihályt Hasznosfelsőhuta, Russné Erdős An-
nát Hasznosfelsőhuta, Némethné Pallagi Rózát, 
Brada Erzsébetet és Nagy Lászlót Hasznosfelső-
huta, Herczegné Vidi Annát Hatvan-újtelep, 
Na gy Bélát Hatvan-sashalom, Reissinger Máriát 
Markaz, Kelemen Margitot Sarud, Szűcs Jó-
zsefet Sarud, Nagy Máriát Tiszafüred-alvég, 
Mátrainé Latkovszky Máriát Tiszafüred-flleg-
óriástanya. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyé-
ben: Babinszky Lászlót Cibakháza, Bagi Irént 
Jászárokszállás-négyszállás Borbély Vilmát 
Szolnokeresztőhalom, Csontos Sándor Déva-
ványa-sártó, Daróczy Ibolyát Tiszaföldvár-
virághegy, Farkas Annát Tiszaföldvár, Fazekas 
Máriát Jászladány-tanya, Fucsek Valériát 
Jászárokszállás, Gaál Károlyt Nagykörű, Göbö-
lyös Lászlót Kunszentmárton-ugartanya, Gu-
lyás Károlyt, Kúnszentmárton-gyalupuszta, 
Höhn Margitot Jászberény-medgyes, Józsa 
Erzsébetet Törökszentmiklós-sérüdülő, Kara 
Margitot Mezőtúr-pusztapó, Komáromi Irént 
Jászárokszállás, Kovács Kálmánt Mezőtúr-
csiderbereg, özv. Kovácsné Schneider Ilonát 
Rákóczifalva, Kövér Bélát Kenderes-hosszúhát, 
Lörincz Dezsőt Tiszaföldvár-homok, Magayné 
Nikolics Ilonát Szolnok, Medgyessy Gézát Tur-
keve-túrpásztó, Mendelényi Elvirát Jászárok-
szállás, Molnár Árpádot Kisuj szállás-görön-
gyöstanya, Nagyné Kövessi Piroskát Tisza-
földvár-ószöllő. Paál Erzsébetet Jászárokszál-
lás-ágószőlő, Pacsuta Annát Törökszentmiklós-
pusztatenyő, Pomázi Magdát Jászárokszállás, 
Radványi Elvirát Tiszasüly, Rónai Gyulát Ti-
szasüly-fiúág, Ruszt Bélát Tiszavárkony-vasut-
tanya, S<ajtós Imrét Törökszentmiklós-szakálas, 
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Si tnon Lajost Kunszentmárton-jaksortanya, 
Szabóné Schäffer Valéria Rákóczi falva, Szakáll 
Jánost Tiszaföldvár-pusztahók. Szalay Istvánt 
és Szalainé Mendöl Saroltát Törökszentmiklós-
pusztakengyel, Szanyiné Szabó Jolánt Mezőtur-
kuriatanya, Turi Lajost Turkeve-szeleshát, Új-
házi Irént Jászberény-peletanya, Vadász Amá-
lia Mezőtúr-pusztapó, Vágó Erzsébetet Nagy-
körű, Vidra Pált Jászárokszállás, Wittmann 
Györgyöt Jászberény-kormospart, Zubek Mi-
hályt Jászberény-homok. Kecskeméti tankerü-
letben: Palásthy Elvirát Abony-tószegi-út, Slar-
rnann Ákost Abony-nagyjárás. Pápay Gézát 
Ab ony-nagy járás, Némethné Kónya Máriát 
Cegléd-kistelek Sztanyikné Kovács Erzségetet 
Cegléd-csemő, Mérges Ilonát Cegléd-cárákdülő, 
Tóth Antalt Cegléd-budai-út, Vargha Zoltánt 
Cegléd-mátradiilő, Óvárdics Annát Fülöpszál-
lás-kurjantópuszta, Korom Zoltánt Fülöpszállás-
fülöpháza, Ulrich Ilonát Fülöpszállás-fülöp-
liáza, fíarekné Ruzsiczky Gizellát Jászszent-
lászló-lantcstanya, Nagy Rozáliát Jászszent-
lászló-ilonaszállás. Feigl Margitot Jászszent-
lászló-ilonaszállás, Kauzlcr Olgát Kecskemét, 
Topái Ilonát Kunszentmilkós-bösztörpuszta, 
Szappanos Benedeket Kunszentmiklós-kerek-
egyháza, fí. Kiss Juliannát Oigovány-kápolna-
dülő, Szűcs Elvirát Orgovány7-felső külterület, 
Fehér Ilonát Szankfélegyházi-út, özv. Mura-
közyné Sárközy Lenkét Tass, Zajda Lajost 
Tass-pusztaszenttamás, Szarvasné Szlávik Eleo-
norát Tass-kertváros. Komárom-esztergom k. 
e. e. vármegyében: Braunstein Franciskát Tó-
város, Gaál Erzsébetet Süttő, Szálai Jolánt 
Csév. Nógrád- és Hont k. e. e. vármegyében: 
Heinisch Jolánt és Gaál Ilonát Bocsárlapujtő, 
Ambrus Bélát, Bartáné Kindler Irént és Roósz 
Mártont Kisterenye, Habel Margitot Kóspallag, 
Harsányiné Könczey Margitot Mátranovák, 
Csipkedné Császár Ilonát és Szőllősyné Mező 
Irént Salgótarján, Drexler Saroltát Somoskő-
újfalu, Novákiné Heinrich Saroltát Mátravere-
bély. Hesztera Pált Mátraszele, Tömör Károlyt 
Vizslás, Oláh Annát Zagyvapálfalva. Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegyében: Hock Lajost és Lus-
tyik Sándort Alberti, Kiss György Aladárt 
Alsónémedi-gyálpuszta, özv. Tóthné Hálamka 
Ilonát Aporka, Kovács Györgyöt Békásmegyer-
csillaghegy, Szép Margitot Budafok, Spann-
reftné Búzás Kornéliát Budakeszi, Fehér Mar-
gitot Budatétény, Szabó Istvánt Bugyi-alsódél-
egyháza, Szép Margitot Cegléd-bercel. Saly 
Gabriellát, Bene Zoltánt, Deák Bárdos Gábort, 
Kulin Viktorné Várai Máriát, Rácz Erzsébetet 
és Tarró Ferencet Csepel, Schenk Lászlót Cso-
bánka, Lalmcrné Rónai Margitot Uány, Oswald 
Ilonát és S'zücs Piroskát Dunabogdány, Decker 
Józsát Dunakeszi-kundházatelep. Kovács Má-
riát Dunavecse-csanádpuszta, Sántha Rozáliát 
Dunavecse-pusztafehéregyháza, özv. Szállássyné 
Ulrich Irént Felsődabas, Eisler Józsefet és Szé-
cséWyiné Sághy Máriát Felsőgöd, Szabó Ilonát 
Kakucsinárcs, Fúria Ilonát Kiskőrös, Kiss Jo-
lánt Kiskőrös-erdőtelep, Pctrikovics Gyulát és 
Korén Erzsébetet Kiskőrös-alsócebe, Babó Gá-
bornó Molnár Erzsébet Kiskunhalas, Csillag 
Ferencet Kiskunhalas-tanya, Vargha Erzsébetet 

Kiskunlialas-fehértó, Layer Józsefet Kiskunha-
las-füzes, Grieszháber Gusztávot Kiskunhalas-
eresztő, Trapl Ilonát Kiskunhalas-sóstó, Kiss 
Ferencet Kiskunhalas-alsóbalota, Schultz Fe-
rencet Kiskunhalas-alsóbalota, Bakos Lenkét és 
Tóth Istvánt Kiskunhalas-alsószállás, Lakó 
Ilonát Kiskunhalas-eresztő, Halassy Sándort 
Kiskunlialas-kőkut, Ivány Józsefet Kiskunha-
las-felsőbodoglár. Súrváryné Láni Erzsébetet 
Kiskunhalas-göböljárás I., Tóth Erzsébetet és 
Pacherné Bakó Etelkát Kiskunhalas-göböljárás 
II., Kcrschbaummayer Antóniát Kiskunhalas-
tájó, Nagyné Hartnágel Máriát Kispest, Bartos 
Józsefet Klotildliget, Benkéné Kiss Magdolnát 
Dány, Jedlicska Bélát és Farkas Magdolnát 
Lajosmizse-felsőlajos, Szabóné Király Gizellát 
Lajosmizse-közöstanya, Jobbágy Tihamért La-
josmizse, Cziglerné László Margitot Maglód. 
Meschkó Lenkét és Faragó Rózát Monor, Ko-
vács Zoltánt, Horváth Rózát és Farkas Máriát 
Nagykovácsi, B)ernolák Máriát Nagytétény, 
Nagy Ilonát és Latkóczi Ilonát Ócsa, Szentpé-
tery Bélát és Sövény Máriát Örkény, Tamás 
Endrét és Kiss Istvánt Örkény-csurgaimajor, 
Michelberger Lászlót Örkény-pálóczy-Horvát-
telep, Kovács Istvánt Örkény-tábor. Töll Dezsőt 
Örkényzsírospuszta, Venczel Valériát, Ko-
vácsné Nagy Margitot, özv. Faragóné Kivács 
Annát, Wunder Jolánt és Kricsháber Verát 
Pesterzsébet, Szupkay Sándort, Holczerné Sebő 
Katalint és Regényi Máriát Pesthidegkut, 
Zwick Piroskát Pestszentlőrinc,-szemeretelep. 
Hollikné Homoki Amáliát Pestszentlőrinc, Sável 
Karolint, Aczélné Kolb Irént, Tóthné Tantossy 
Máriát és Kreszné Buzsáki Ceciliát Pestújhely, 
Honéczy Pálnét Pilis, Vermes Irént Piliscsaba, 
Steinfeld Jolánt, Szücsné Sallay Rózát és Ban-
den Károlyt Pilisszentiván, Jakabné Balzer 
Máriát és Reznyek Jolánt Pilisvörösvár. Ne-
mesné Benes Olgát Rákospalota, Kozsányiné 
Petráss Ilonát Rákosszentmihály, Arvay Ala-
jost Sashalom, Borsos Lenkét és Odry Margitot 
Solt, Horváthné Balogh Júliát Solt-járáspuszta, 
Berkovics Margitot Solt-nagymajor, Hollóssy 
Bélát és Grószné Horváth Idát Solt-remanencia, 
Kubovicsné Alexay Annát Solt-tételalja, Jurán 
Benedeket és Gerwahl Emmát Solymár, Proko-
piusz Arankát Soroksár. Gretzmacherné Ber-
kényi Máriát Rákoshegy, Németh Blankát, 
Felsőőri Nagy Ilonát és Dékány Ilonát Pest-
szentimre, Kovács Rózát Szalkszentmárton, Ko-
vács Rózát Szentendre-izbég, Körös Ilonát Szi-
getcsép, Éder Liviát Sződrákos. Gregorich Mar-
gitot Tápióbicske, Hornicsekné Vida Erzsébetet 
és Oláh Károlyt Tápióbicske, Koch Máriát 
Tápiógyörgye, Borsos Lillát Tápiószele, Molnár 
Erzsébetet Tápiószele-külsőmező, Vaszilcsin Jú-
liát Tápiószele-szőröspuszta, Veres Máriát és 
Nóvák Barnát Tápiószele-újföld, |Venczel Karo-
lát Tököl, Juhászné Tassy-Betz Ilonát Újpest, 
ökrös Máriát Vác-deákvár, Szlávikné Lezan-
csek Irmát Vasad-halmosháza, Kuthy Ferencet 
és Fuchs Gizellát Vecsés, Hussza Rezsőt Viseg-
rád. Somogy vármegyében: Len gy ciné Palásthy 
Margitot és Molnárné Takács Ilonát Kaposvár, 
S'ölétromos Annát Somogytur-babodpuszta, Pri-
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belszky Gézát Belezna, Lányi Józsefet Szent-
borbás, Ruttkay Mártát Bárdudvarnok-Lipótfa, 
B'enkovich Lászlót Révfalu. Martinovich Jolánt 
Vásárosbéc-dióspuszta, Kopátsyné Schramek 
Annát Somodor, Bvtdáiné Rákár Máriát Bak-
háza, Felczán Évát Szőllőskislak. Sopron vár-
megyében: Kayos Ilonát Sopron-erdei iskola, 
Prinner Andort Sopron-brennbergbánya. Sza-
bolcs és Ung k. e. e. vármegyében: Herczegh 
Ilonát és Ébner Évát Kisvárda, Gulyássyné 
Mikola Máriát Kótaj, Dóczi Margitot Nagy-
lónya, Uhrin Gáspárt Napkor, Szilágyi Margi-
tot Nyírábrány-bánházapuszta, Fekete Bertát 
Nyírábrány-bernátrész. Adorján Istvánt Nyír-
ábrány-Szent Anna puszta, Nagy Ernőt Nyír-
bátor, Harmath Sándort Nyírbátor-bátorliget, 
Holenda Jolánt Nyírmihálydi, Altdörffer Ilo-
nát NyírszőIlös, Balogh Margitot Nyírábrány, 
Hagymási Árpádot Pap, Klukovicsné Braun 
Józsát Tiszalök-kisfástanya. Szatmár-Ugocsa-
Bereg k. e. e. vármegyében: Nagyné Baksai Ka-
talint Barabás, Vadas Klárát és Zombori Zol-
tánt Csengerújfalu, Rebi Ferencet Gergelyi-
ugornya. Nagy Ilonát, Kincs Gizellát, Sáringer 
Elzát, Gelsi Lászlót, Kasprák Margitot, Nagy 
Sándort, vitéz Fülöp Eleket és Garáné Halmi 
Erzsébetet Nagyecsed, Kovácsné Tarnóczy Má-
riát Nyírmedgyes, Póócs Margitot Tiszaadony, 
Tarr Ferencet Tiszaszalka, Bajkáné Szabolcska 
Júliát és Híibai Ferencet Tyúkod, Szabó Gézát. 
lienkő Sándort és Erdős Rózát Ura, Roskovics 
Olgát, Egryné Stepháni Margitot ós Szabó Vik-
tort Vásárosnamény. Tolna vármegyében: 
Arany Olgát Üjdombóvár, Bolláné Lehotzky 
Emmát Gindlicsalád-katalinpuszta. Vas vár-
megyében: Kutrovics Lajost Ikervár. Veszprém 
vármegyében: Dani Istvánt Nagyvázsony, Kacsó 
Lajost Balatonalmádi, Koleszárné Lukács Mar-
gitot Jásd-csőszpuszta, Sanllné Horváth Jolánt 
Keréktelek. Bálint Emereneiát, Ferency Lud-
millát, Kletzár Saroltát és Schneider Emmát 
Fakarsgyepü. Zala vármegyében: Burján Kál-
mánt Alsószemenye, Koronczy Rudolfot Bocska, 
Andrásné Lőrincz Erzsébetet, Gombásné Csep-
reghy Ilonát és Gyarmathy Ilonát Csabrendek, 
Horváth Ilonát Eger-aracsa, Kutas Rózát és 
Pártos Annát Egyeduta, Bakos Ferencet Lasz-
tonya, Ürményi Etelkát Révfülöp, Czeglédyné 
Hanti Júliát és Völgyesy Józsefet Semjénháza, 
Nagy Miklóst Zalabaksa, Forgó Istvánt Zala-
galsa, Tanay Istvánt Zalaszentgrót, Csay Józse-
fet Vaspör-velencepnszta. Zemplén vármegyé-
ben: Makray Emmát, Plésa Ilonát és Vargá-
nyi Gizellát Bodroghalom, Hammel Irént és 
Schidtzné Kirschner Irént Karcsa, Kiss Kata-
lint Becskedtanya, Aradi Margitot, Wehofsich 
Bélát és Csanády Annát Mád, Szilva Erzsébe-
tet Mezőzombor, Iván Erzsébetet, Tamás Erzsé-
betet és Nagy Gerzsont Pácin, Mitrovics Ernőt 
Sárospat-ak-kacsárdtanya, Mayer Máriát Sáros-
patak-lászlótanya, Hettmanek Józsefet Sáros-
patak-apróhomoktanya, Gosztonyi Gabriellát 
Szerencs, Mauks Hermint Tokaj, Kölcsey Erzsé-
betet Tokaj hadiárvaház. 

Állami gazdasági szaktanítói kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Rácz 

Frigyes Ottó monori állami helyettes gazdasági szaktaní-
t ó t az 1927. évi 9000 M. E. számú rendelet alapján járá-
illetményekkel állami gazdasági szaktaní tóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami 
gazdasági szaktaní tók (nők) létszámában vitéz Vadnajr 
Károly t Kiskunhalasról Kőröstarcsára, Czakó Józsefet 
Kőröstarcsáról Derecskére, Horváth Ferencet Dunaföld-
várról Kiskunhalasra, Nikel Jánost Mosonszolnokról Sze-
ged-Felsőközpontra, Vásárhelyi Sándort Kiskunhalasról 
Kiskunfélegyházára, Nóvák Györgyöt Jászladányból Duna-
földvárra, Vestsik Gyu lá t Mosonból Dévaványára, Ste-
pankó I lonát Nagykörűből Mezőberénybe, Egan Alojzá t 
Kiskunhalasról Jászladányba, Simek I rén t Ceglédről H a t -
vanba, Klenner Blankát Mosonszolnokról Kiskunhalasra, 
Pozsár Júl iát Kiskunhalasról Turkevére, Földesiné Kaszap 
Piroská t Turkevéről Hajdúszoboszlóra, Csongor Terézt 
Sátoral jaújhelyről Szeged-Felsőközpontra áthelyezte és 
egyben vitéz Vadnay Károly t a kőröstarcsai, Czakó Józse-
fet a derecskei, Horváth Ferencet a kiskunhalasi és Nikel 
János t a Szeged-Felsőközponti önálló gazdasági népisko-
lák igazgatói teendőinek ellátásával, további intézkedésig 
megbízta. 

Egyben az állami helyettes gazdasági szaktanítók (nők) 
létszámában Zádor Margitot Kunmadarasról Békéscsa-
bára, Uzonyi Máriá t Mezőberényből Abonyba, Bedros I lo-
n á t Jászladányból Kiskundorozsmára, Gámán Rózát Kis-
kundorozsmáról Ceglédre, Nagy A r a n k á t Csongrádról 
Kiskunhalasra osz to t t a be. 

Pályázat 
a Debreceni Egyetemi Tisza István-Internátusba 

az 1931/32. tanév I. felére szóló felvételre. 

A Tisza-internátus kétemeletes p a l o t á j a a Nagyerdő 
legszebb részén fekszik. Az internátusban 115 hal lgató-
helyezhető el. Az épületben van társalgó, reggeliző, já ték-
és zeneterem, 61 lakószoba, minden személyre külön író-
asztal és ruhaszekrény; a lakószobák egy, két és háromas 
ágybeosztással, internátusi ágyneművel, melynek t i sz t í tá-
sáról az internátus vezetősége gondoskodik. Az internátus 
csak reggelit ad, mely 3 dl tejes vagy kakaós kávéból áll, 
két süteménnyel. 

A Tisza-internátus 1931/32. I. félévi díja (szeptember-
től január 31-ig) 75 pengő, mely havi részletekben is fizet-
hető. A díjért lakás, fűtés, világítás, ágynemű, mosatás és 
reggeli jár. 

A Tisza-internátusban csak szorgalmas, jó előmenetelt 
tanúsító, a debreceni egyetemre bei ra tkozot t és tanulmá-
nyai t rendes időben végző egyetemi hal lgatók vehetők fel. 
A Debroceni Egyetemi Diákjóléti Bizottsághoz címezett 
felvételi kérések 1931 szeptember 5-ig a Tisza-internátus 
irodájában (Debrecen, Egyetem-körút 3 ez.) adhatók be. 
Mellékelni kell: 1. Az egyetemre először iratkozók részéről 
az érettségi bizonyítvány, a folyta tólag iratkozók részé-
ről teljes leckekönyv hiteles másolatát . 2. A szülők t á r -
sadalmi állását, vagyoni helyzetét és családi viszonyait 
ismertető községi bizonyítványt. 3. Szülői vagy gyámi, 
nyi latkozatot az internátusi díj pontos fizetéséről.. 
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4 . Törzslapot, amelyet folyamodó lelkiismeretesen kitölteni 
köteles s amely az internátus kapusánál d í j ta lanul kap-
ható . Hiányosan felszerelt vagy a pályázati határ időn túl 
beadott kérések figyelembe nem vétetnek. A felvétel csak 
internátusi orvosi felülvizsgálat u t án válik véglegessé. 

A Tisza-internátisták a Mensa Academicán (Magoss 
György-tér 18/c) való étkezésre vannak kötelezve, ahol az 
ebéd-vacsora díja havi 30 P, csak ebéd 21 P. Vagyonta-
lan, kiváló előmenetelt és kifogástalan magaviseletet tanú-
s í tó hallgatók a Mensán féldíjas (havi 15 P) ebéd-vacsora-
kedvezményt nyerhetnek, ha ezért a Debreceni Egyetemi 
Diákjóléti Bizottsághoz címzett, szabályszerűen felszerelt 
és k i tö l tö t t Mensa-Törzslappal e l lá to t t kérésben szeptem-
ber 10-ig folyamodnak. A bizot tság elnöke megokolt eset-
ben a Mensán való étkezés kötelezettsége alól kivételesen 
fölmentést adhat az ezért folyamodónak. 

Tájékoztató 
a Debreceni Tisza István-Egyetem Leánykollégiumába 

szóló felvételhez. 

Az Egyetemi Leánykollégium, mely a Magoss György-
tér 18/c. sz. a la t t nagy kerttel körülvett emeletes épület-
ben vau elhelyezve, 47 egyetemi hallgatónőnek n y ú j t o t t -
hont . A kollégiumban a 16 lakószobán kívül van társalgó-
terem házi szakkönyvtárral, folyóiratokkal és napilapok-
kal, rádióval; fürdő- és mosdószobák, vasaló- és mosó-
helyiség. Valamennyi lakószoba tágas, világos és cél-
szerűen bútorozot t . Ágyneműt a kollégium ad. 

Az Egyetemi Leánykollégium félévi díja (I. félév szep-
tembertől január végéig, I I . félév február 1- től június 
30-ig) 75 P, mely havi 15 P-s részletekben is fizethető. 
•Ezért a díjért jár lakás, fűtés, világítás, ágyneműmosatás 
és reggeli, továbbá német és francia nyelvoktatás. A felvé-
tel és így a fizetési kötelezettség is egy tanfélévre, vagyis 
ö t hónapra szól, még azon esetben is, ha a felvételt nyert 
hallgatónő félév közben a kollégiumot akár betegsége 
mia t t , akár fegyelmi okból elhagyja. 

Az Egyetemi Leánykollégiumban csak szorgalmas, jó 
előmenetelű, a debreceni egyetemre beiratkozott és tanul-
mányai t rendes időben végző egyetemi hallgatónők vehe-
tők fel. A Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizottsághoz 
címzett felvételi kérések az I. félévben a pályázat kiírásá-
tól szeptember 5-ig, a II . félévben január 22-ig az Egye-
temi Leánykollégium irodájában (Debrecen, Magoss 
György-tér 18/c) adhatók be. Mellékelni kell 1. A z egye-
temre először iratkozók részéről az érettségi bizonyít-
vány, a folytatólag iratkozók részéről a teljes leckekönyv 
hiteleä másolatát . 2. A szülők társadalmi állását, vagyoni 
helyzetét és családi viszonyait ismertető községi bizonyít-
ványt . Hiányosan felszerelt, kellő tanulmányi eredményt 
nem igazoló, valamint a pályázat i határidőn tú l beadott 
kérések figyelembe nem vétetnek. A felvétel csak a kollé-
giumi orvosi felülvizsgálat u tán válik véglegessé. 

A kollégisták az épület alagsorában elhelyezett Mensa 
Academicán való étkezésre vannak kötelezve, ahol az ebéd-
vacsora díja havi 30 P. Vagyontalan, kiváló előmenetelt 
és kifogástalan magaviseletet tanúsí tó hallgatónők Men-
sán féldíjas (havi 15 P ) ebéd-vacsorakedvezményt nyer-
hetnek, ha ezért a Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizot t-
sághoz címzett, szabályszerűen felszerelt és k i tö l tö t t , 
Mensa-törzslappal e l lá to t t kérésben az I. félévben szep-
tember 10-ig, a I I . félévben január 22-ig folyamodnak. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Szent István, a nemzet nagy tanítója. — Ke-
mény Ferenc: Magyar temperamentum. — Dr. 
Németh Péter: A fiatalkorúak bíróságainak 
helyzete a gyermek-wédelemben nemzeti szem-
pontból. — Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Kazinczy 
Fereno pillanatfelvételei három országból. — 
Sz. Solymos Bea: Tekintélytiszteletre és alkal-
mazkodásra való nevelés az iskolában. — Bene 
Lajos: Fegyelmezés és az új tanterv. — A tan-
terv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és gya-
korlati tanítások. Drozdy Gida: Laci! — Hazai 
és a külföldi tanügyi lapokból: — Az utópiai 
királyfi nevelése. — Az újság, a gyermek és az 
iskola. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Kézi-
munkaoktatás: Czitronyiné Bikfalvy Hella: A 
fonalasmunka-oktatás mai helyzete. — Tanítók 
tanácsadója: Az 1931. évi boletta-rendelet is-
mertetése. — • Hírek. — Hivatalos rész. — 
Szeghő Sándor: Csinom Palkó. . . — Molnár 
Antal: Zöld erdő harmatán. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
Szerkesztők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A T I S Z A F Ü R E D I községi óvoda felügyelőbizottsága 

pá lyáza to t hirdet a lemondás folytán megüresedett óvónői 
ál lásra. Az állás javadalma: 1. lakás természetben, vagy 
fizetési osztály szerinti lakásbér készpénzben. 2. Készpénz-
fizetés törvényszerű, havonkint előre, 90%-ban a község-
től, 10%-ban államsegélyből. Pályázni óhaj tók szabály-
szerűen felszerelt kérvényüket Tiszafüred község elöljáró-
ságához címezve, 1931 augusz tus 20-ig adják be, válasz-
bélyeg mellékelve. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
(298.) 

V Á R A D I M I K L Ó S 
müorgonaépltő 

RÁKOSPALOTA, 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
ezerint. Átalakításokat, 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legméreékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 
^mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^Km 
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€ § O O I P A L K Ó . . . 
Férfikarra feldolgozta S z e g h Ő S á f l d O I V 

Tenor j j 

Bassus j j 

E dalnál a ritmusváltozásokat a következőképen jelöltük: A szótag alatti vonal lU hangjegyet, 
a pont '/íe-ot, -és a kettős vonal pontozott Vs jelent. 

Thaly Kálmán adta ki először a szövegét. 
Dallama Káldy gyűjteményéből. 
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Tenor I. 
II. 

Z O L D E R D O H A R M A T Á T . 
Férfikarra letette Molnár Antal. 

Bassus II 

(D. C. ad lib.) 
* Előadható (1. és 2. basszus) csukott szájjal, zümmögve is pp-tói egészen a f jelig). 
Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményéből. 
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A N Y Í R E G Y H Á Z I ág. h. ev. egyház egyik tanyai 
iskolánál megüresedett tanítói á l lásra pályázatot hirdet. 
A megválasztandó taní tó az 1930. évi XLVII . t.-c. értel-
mében segédtanító lesz. Kötelességo az I—IV. osztá lyt 
és az ismétlő tanfolyamot vezetni. Javadalma természet-
beni lakás és a törvényes illetmény. Pályázat i kérvények 
válaszbélyeggel ellátva augusztus 20-ig az iskolaszékhez 
küldendők. (329.) 

A BODONYI lemondással megüresedett rk. kántor-
tanítói állásra pályázhatnak gregoriánban otthonos, ko t t a 
szerint jól orgonáló tanerők augusztus 23-ig bezárólag. 
Megkívántatik legalább 3—4 évi tan í tó i gyakorlat , levente-
oktatói képesítés. Szívgárdavezetésben való részvétel, da-
lárdavezetői működés, amik i t t is kötelezők, lelkészi bizo-
nyítvánnyal igazolandók. 130 egységre értékelt, állás ja-
vadalma: majdnem 12 kat . hold szántóföld és 2 kat . hold 
rétkaszáló (földek jelenleg felesmívelésben), 85 mázsa t iszta 
búza párbér egyházközségileg beszedve, ősszel beszállítva, 
politikai községtől 40 m3 vegyes kemény tűzifa, 187 pengő 
deputátum negyedévi előleges részletekben, legeltetési és 
faizási jog, némi stóla, 2 szoba, konyha, kamra, mellék-
helyiségekből (benne egy különszoba) álló lakás istállóval. 
Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Korteskedés kizáró ok. Énekpróba és választás napja pá-
lyázókkal külön közöltetik, e lőt te a plébánia területén 
megjelenés és kántori produkciók tilosak. Kötelesség díj-
levél szerint. Iskola négytanerős. Állás szeptember 9-re el-
foglalandó. Vasúti állomás Pá rád (Heves m.). Előírásosan 
felszerelendő kérvényeket válaszbélyeggel kéri Anvander 
Andor plébános, Bodony. (344.) 

A JÓSVAFÖ1 református egyház az 1931—32. iskolai 
évre helyettes kán to r t an í tó t keres. Jövedelem törvény-
szerinti. Pályázatok ref. iskolaszék Jósvafő (Abaúj-Torna 
vármegye) küldendők. (345.) 

A SZIKSZÓI r. k. iskolaszék nyugdíjazás folytán üre-
sedésben levő egy rendes, illetőleg segédtanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Énekkar vezetéshez 
értők előnyben. A felszerelt kérvények e lap megjelenésé-
től számítot t 8 napig küldhetők be az iskolaszéki elnök-
nek címezve. (326.) 

Az ÖSi-i református egyházközség kántortaní tói ál lására 
pályázatot hirdet. Helyi javadalom ötvenhat értékegység, 
megfelelő lakással. Kötelesség: I—VI. osztályok és ismét-
lősök tanítása, énekkar vezetése, kántoriak ellátása, bei-
missziói munka és lelkész esetleges helyettesítése. Ha tá r -
idő augusztus hó 25. Orgona- és énekpróba önköltségen 
augusztus 30-án. Állás megerősítés u tán azonnal elfogla-
landó. Válaszbélyeges kérvények mellékleteikkel mezőföldi 
református egyházmegye esperesi hivatalához Lepsénybe 
(Veszprém m.) küldendők. (338.) 

A SZAMOSSÁLYII református egyház helyettes férfi-
kánt,ortanítót keres. Fizetés : L a k á s és 35 mázsa búzá-
nak, 19 hold föld haszonélvezetének ós évi 89 pengőnek 
10/i2 része. Értékegység 54. Államsegély. Kötelesség tör-
vényszerinti. Személyes megjelenés önköltségen elenged-
hetetlen. Nők pá lyáza tá t csak férfipályázat h iányában 
vesszük figyelembe. Augusztus 22-ig a pályázatok válasz-
bélyeggel dr. Pinkóczy Gusztáv, Szamossályi, címre kül-
dendők. (349.) 

A NEMESRÁDÓI rk. iskolánál újonnan szervezett I I I . 
férfitanítói ál lásra pályázat hirdet tet ik augusztus 19-ig. 
Államsegély, törvényes helyi járulók, lakbér. Rk. Plébánia. 

A T Á P I Ó G Y Ö R G Y E I községi iskolaszék pályázatot 
hirdet a szőlőbeli községi iskolánál lemondás folytán 
megüresedett I. és I I . számú taní tópár i ál lásra. Fizetés 
törvényszerű. Pályázat i határ idő e lap megjelenésétől 
számított 8 nap. Iskolaszéki elnök, Tápiógyörgye. (355.) 

A HAJDUSZOVÁTI ref. egyház pályázatot hirdet, 
I. sz. kántor taní tó i és IV. sz. taní tó i ál lásokra. Java-
dalom I. sz. á l lásná l : Lakás, föld, termény, tüzifaszol-
gálmányok 92 értékegységben, esetleges államsegély. 
Kötelesség: díjlevélben előírottak. Javadalom IV. sz. ál-
lásná l : Lakás , föld, tűzifa természetben. 4 3 % helyi 
hozzájárulás, államsegély. Kötelesség: díjlevélben elő-
írottak. Elsőre kizárólag férfiak, negyedikre nők is pá-
lyázhatnak. Pályázat i határidő hirdetmény megjelenésé-
től tíz nap. Szabályszerűen felszerelt kérvények a hajdu-
szováti ref. lelkészi hivatalba küldendők. Presbitérium. 
(356.) 

A K Ű N H E G Y E S I rk. egyházközségi képviselőtestület 
kántor taní tó i á l lásra pályázatot hirdet. Javada lom 2 
szoba, konyha, melléképületek, kert , 10 hold föld, 1 te-
hénlegelő (22 értékegység), párbér (197 pengőre érté-
kelve), 20% helyi járulék, többi államsegély (megjegy-
zendő, hogy az értékegység és párbér felértékelése és a 
tényleges gabonaárak miatt jelenleg cca évi 350 P vesz-
teség éri a kántor taní tó t ) . Költségmegtérí tés nincsen. 
Kezdőtanító segédtanítói minőségben alkalmaztat ik . Le-
venteokta tás szükség esetén kötelező. Kérvények szep-
tember 8-ig a kúnhegyesi rk. plébániára küldendők. 
(354.) 

A PUSZTAVÁMI (Fejér m.) evangélikus egyház az 
1931/32. tanévre helyettes taní tót keres. Fizetés törvé-
nyes. Németül tudók előnyben. Határ idő megjelenéstől 
8 nap. Lelkészi hivatal. (353.) 

Az U G O D I róm. kath. egyházk. képviselőtestület a 
I I I . sz. oszt. tanítói ál lásra pályázatot hirdet . Fizetés 
törvényes, lakás természetben. Csak nők pályázhatnak. 
Pályázat i ha tá r idő folyó évi auguszus 29, vá lasz tás 30-án 
délelőtt. Kérvények piébániahivatalhoz, Ugod, (Veszprém 
megye) küldendők. Válaszbélyeg melléklendő. Ál lás szep-
tember 1-én elfoglalandó. (350.) 

A GOLOPI róm. kath. leányegyház egyháztanácsa 
nyugdíjazás folytán megüresedett első taní tó i állásra 
pályázatot hirdet . Javadalom: fizetést, kiegészítő állam-
segély, természetbeni lakás, kántor i teendők el látása 
fejében hé t magyar hold föld. Kötelességei a rendszabá-
lyok és díjlevél szerint. Pá lyázat i ha tá r idő augusztus 
25-ig, vá lasz tás augusztus 29. Személyes megjelenés ön-
költségen kívánatos. Pályázatok kellőleg felszerelve hoz-
zám küldendők: Petsár Gyula plébános, Monok, Zemplén 
vármegye. (346.) 

A N Y I R B É L T E K I gör. ka th . egyház lemondás foly-
tán megüresedet t kántortaní tói á l lásra pályázatot hirdet. 
J a v a d a l m a : lakás, kert, 30 kat . hold, 1515 O - ö l föld, 
párbér, stóla, 4 darab legeltetési jog, 47 értékegységben, 
többi államsegély. Pályakezdő taní tó — egyelőre — 
segédtanítói fizetéskiegészítést kap. Pá lyázatok augusz-
tus 22-ig adandók be. Énekpróba és vá lasz tás augusztus 
23-án. Válaszbélyeg melléklendő, megjelenés önköltségen. 
Felszerelt kérvények nyirbélteki gör. kath. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (347.) 

Az E R K I róm. kath. egyházközség a lemondás foly-
tán megüresedet t tanítónői á l lás ra e lap megjelenésétől 
számított 21 napos határidővel pályázatot hirdet . Fize-
tése és lakáspénze törvényes. Ideiglenesen nyugdíjazot-
tak előnyben részesülnek. Kezdő taní tónő segédtanítói 
minőségben alkalmaztatik. Kérvények Plébánia, Erk (He-

ves m.) címzendők. (351.) 
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KECSKEMÉT th. város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet 2 belterületi, nyugdíjazás folytán megüresedett köz-
ségi óvónői állásra. Kötelezettségek a közs. óvodákra ki-
adot t Utasí tás szerint. Fizetés törvényes. Javadalmazás-
sal természetbeni lakás vagy törvényszerinti lakáspénz jár . 
A kérvény mellékletei: szül. anyakönyvi kivonat, óvónői 
oklevél, működési bizonyítványok, illetőségi bizonyítvány, 
újkeletű tiszti orvosi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, 
hatósági igazolás a kommunizmus a la t t i magatartásról . 
A kérvények folyó évi augusztus 25-én déli 12 óráig 
dr. Nyul Tóth Pá l városi tanácsnok, iskolaszéki elnök 
címére küldendők. (333.) 

Az ALSÓSÁGI evangélikus egyházközség háromtanerős 
elemi iskolájánál megüresedett I I I . sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Csak taní tónők pályázhatnak. 
A megválasztott nő tan í tó kötelessége lesz a részére ki-
jelölt osztályok vezetésén kívül az iskola minden osztályá-
ban a női kézimunka díjmentes okta tása , iskolánkívüli 
belmissziói munkában való segédkezés. Fizetése törvényes. 
Pálvázat i határidő 1931. augusztus 14. Evan. Lelkészi 
Hivatal , Celldömölk. (331.) 

A TISZABÜDI Ilonatanyai községi elemi iskolánál 
taní tói állásra előreláthatólag egy tanévre kath. vallású 
helyettes szükséges. Okmányok községi iskolaszékhez kül-
dendők. Up. Büdszentmihály. (330.) 

BUZSÁK (Somogy m.) rk. iskolaszéke a IV. taní tói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 40%-os községi 
hozzájárulás, többi államsegély, bú torozot t szoba fűtéssel, 
takarí tással és 100 P lakbérpótlók. K á n t o r t helyettesíteni, 
valamint az egyházmegyei hatóság á l t a l a jánlot t i f júsági 
(vallásos, hitbuzgalmi) egyesületekben plébános felhívására, 
a plébánosnak és h i tokta tónak segítségére lenni köteles. 
Pályázat i határidő és választás augusztus 23. 

A T ISZAESZLÁRI ref. egyház pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett orgonista-kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: 8 ka t . hold 1423 CH-öl szántó, 4 ka t . 
hold 462 • kaszáló, 16 q rozs mindenkori pia,ci ára, 3 
öl (50 q) kemény tűz i fa beszállítva, évi 108 P 80 fillér 
az egyháztól s 92 P 80 fillér a község pénztárából, fize-
téskiegészítő államsegély, lakás kerttel, melléképületekkel. 
A földek adóját az egyház fizeti. A helyi javadalom 32 
értékegységben van megállapítva. Kötelesség: a reábízandó 
osztályok tanítása, kántor i teendők végzése, mindennemű 
belmissziói és á l ta lában iskolán kívüli népművelési munká-
ban részvétel, kanonikus órákon s akadályoztatás esetén 
lelkész helyettesítése. Pá lyázat i határ idő e hirdetés meg-
jelenésétől számított 8 nap. Az á l lás t szeptember 1-én 
kell elfoglalni. Személyes bemutatkozás vasárnapokon — 
s a j t költségen —•' előnyös. Pályázat i kérvények a ref. lel-
készi hivatalnak Tiszaeszlárra küldendők. (316.) 

A DIÓSGYŐRI róm. kath. egyházközségi képviselő-
testület pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüreso-
det II . sz. tanítónői állásra. Javada lma: fizetés és lak-
bér törvényes. Kezdők az 1930. XLVII . t.-c. szerint. Pá-
lyázat i határidő augusztus 23. Hiányosan felszerelt kér-
vények figyelembe nem vétetnek. Válaszbélyeg mellék-
lendő. Plebániahivatal. Diósgyőr. (315.) 

A NÁDUDVARI ref. egyház 1931. szept. 1-től egy 
iskolai évre helyettes, oklevéllel bíró férfitanítót keres. 
Pá lyáza t i kérvényeket válaszbélyegekkel folyó évi aug. 
22-ig a nádudvari Ref. lelkészi hivatalhoz küldendők fel-
szerelve. Fizetése törvény szerint. Kovács Pál , lelkész. (320.) 

A N Y I R J Á K Ó I ref. helyettes kántor taní tóságra szep-
tember—júniusi időtartamra pályázhatnak okleveles férfi 
és nőtanítók. Fizetés törvényszerinti. (339.) 

S E N Y E H Á Z A I (Vas m.) református egyházközség sza-
badságolt tan í tó ja helyettesítésére szeptembertől 1932. 
július 20-ig terjedő alkalmazásra ideiglenes segédorgonista-
kán to r t an í tó t keres. Fizetése 40 értékegységnek működési 
idejére esedékes része és államsegély. Pályázatok két hét 
határidővel Református Esperesi Hivatal, Körmend kül-
dendők. (319.) 

Az Ü J F E H É R T Ó I róm. ka th . iskolához egy taní tó 
helyettesítésére törvényes dí jazásér t pályázó, kántori 
teendőket is végezni tudó okleveles taní tók felszerelt kér-
vényeiket szeptember elsejéig küldjék egyházközségi elnök-
höz. (336.) 

A KÁNÓI református egyház pályázatot hirdet egy 
kán tor taní tói állásra. Javada lma: 11 kath. hold föld 
megmunkálva, £016 liter búza, 1891 liter zab, 204 
pengő t and í j és pótlék, 20 m3 fa, természetbeni lakás. 
Értékegység: 53. Fizetéskiegészítós havi 21 pengő 04 fillér 
és esetleges családi pótlék. Kötelessége: az I—VI. oszt. 
tanítása, istentiszteletek végzése, ismeretterjesztő előadá-
sok t a r t ásáná l közreműködés. Pá lyáza t i határidő a meg-
jelenéstől számítot t 10 nap. Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázat i kérvények: Ref. lelkészi hivatal. Égerszög, u. p. 
Szőllősardó küldendők. (325.) 

Az U S Z K A I református egyház pályázatot hirdet kán-
tor taní tói állásra. Javadalom: 1. Lakás természetben. 
2. ö t kis hold föld haszonélvezete. 3. 13 q búza. 4. 2 öl 
tűzifa. Értékegység 37. Fizetéskiegészítés 115 P kezdő-
fizetésig 29 P 12 f. Fenntar tó egyház ú j díjlevél jóvá-
hagyását , javadalmi jegyzőkönyv revidiálását, értékegység 
leszállítását fogja kérni illetékes hatóságoktól. El járása 
alapján az államsegély emelkedését várja, de nem bizto-
s í t ja . Kezdő taní tók előnyben. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó Kérvények hirdetés megjelenésétől számí to t t 10 
nap a la t t adandók be Ref. lelkészi hivatalhoz. Uszka p., 
Tiszabecs. (324.) 

A S Á T O R A L J A Ú J H E L Y I au t . orth. izr. iskolaszék 
háromtanerős iskolájánál elhalálozás folytán megüresedett 
államsegélyes tanítói állásra pá lyáza to t hirdet. Pályáz-
hatnak mindkét nembeli taní tók, akik szigorúan orthodox, 
konzervatív vallásos életet élnek és akiknek héberben 
ének- és tornataní tásban megfelelő jártasságuk van. Kel-
lően felszerelt, hiteles másolatokkal e l lá tot t kérvények e 
lap megjelenésétől számítva 21 napon belüli alulírott 
címre küldendők: Deutsch Simon, iskolaszéki elnök. 
Kazinczy-u. 48. (327.) 

A DIÓSGYŐRI kincstári róm. kath. taní tói állomás 
nyugdíjazás folytán megüresedvén, betöltésére pályázatot 
hirdetek. Javadalma törvényes. Kezdők az 1930. XLVIL 
t.-c. szerint. Pályázati határ idő augusztus 23. Szabály-
szerűen okmánybélyegeit és okmányokkal e l lá tot t kérvé-
nyek a nmélt. m. kir. Pénzügyminiszter úrhoz címezve 
hozzám küldendők. Hiányosan felszerelt kérvények figye-
lembe nem vétetnek. Válaszbélyeg melléklendő. Kötelmek: 
kántorságban szükség szerint helyettesítés, énekkarveze-
tésnél segítő közreműködés, leventeoktatás és iskolán 
kívüli népoktatás . Füstös Pál , szentszéki tanácsos, tan-
felügyelő-esperes, plébános. Diógyőr. (316.) 
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H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

Oki. rk. TANÍTÓNŐT, szerényigényűt keresek szeptem-
bertől nyolcéves magántanuló kisleányomhoz, ki perfekt 
beszél németül, kézimunkázik, a háztartásban segít és tel-
jesen egészséges. Családtagnak tekintem. — Főjegyzőné, 
Gyöngyöspata, Heves m. (337.) 

CSERÉLEK Budapest környékéről, fővonal mellől kán-
tortanítóval, osztálytanítóval vagy községi tanítóval. Cím: 
Szabó Kálmán református kántortaní tó. Hévízgyörk, 
Pestmegye. (335.) 

CSERÉLNE községi tanító kéttanerős, tiszamenti, köz-
ségszerűen kiépült külterület iskolájától, vasúti megálló 
három perc, középiskolával bíró hegyvidéki, lehetőleg 
dunántúli helyre. Cím kiadóban. (334.) 

KÁNTORSÁGBAN teljesen jártas, állandó kisegítőt 
sürgősen keresek. Fizetése: teljes ellátás, készpénzfizetés 
megegyezés szerint. Cím: Ocskay Gyula, r. k. kántor. 
Cs. Apátfalva. (332.) 

CSERÉLNE katholikus tanítónő hattanerős iskolától 
szintén vasúti állomással bíró iskolához. Ajánlatok: 
Kiadóhivatalba. (317.) 

BALATON legszebb pontjáról, zalai oldal, nagyjövőjű 
helyéről, gyógyfürdő közeléből cserélne r. k. oszt.-tanító, 
többtanerős iskolától, ú j lakással. (Családalapításra elő-
nyös!) Poste restante: „Személyi differencia" jeligére. 
Keszthely. Főposta. (321.) 

CSERÉLNE tanítónő osztott iskolától községi vagy 
uradalmi jellegű tanerővel. (Fővonal) Ajánlatokat „Mátra" 
jeligéra kiadóba. (323.) 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
géperőre berendezett mííorgona«épitő 

R Á K O S P A L O T A . 
(Budapest mellett) 

Pázmány-utca 72/a. 
Nyugati p.-udvartól C villamossal. 

Készítek pneuma t ikus és elek-
tromos rendszerű orgonékat bár-
milyen n a g y s á g b a n é s kivitelben. 
Úgyszintén modern gépezetes 
orgonékat , m i n d e n n e m ű orgona-
sípokat. — Vállalok javí tásokat , 
átépítést, tisztítást, hango lá s t és 
orgonák jóka rban ta r t á sá t . Tervek-
kel és köl tségvetéssel készséggel 
szolgálok. Kis orgonák raktára , 

Alapít tatott 1920-ban 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bú toráruháza . — Kényei« 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohányntca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

LUKÁCS I 6ra és ékszerárühdza 
B U D A P E S T IV, P e t ő f i S á n d o r - u 18 

Vízvidéki egy-kéttanérős állami iskolához, hol természet-
beni lakás, kert van, CSERÉLNE kán.torsághoz értő férfi-
taní tó, Pesttől Vonattal félórányira levő 27 tanerős isko-
lától. Állami polgári iskola helyben. Sürgős ajánlatot 
„Félnapos tanítás" jeligére kiadóhivatalba. (342.) 

Okleveles ÓVÓNŐ, kitűnő bizonyítvánnyal, gyermekek 
mellé ajánlkozik. Fehér Ilona, Nagykörű. (341.) 

A LEGJOBBAN SZERKESZTETT ÉS LEGOLCSÓBB 
TANKÖNYVEK: „A magyar gyermek olvasókönyvei." 
Szerkesztették: Quint József ós Drozdy Gyula. Ábécés-
könyv ára: Színes: 1-60 P. Fekete képekkel: —-96 P. 
Olvasókönyv II. oszt. 1-12 P, III . oszt. 1-76 P, IV. oszt. 
2-24 P, V—VI. oszt. 4-80 P. A magyar gyermek köny-
veiből készséggel küld mutatványpéldányt a kiadóhivatal. 
Aki a magyar gyermek könyveit bevezeti, ingyen kapja 
meg a mintaleckés tananyagbeosztást. A tanítói önkép-
zés nélkülözhetetlen eszköze Drozdy Gyula: „Elméleti 
fejtegetések és gyakorlati tanítások" című könyve, mely 
a népiskola összes tárgyainak módszerét a mostani mód-
szerjavító törekvések szerint metodikai fejtegetésekkel és 
mintaleckékkel ismerteti. Ára 10-50 P. RÉVAI TEST-
VÉREK IRODALMI' INTÉZET R.-T. Budapest, V. ker., 
Vadász-utca 16. (295.) 

Alapítva 1895.ben. 
0 Ál landó nagy rak tá r : Preciziós svájci órákban, arany és 
0 brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
# tá rgyakban. Fizetési kedvezmény ! 

CSERÉLEK 17 tanerős református iskolától nővel vagy 
férfitanítóval. Gimnázium helyben. Lovass Sándorné, taní-
tónő. Szeghalom. (318.) 

Megszűnő törpeiskolai tanítóval CSERÉLNE kéttan-
erős, fővasút melletti katholikus iskolától tanítónő So-
mogyból. „Családi okok" kiadóba. (343.) 

FELVÉTEL a Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület 
Erzsébet-Otthonába. A Szegedi Katholikus Nővédő Egye-
sületnek Szegeden, a Korona-utca 16—18. szám alatt i 
székházában szervezett Szent, Erzsébet Otthonában az 
1931/32. tanévre 50 (ötven) leánynövendék nyer elhelye-
zést. Felvételért a szegedi Ferenc József Tudományegye-
tem és a polgári iskola tanárképző főiskola hallgatói és 
középiskolai tanulók folyamodhatnak. A felvétel iránti 
folyamodványok 1931 augusztus 31-ig az Egyesület elnök-
ségéhez intézendők. A felvétel tíz hónapra szól. Az Egye-
sület székháza a város központjában fekszik, minden egye-
temi főiskolai és különböző női középiskolákhoz közel. 
Mérsékelt díjazásért naponta négyszeri bőséges étkezés és 
teljes ellátás értendő. Kívánatra az elnökség részletes tá-
jékoztatót küld. (299.) 

KÖZKEDVELT, könnyű, dallamos, „60 elő- és ntó-
játék"-gyüjteményét 3-30 pengőért bérmentve küldi Árok-
szállásy János kántorkarnagy, Szeged. Elismerő nyilat-
kozatok. Eddig 800 példány fogyott el. (246.) 

T A N l T Ó K , kántorok, egyházközségek, da lárdák, iskolák négy évtizede 
legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmóniumjaimról, zongoráimról, pi= 
aninókról, valamint minden más hangszerről, amelyeket nálam vásároltak 
Hatalmas raktára imról legkényesebb igényeket , legolcsóbb árakon, ké-
nyelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan kielégítek. Érdeke te* 
há t mindenkinek, bármilytn hangszert vásárol, kimerí tő ajánlatot kérni 
őfensége József Ferenc főherceg úr kamarai és a m. kir. Zeneművészeti 
Főiskola házi hangszerkészítőjétől, REMÉNYI M I H Á L Y hangs zei készítő-
mester hangszertelepéről Budapest, Király*utca 58. Hivatkozzon e lapra. 
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R E F O R M RUHÁZATI R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
B P P A P E S T YI, VILMOS CSÁSZÁR-ŰT 5. TELEFOHI: AÜT. 1 3 Q - 9 6 ÉS 133—96. 

Á L L A N D Ó V Á L A S Z T É K : 

kész női, férji és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 
szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
lanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 
KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 
KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ! 
Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk J 

SCHÜLER JÓZSEF Rt 
B U D A P E S T X, Gyömrőisút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumskörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó s I R K Á B A N feltüntetett 
u j írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF aluminium 
írótoll 

692/1 vígotthegyfl 
írótoll 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, korzók stb. 
:::::: KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

Igen tisztelt tanitó.vevóimmel közlöm, hogy sa j i t gyártmányú 

rnintf békében B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké. 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MULLER LAJOS bútor, 

gyáros, Budapest, V., Kádár'utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

T U Z A ISTVÁN 
VI 11, Barosssu. 70., a Pedagógiai Szemináriummal szemben. 

E l s ő r e n d ű úr i szabóság . A tanítók rég i száll ítója. 
Jutányos áron készít öltönyöket, raktáron levő és ho> 
zott anyagból. K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Magyarországon v e z e t ő harmóniumspeciális cég és l e g n a g y o b b 
H A R M Ó N I U M R A K T Á R : 

HORL NÁNDOR ituipi II, Török-u. 8. 
Sürgönycím : „H A It ti O \ II « II I," 

ÉVTIZEDEK ÓTA KÖZISMERT LEGJOBB 

H A R M Ó M I C M O K 
POMPÁS O R G O N A H A N G G A L - HÁZ, ISKOLÁK, DALÁRDÁK, 
KÁPOLNÁK és különösen TEMPLOMOKNAK fizetéskedvezménnyel! 

Szolid árak 1 Megbízható jótállás 1 
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ABUdDAPESJtVI, | j f l f l j | | 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi Írásbeli jótállás. wm~ Kényelmes részlelflzelés 

H a z á n k legrégibb o rgona-
ép í tő vá l la la ta a j á n l j a 
k i t ű n ő csőrendszeres , ú j 
o r g o n á i t . V é g e z o rgona-
j a v í t á s o k a t , bőrözés t , h a n -
golás t az ország b á r m e l y 
részében. K e d v e z ő fizetési 
f e l t é t e l ek , m u n k a m e g t e -
k i n t é s d í j t a l a n . E l s ő d í j a k -
ka l és minisz ter i oklevél lel 

k i t ün t e tve . 

KEMENESI SÁNDOR 
orgonás és harmóniumkészítő 

SZOMBATHELY (Vas m.) 
Postaf iók: 114. 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest.belvárosi tőplébáma.templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harang" , melyet 1928 november 25.cn szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián b íbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerölevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek! 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
pán>utca 77. 
T. iAnt .913.53 

H A V A S Á R U H Á Z B A N 
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 

FOLYÓSZÁMLA HITELRE IS. 
N A G Y V Á L A S Z T É K : 

Női kabát, ruha-costum és complé különlegességek. 
Férfiöltöny, kabát. Fiú és leányka intézeti ruhák. 
Cipők. Menyasszonyi kelengyék. 
Elsőrangú férfiszabóságomban iiszía gyapjúszövetből 

80—, 130-, 160—, 240- pengőért 

KÉSZÜLNEK A LEGSZEBB ÖLTÖNYÖK. 

H A V A S Á R U H Á Z 
BUDAPEST IVf CALVIN-TÉR 1. SZ. 
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A TANÍTÓ VEZETŐJE, MUNKÁJA KÖZBEN LEGJOBB BARÁTJA 
a Magyar Királyi Valláss és Közoktatásügyi Miniszter úr megbízásából k iadot t 

Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
sorozata. Pengő 

E d d i g 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
m e a i e i e r i t e k • Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4— 

, T. : 3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-
retek tanítása a I I I—IY. osztályban 6-40 

4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
az I. osztályban 9-20 

5. Húros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II. osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. 

(A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16— 
A sorozat folytatólagos kötetei előkészületben. 

A ed a ó iai s~ak legészítő köteteket ajánljuk: 
—pe 'w'""" —Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? 8-— 
munkákat és rez,. Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket ha vi rész- Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
letre is szállítjuk. Munkakönyve 10.— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám. 

MOST KELL GONDOSKODNI A JÖVŐ TANÉVRE 
MINDEN ISKOLÁNAK A KEZELÉSI NYOMTATVÁNYOKRÓL ! 
A vallás= és közoktatásügyi minisztérium megbízásából és rendeletére 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda állítja elő az összes iskolák 

RENDTARTÁSI, KEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI 

N_Y^O_M T A T V_A N_ Y A 7 T 
1931. évi január hó l=től érvényes 

NYOM TA TVÁNYJEG YZÉKEK 
a következő csoportosításban jelentek meg: I. Az elemi népiskolák, 
kisdedóvódák, önálló gazdasági és továbbképző iskolák, iparostanonciskolák 
és népművelési tanfolyamok számára. II. Tanitó= és tanítónőképző és kis= 
dedóvónőképző intézetek számára. III. Fiú= és leányközépiskolák számára. 
IV Polgári fiú= és leányiskolák számára. V. Felső kereskedelmi iskolák 
számára. — Minden jegyzék irodafelszerelési tárgyak jegyzékét is tar= 
talmazza. — Bármely jegyzéket kívánatra azonnal bérmentve küldünk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEM-KÖRÚT 6. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6.— (F.: Czakó Elemér dr.) 



64. évfolyam. 16. szám. 1931 a u g u s z t u s 1. 

Néptanítók Lapja 
NÉ P MŰ VE L É SI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r kirá lyi va l l á s - és közok ta tásügy i g ADÓ H I V A T A L : Királyi 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, Hold-u . 16. T e l e f o n : Au t . 26S—18. | X V pest VIII. M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r Egyetemi N y o m d a , Buda-
lít 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—«5. 

• T f ÉZIRATOK megérzésére és vissza. 
JTV adására a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
tolnak, minden egyéb kézirat a szer. 

kesztöségnek küldendő. 

"G^LÖFIZETÉS: egész évre 9 60 F, negyedévre 2 40 P. F.gyes 
S—J szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, él közoktatásügyi 
minisztérium 820— 4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dlj az állami., községi., társulati., magán, és érae. 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
n £11., magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 T. 
V> old. 85 P, '/« old. 50 P, '/• old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

E R N S Z T S Á N D O R 
A Z Í . I K U l / T t T S Z M l N I S Z T E R . 

Klebelsberg Kuno gróf eltávozott minisz-
tériuma éléről. Itt végzett hatalmas arányú 
alkotó munkája életének gyönyörű decen-
niuma volt. És jött 
helyébe dr. Ernszt 
Sándor prelátus, aki 
Vass József öröké-
ben vált méltóvá arra 
a kurulisi székre, 
ahonnan e jobb 
sorsra vágyó, meg-
tiport országnak mű-
velődését irányítják. 

Egyik miniszter 
ment és jött a má-
sik. Egyszerűnek lát-
szik ez. Természetes 
cserének, amit az 
ügyek folytonossága 
megkövetel. De ma, 
az ország politikai-
lag és gazdaságilag 
kedvezőtlen helyzeté-
ben, amikor jövőnk 
és boldogulásunk le-
hetőségei és arányai 
fordulnak meg egy-egy mozzanaton és 
cselekedeten, semmiféle megoldás nem egy-
szerű. 

Férfiak kellenek, magukba bízó és öntuda-

tos férfiak a fórumra, akikben kigyúlt a 
lélek, hogy tüzével bevilágítsa a nemzet út-
ját, akikben összegyűl minden nagy erő és 

akarat, amely ki-
váltja a termékeny 
cselekedeteket! 

Egy férfiú távo-
zott a helyéről, közel 
tíz esztendős minisz-
terség után és egy 
másik férfiú foglalta 
el helyét. Az egyik 
a lelkes, mély sze-
retettel végzett, ér-
tékes kultúrjavakat 
teremtő munka meg-
elégedettségével vo-
nul el a kultuszmi-
nisztérium éléről, 
hogy rendkívüli te-
hetségét és tudását 
más területeken ér-
vényesítse; a másik 
meghatott kegyelet-
tel nagy elődei mun-
kája iránt, a múltba 

merülten, de jövőbe néző kemény tekin-
tettel kezdi meg azt a feladatot, amely min-
dig régi és mindig új . Régi a nemes tradí-
cióktól átitatottan és ú j egy erős egyéniség 
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akaraterejétől fe l f r issül ten. . . Ú j energiák, 
ú j meglátások, ú j kezdeményezések előtt 
állunk és várjuk a magyar művelődés meg-
izmosodását. 

Nagy emberek, nagy államférfiak értékét 
alkotásaikkal mérik. A távozó miniszter al-
kotásai olyanok, amelyek legyőzik az időt, 
mert ott élnek az emberekben és intézmé-
nyekben. De nem tisztán az alkotások tö-
mege és nagysága az, mely Klebelsberg 
Kuno gróf miniszterségének emlékét mara-
dandóvá teszi a nemzet előtt, hanem a szel-
lem, mely munkáját körüllengte, a mérhe-
tetlen akarat és elhatározás, hogy arról a 
helyről, ahol a kultuszminiszter vezéri aka-
ratát érvényesíti, kell révbe vezetni a nem-
zetet. Minisztersége — mint dr. Grévay-
Wolff Nándor államtitkár mondta búcsúz-
tatójában — korszakot jelent nemcsak a 
kultuszminisztérium történetében, hanem a 
magyar kultúra, sőt az egyetemes kultúra 
történetében is! 

Csak végig kell gondolni az eseményeket. 
Politikai és gazdasági viharok zajlása köz-
ben hogyan nőtt meg ez a fájdalomba me-
rült ország belülről és hogyan nőtt meg más 
országok és népek szemében, akik csodálat-
tal néztek Kelet felé! Hogyan fejlődött ki 
lelki, erkölcsi és szellemi ereje. A világ 
figyelmének gócpontjába került Csonka-
Magyarország, melyet művelődése, művelt-
sége tett ismét életképessé! 

Klebelsberg Kuno gróf elköszönt munka-
társaitól, akik nagy munkájában híven kí-
sérték és követték. Búcsúja alkalmából tö-
mör egybefoglalásban sorolta fel mindazt, 
amit az országban minisztersége alatt al-
kotott. 

Az iskolák belélete fejlődött. Minden is-
kola tantervét a modern élet követelményei-
nek megfelelően reformálta, kezdve az óvo-
dáktól, a népiskolán, a polgári iskolán, va-
lamennyi középiskolán át fel a főiskoláig, 
az orvosképzésig. De az élet igényeivel szá-
molt a miniszter akkor is, amikor a szellemi 
és erkölcsi neveléssel egyenrangú tényezővé 
tette a testnevelést. 

Egy nagy miniszter szakította meg most 
közpályáját az országos helyzet alakulása 
folytán és Eötvös József báró, Trefort 
Ágoston, Klebelsberg Kuno gróf örökébe ú j 
miniszter lép: dr. Ernszt Sándor, a magyar 
egyházi, társadalmi és politikai közélet egyik 
legértékesebb tényezője. Bagyogó jellem, 
páratlan tekintélyű egyéniség, aki méltó 
és hivatott arra, hogy a magyar kultúra 
vezéri polcán érvényesítse pedagógiai »és 
művelődési intencióit. Már beköszöntője is 
erre vall: 

„A légit és újat össze kell kapcsolni. Ami 
a régiben szép, dicső, nemes és fenséges 
volt, azt meg kell tisztelni, de megértéssel 
kell lenni az ú j iránt is. Mindenben alkal-
mazkodnunk kell az élethez és a körülmé-
nyekhez, amelyekben a nemzet a mai idők-
ben é l . . . A kultúrát magát valamennyien 
teljes lélekkel, egész tehetséggel és minden 
erőnkkel szolgáljuk, amit a Szentlélek ad 
nekünk... Mi ezt a fenséges és szép kultú-
rát egészségesen továbbfejleszteni akarjuk." 

Komoly szavak, erős hitvallás, amelybe 
lelket kovácsol az akarat! 

A magyar tanítók lapja elköszön a régi 
minisztertől, akit jó emlékében fog meg-
őrizni s szeretettel, reménységgel köszönti a 
nemzeti kultúra ú j irányítóját. 
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FAKULTATIV HÁZIFELADATOK, 
MINTÁZ ECrYÉNI NEVELÉS ESZKÖZEI. 

írta : MISSIK ENDRE dr. 

Azok az eszmék, melyeket az elemi oktatás 
pedagógiája újabban fölvetett s melyek közül 
többet jelszóvá duzzasztott már az állandó em-
legetés, sok részletkérdésre vonatkozóan tág 
teret engednek a különböző megítélésnek. Az 
elemi pedagógia sokat vitatott, kényes kérdései 
ezek; a vélemények itt sokszor egy-egy elhatá-
rolt irány hívei között is megoszlanak. A ta-
nulók otthonmunkája is ilyen kérdés; a jelsza-
vak ereje, melyek egy-egy irányt tömörítenek, 
ide már nem hat el s ajtót nyit egymással el-
lentétes felfogásoknak is. 

Tanuljon-e otthon a gyermek? S ha igen: mit, 
mennyit és hogyan? Már az első generális kér-
désre is különböző feleleteket hallunk. Jelszó 
van erre is: A tanulás minden részletét az isko-
lában kell elvégezni! Már a jó öreg James 
Hughes-iéle hibakeresőben ott áll: Hiba, ha 
sok házifeladatot adsz! Ez az elv jutott ér-
vényre tanterveinkben is, az újban csakúgy, 
mint az 1905-ösben. Do itt a másik jelszó: Ön-
tevékenység! Ennek tágabbkörű értelmezése vi-
szont nem engedi meg, hogy a gyermeket elzár-
juk az otthoni munka lehetőségétől, akár csak 
negatíve is: azzal, hogy nem adunk föl házi-
feladatot, amivel otthon foglalkozhatnék. 

A helyes út itt valahol a középen van. Való 
az, hogy a tananyagot az iskolában kell meg-
emésztetni, ez azonban nem azt jelenti, hogy út-
mutatás híjján az arra kedvet érző gyermek is 
lemondjon az otthoni foglalkozásról, vagy ami 
még rosszabb, helytelenül válassza meg tár-
gyát és munkaterét. 

A kérdés sarkpontja a házifeladatok elválasz-
tásán van. Kétféle házifeladatot kell megkülön-
böztetnünk. Az első a már eddig is általánosan 
alkalmazott — és helytelenített — kötelező (ob-
ligatórius) házifeladat; a köteles munka, me-
lyet minden tanulónak el kell végeznie. Lénye-
gileg nem sok mondanivalónk lehet ezekről az 
obligát házifeladatokról; majd minden tanító 
él velük a felsőbb osztályokban. Vezető elv az, 
hogy a tananyag minimumára szorítkozzanak, 
csak a tökéletesen feldolgozott anyagot öleljék 
fel és ne lépjék túl a gyöngébb tanulók képes-
ségeit sem. Az obligát házifeladatokra áll a tan-
tervi előírás: lehetőleg mellőzendők. 

Ezzel azonban csak a szorosan vett tananyag 
feldolgozását céloztuk. Régi problémája az elemi 
pedagógiának: Vájjon törődjék-e s törődhetik-e 
az iskola a tehetségekkel! Természetesen csak 
másodrendű cél lehet ez; de ha mint ilyet elis-
merjük, e tekintetben igen hathatós és tapinta-
tos eszközt nyerhet a tanító a fakultatív házi-
feladatokban. Az iskolai órákon ugyanis nincs 
ideje, de másrészt módja sincs arra, hogy a 
gyöngébbek elkedvetlcnítése nélkül foglalkoz-
hassék a tehetségesebb gyermekekkel is. Már 
pedig kár, ha az iskola parlagon hagyja azt a 
munkakedvet, ambiciót, ami esetleg a tehetsé-

gesebb gyermekekben buzog s ami nem mindig 
talál kielégülést az átlag nívójára szorított 
munkatervben. 

A fakultatív házifeladatok terrénuma a IV. 
osztálytól fölfelé kezdődik. Fölmenő osztály-
rendszer mellett a tanító eddigre már tökéle-
tesen kiismerte a tanulók képességeit és esetle-
ges hajlamait valamely tárgykör iránt. De ma-
radó rendszernél is találhat módot rá, hogy az 
első 2—3 hónap alatt megközelítő képet alkos-
son osztályáról s ezzel már megvan az alapja 
ahhoz, hogy a fakultatív házifeladatok beveze-
tésével a tanórákion kívül korrigálhassa az is-
kolai tömegképzés szükségszerű hátrányait, ille-
tőleg az egyéni nevelés hiányát. 

A tanító nyitott szemmel vizsgálva tanítvá-
nyait, foglalkozásának gyakorlatában hamar ki-
ismeri őket. Észreveszi s megjegyzi, melyiknek 
mihez van különösebb kedve, hajlama, esetleg 
tehetsége. Mikor az osztály színképe így kiala-
kult előtte, előveszi a módszert, mely az iskolá-
ban úgyszólván egyetlen eszköze az egyéni ne-
velésnek. Mindazokban a tárgyakban, melyek 
iránt valamely gyermeknél különösebb érdek-
lődést tapasztalt, nagy vonásokban megjelöl bi-
zonyos anyagot, mélyet az otthoni foglalko-
zásra alkalmasnak talál. A szám- és mértanban 
egy-két gyakorlati, az iskolában föl nem dolgo-
zott példát, a természettanban néhány könnyen 
végezhető kísérletet jelöl meg, a földrajzban 
térképvázlatok, esetleg kézimunkával kombi-
nálva köbtérképek (plasztikus térképek agyag-
ból) készítésére ad útbaigazítást stb., mindig 
figyelemmel az egyesek képességeire és a mód-
szeres fejlesztés követelményeire. (A módszeres 
fejlesztés nem azt jelenti, hogy a kiszabott tan-
anyagban szaladjunk előre, hiszen így az egész 
módszer kimerülne a haladás ütemének gyor-
sításában s végül zsákutcába vezetne. Tananya-
gon kívüli példákat, kapcsolatokat kell keresni; 
a cél nem az ütem gyorsítása, hanem széleseb-
ben megalapozott tárgyismeret.) 

Mindez elegendő, ha hetenkint egyszer törté-
nik, alig néhány percet igényel s még ezt sem 
kell a tanórákból elcsípni, mert a tízperces szü-
netekben is elvégezhető. A cél úgyis az, hogy a 
többiek látszólagos mellőzése s így elkedvetle-
nítése elkerülhető legyen. A számonkérés is 
négyszemközt, illetőleg csak az érdekeltekkel 
félrevonulva történjék, az óraközi szünetekben. 
Egy kis tapintattal mindez a szociálpedagógiai 
hátrányok kikerülése mellett is elvégezhető s 
módot ad arra, hogy az iskolával szinte össze-
férhetetlen egyéni nevelést is — a lehetőséghez 
képest -— megvalósítsuk. 

Feladat, számonkérés: voltakép túlszigorú sza-
vak is erre az otthonmunkára. A tanító nem 
leckét ad föl, csupán anyagot jelöl meg s útba-
igazítást ad az esetleges munkavágynak; a szá-
monkérés is inkább csak a tanító érdeklődését 
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jelzi. Inkább engedély, mint parancs; nem kö-
telesség, csak lehetőség! Technikailag e „műso-
ron kívüli" munka nagyrésze egy egyéni füzet-
ben is elvégezhető volna; a tehetségesebb ta-
nulóknak lehetne ilyen füzetük, melyben sza-
bad kifejezést adhatnának egyéniségüknek, ér-
deklődésüknek és munkakedvüknek. 

Az így felfogott otthonmunka előnyei szembe-
szökőek. A gyermek bizalma a tanító iránt, ön-
érzete és munkakedve növekszik, mert érzi, 
hogy az iskola a kiszabott tananyagon túl is 
érdeklődik iránta; hogy olyat is tud, amit a 
többiek nem tudnak s ezért méltánylásban is 
részesül. Ezért hálás lesz az iskolával szemben. 
Azt talán nem kell említeni, hogy mindez nem 
történhetik a köteles tananyag kárára s csak 
annyiban, amennyiben fölös energiák jelent-
keznek, melyeknek helyes irányú levezetése kí-
vánatos. A tanító érzi, van-e s mikor van szük-
ség erre az eszközre — de talán gyakrabban, 
mint azt általában gondolják. 

A fakultatív házifeladatok, így megvalósítva: 
biztosítószelepek, melyek a fölös erőket — de 
csakis azokat — vezetik le s ezáltal az egyéni ne-
velésnek célszerű eszközei az iskolában. Ez már 
kifejezi azt a fölismerést is, hogy egyéni nevelés 
az iskolában csak nagyobb nívókülönbségek ese-
tén válik szükségessé. Tehát vagy akkor, ha né-
hány gyermek képességei egy-egy tárgykörben 
messze fölülmúlják az átlagéit, vagy az ellen-
kező esetben, ha mélyen alatta maradnak. Az 
utóbbi eshetőségre, mivel ennek hátrányai a 
közösségre nézve szembeszökőbbek, már régóta 
működnek a gyógypedagógiai iskolák; az előbbi 
eset szociális hátrányait kiküszöbölni hivatott 
tehetségesek iskolái még inkább csak a kísérlet 

stádiumában vannak. De ilyenek a dolog termé-
szeténél fogva úgyis csak nagyvárosokban léte-
síthetők, tehát ennélfogva sem céltalan, ha ke-
ressük a tehetségesebbek egyéni nevelésének a 
közönséges elemi iskolában is megvalósítható 
módszereit. Mert ha nem is akarjuk végkép ki-
irtani iskoláinkból az „általános műveltség fan-
tomját", (mint Ellen Key), annyi ma már belát-
ható, hogy nagyobb teret kell biztosítani az 
egyéni nevelés régóta hangoztatott, de a gya-
korlatban még mindig mellőzött eszméjének. 
Mivel pedig a mai átlagos osztályszám mellett 
ez alig vihető keresztül, élnünk kell, egyéb 
híjján, a fakultatív házifeladatok kisegítő mód-
szerével, mely lehetővé teszi az egyéni képessé-
gek korai kiművelését. 

Hogy a fakultatív házifeladatok rendszeres 
alkalmazásának minő hatásai mutatkoznának 
az iskolában, arra csak szélesebbkörű kísérlete-
zés után lehetne felelni. Már most is látható 
azonban e módszernek — az említett pedagó-
giai előnyökön kívül — két szociális előnye is 
Az egyik az, hogy az egyéni képességeknek 
korai fölkutatása, ápolása és tudatossá tétele 
előreláthatóan csökkentené a pályavesztettek 
számát. A másik, még valószínűbb szociális 
előny: közelebb hozná a szülőket az iskolához. 
A szülők figyelemmel kísérve gyermekük ott-
honi foglalkozását, közvetve betekintést nyerné-
nek az iskola munkájába, látnák, hogy az a le-
hetőséghez képest egyénileg is foglalkozik gyer-
mekükkel. Ez a fölismerés pedig, megerősítve 
a szülői értekezleteken is, a tanító munkája 
iránt a társadalom szélesebb köreiben fölkelt-
hetné azt a bizalmat, mely az iskolai munkának 
legerősebb külső támasza. 

A Z Í R Á S B E L I § Z Á M O L Á I I 
M Ű V E L E T E K H E L Y E S M A G Y A R A 5 E A T A 

Irta: DR. C S A D A IMRE, a c inkotai áll. taní tónőképzősintézet t aná ra . 

Az írásbeli számtani műveletek tanítására 
vonatkozó útasítások helyes megértéséhez ok-
vetlenül szükséges ismernünk az írásbeli műve-
leteknek a logikus értelmezését is, vagyis azokat 
a magyarázatokat, amelyekkel e műveletek he-
lyességét tudományos alapon értelmezhetjük. Ezek 
az ismeretek a tanítót a tanítandó anyag ma-
gasabb szempontból való ismerete révén arra 
képesítik, hogy a nehezebben megérthető fordu-
latokat könnyebben felismerhesse s az ilyenek-
nél türelemmel időzhessen. 

Minthogy az írásbeli műveletek a tárgyakkal 
való számolásból fejlődtek ki, azért ezek helyes 
magyarázatát csakis a tárgyakkal való számo-
lási módok áttekintése után adhatjuk meg. 

I. Képzeljük magunkat a legkezdetlegesebb 
számtani ismeretek korában élő ősember hely-
zetébe, aki előtt a számlálás, szám írás és az 
összes most használatos számtani műveletek 
mind ismeretlenek voltak. Vájjon számon tart-
hatta-e ez az ősember pl. a juhait, ha azok! 
száma a mostani szemmel nézve is sok volt? 

Igen, és pedig oly módon, hogy amint pl. az 
akolból kiengedett, vagy abba beeresztett egy-
egy juhot, mindannyiszor egy-egy kavicsdara-
bot tett be az előtte álló agyagedénybe. 

Gondoljuk most magunkat ebben az első foko-
zatnak nevezhető helyzetbe s tartsuk számon 
valamely mennyiséget mi is ilyen módon. Az 
edényben levő kavicsdarabok ekkor pontosan 
ugyanazt a szolgálatot teszik, mint jelenleg a 
számok. A számok rögzítése, a jelenlegi számfel-
írás helyettesítése, az edénybe tett bizonyos 
számú káviosdarabbal történt. Az eljárás lé-
nyege, hogy a megszámlálandó tárgyak mind-
egyikét egy kisebb és így könnyebben kezelhető 
tárggyal helyettesítjük, vagyis a megszámlá-
landó tárgyak mindegyikéhez egy-egy könnyen 
kezelhető tárgyat rendelünk. 

Abban az elképzelt iskolában, amelyben a 
számtantanítás a számrögzítésnek erre a fokára 
épül fel, a tanulótól megkívánt veleszületett 
készség csak annyi, hogy a kavicsdarabokat he-
lyesen tudja, a megszámlálandó tárgyakhoz 
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rendelni. Akinél ez a készség megvan, azt lehet 
tanítani számolni. 

A számírást ebben az ősi iskolában természe-
tesen mellőzzük, a mennyiségek megadása itt 
úgy történik, hogy egy-egy edényt (pl. poharat, 
dobozt stb.) mutatunk fel, amelyek mindegyiké-
ben több-kevesebb számú kavicsdarab van. Azt, 
hogy mennyi a kavicsdarabok száma, szóval 
megmondani, vagy jelekkel leírni nem tudjuk. 

a) Az összeadás úgy történik, hogy a két 
edényben levő kavicsokat egy edénybe öntjük 
össze. A számok megnevezésével, számírással itt 
nincs semmi dolgunk. 

b) A kivonás úgy történik, hogy az első 
edényből (a kisebbítendő) ugyanakkor kive-
szünk egy kavicsot, amidőn a másodikból (ki-
vonandó) is kivettünk egyet, s ezt a műveletet 
addig folytatjuk, míg a másodikból minden ka-
vicsot ki nem szedtünk. (Tényleges kivonás, 
kivonás tényleges elvétellel.) 

c) A szorzás előáll, ha az összeadandók egyen-
lők. Itt azonban nem mutatkozik még a számo-
lásban egyszerűsbödés, abban az esetben, ha az 
összeadandók egyenlők. 

d) Az osztás úgy történik, hogy vagy egy-
egy edénybe annyi kavicsot teszünk az osztan-
dót tartalmazó edényből, mint amennyi egy 
másik edényben van (bennfoglaló osztás); vagy 
az előre kirakott bizonyos számú üres edények 
mindegyikébe addig rakjuk sorban egyesével 
az osztadót tartalmazó edényből a kavicsokat, 
amíg az osztandós edény kiürül (részekre való 
osztás). 

Az alapműveleteink értelmezése jelenleg is tel-
jesen ugyanez. Az előbbeni számolás és a jelen-
legi számolásunk között csak az a különbség, 
hogy a számírásunk révén kevesebb munkával 
kapjuk meg a kívánt eredményeket. 

Ne sajnáljuk az időt és a fáradságot, hanem 
csináljuk meg valóban is az előbbeni művele-
ket dobozba tett bab- vagy kukorica szemekkel. 
Végelemzésben most is ugyanezen számolási 
munkákat hajtjuk végre, csakhogy sokkal rövi-
debb úton. Kívánatos tehát, hogy igen jól be-
gyakoroljuk azt a munkát, aminek a rövidebbé-
tételére törekszünk. 

11. A számolási műveletek fejlődésének a má-
sodik fokozata az volt, amidőn nevet kaptak a 
bizonyos számú mennyiségek, majd ezek jelölé-
sére valaminő írásbeli jelet alkalmaztak. Ekkor 
a számrögzítésnek és a számolásnak az előbb-
beni fáradságos munkája egyszerűbbé vált. Az 
l-től 10-ig terjedő számoknak nevet és jelet ad-
tak, majd kialakult a 10-es számrendszeren ala-
puló szám megnevezés és a számírás. Annak 
az oka, hogy éppen 10-es nem 9, vagy 11 a 
számrendszerünk alapszáma, kétségtelenül uj-
jaink számában keresendő. Ha az embernek 
8, vagy 12 ujja lett volna, akkor a mostani 
10-es számrendszer helyett a 8-as, vagy a 12-es 
számrendszer használata alakult volna ki. Itt 
jegyezzük meg, hogy ha a különböző népek más 
és más számrendszert használtak volna s most 
egyezményszerűen kellene valaminő egységes 
alapuló számrendszer használata felől dönteni, 
akkor most a 12-es számrendszert fogadnók el, 
mert ez mathematikai szempontból előnyösebb 

volna, mint a 10-es számrendszer. De ebben az 
egy dologban teljes egység van az egész Földön. 

A 10-es számrendszer alapgondolatának meg-
felelőleg minden 10 egységet egy magasabb-
rendű egységgel helyettesíthetünk. Írásról a 
számolásnak ebben a második fokozatában 
még nincs szó, itt is tárgyakkal számolunk. A 
különböző rendű egységek rögzítésére más és 
másfajta tárgyakat használhatunk. Így pl. az 
l-esekre kukoricaszemet, a 10-esekre mogyoró-
szemet, a 100-asokra vadgesztenye magot hasz-
nálhatunk. Ezek jelölésére az alábbiakban, a 
nyomtatásban célszerűbb jeleket használom: 
• az egyeseket (elsőrendű egységeket) jelöli, 
® a tízeseket (másodrendű egységeket) jelöli, 
D a százasokat (harmadrendű egységeket) jelöli. 

Fejtegetéseinket csakis a 10-es számrendszer-
ben végezzük! el, megjegyezvén azonban azt, 
hogy ha pl. tanítóképzőintézeti előadásról lenne 
szó, előnyt adnánk a 10-estől különböző más 
számrendszernek.1 

A számok rögzítése most is úgy történik, 
hogy a különböző rendű egységeket jelképező 
különböző tárgyakból annyit rakunk ki, mint 
ahány ilyenrendű egység van a számban. Pl.: 

Most már a számoknak neve és jele is van. 
A kirakott szám tehát: 247. 

A számolás történeti fejlődésnek ez a foka 
az elemi iskolai tanítás szempontjából azért 
különösebb jelentőségű, mert most is használ-
juk a számok előtüntetésére, amidőn az egyese-
ket az 1 filléres, a tízeseket a 10 filléres, a szá-
zasokat az 1 penzős pénzdarabokkal adjuk meg. 

Az ilyen módon előtűntetett számokkal való 
számolási műveletek már különösebb jelentő-
ségűek. Ugyanis most is minden írásbeli szá-
molási művelet tanítását ilyen tárggyal való 
számolásnak kell megelőznie. 

a) Összeadás. Mennyi 247 és 385 összegei 
E feladat megoldására az összeadandókat a 

fenti módon tárgyakkal kirakjuk. (Az iskolá-
ban most ezt legcélszerűbben pénzzel tehetjük 
meg). A kirakott tárgyakat most összeseperjük. 

© © • 
• • © © • • • ti • • © © © • • ® ® • • • 0 Q Q • • 

Most következik a beváltás művelete, amidőn 
minden 10 ugyanazon-rendű egység helyett egy 
magasabbrendű egységet teszünk a csomóba. 
Ezt a műveletet nem szükséges a legalacso-
nyabbrendű egységgel kezdeni, de a beváltás 
művelete csak akkor van befejezve, ha az ösz-
szegben egyikfajta egységből sincs több mint 9. 

Ahhoz, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, 
az emlékezettől csak annyit kívánunk, hogy 
biztosan tudjunk l-től 10-ig számlálni. 

b) Kivonás. 1. Tényleges elvétel. Mennyi ma-
rad. ha 632-ből elveszünk 385-öt? 

1 Lásd: Néptanítók Lapja , 58. évfolyam, 1925, 13— 
14 sz., 3. lap. 
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E feladat megoldására a kisebbítendőt kirak-
juk; a kivonandót csak feljegyezzük. 

D • • © • 

Ebből el kell venni 3 d-et 8 ©-t és 5 *-ot. 
Ezt az elvételt tetszőleges sorrendben hajtjuk 
végre. Itt felmerül a felváltás szüksége s ek-
kor a kisebbítendőt így alakítjuk: 

• • 0 © © © © • • • O © • • • • • • • © © © © © • • • • • 

Most már a kívánt elvétel valóban megtehető, 
a visszamaradt tárgyak a 247 számot adják. 

2. Pótlás. Mennyit kell 385-höz adnunk, hogy 
632-őt kapjunk? 

A kivonásnak az a fajtája lesz most a leg-
természetesebb, amelyet a felváltással és pót-
lással való kivonásnak nevezünk. A kisebbíten-
dőt ekkor így írjuk fel: 5, 12. 12, azaz 12 egyes, 
12 tízes és 5 százas. Szemelőtt tartva a 385 szá-
mot, annyi »-ot számolunk le az 5-höz, hogy 
12 legyen, majd a 8-hoz annyi O-t, hogy az 12 
legyen s a 3-hoz annyi n-t, hogy az 5 legyen. 
Nyerjük: 

• © © • • • • © © • • • • 
A keresett szám tehát: 247. 
A pótlással való kivonás elvégzéséhez csak 

az szükséges, hogy kifogástalanul tudjuk szám-
lálni 1-től 20-ig. 

c) Szorzás. A szorzás ismételt összeadással 
számítható. 

Ezen a fokon ugyanis elegendőnek tartjuk 
csak annyit kívánni a számolótól, hogy biztosan 
tudjon számlálni 1-től 20-ig. Már pedig a szor-
zás művelete csak azzal válik egyszerűvé, hogy 
az egyszeregytáblázatot emlékezésünkbe tudjuk 
vésni. 

d) Osztás. 1. Részekre való osztás. Osszuk fel 
438-at 6 egyenlő részre. 

Kirakjuk az osztandót s azután az összes szá-
zasokat felváltjuk tízesekre: 

© © © © © © © © © © 
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Most kijelölünk 6 helyet s a ©-őket egyenként 
kiosztjuk azt 6 helyre s ezt a műveletet mind-
addig folytatjuk, míg mindegyik helyen egyenlő 
számú © lesz. Találjuk, hogy egy részre jut 7 
darab © s még nem osztottunk fel 1 ilyent, 
vagyis az osztandó lesz: 

_ • • • • 
© • • • • 

Most a tízeseket felváltjuk egyesekre s az elő-
álló osztandó lesz: 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • 

Ezeket a »-okát az előzőkhöz hasonlóan szét-
osztjuk a kijelölt 6 hely között. Egy helyre jut 
3 s nem marad elosztásra semmi; a hányados: 

9 © © © © © Q * * * 

azaz: 73. 

2. Bennfoglaló osztás. Hányszor van meg a G 
a 438-ban? 

E feladat megoldására, épúgy, mint előbb az 
osztandó százasait felváltjuk tízesekre; az osz-
tandó áll 43 tízesből és 8 egyesből (tehát 43 
©-bői és 8 • -ból). Most 6-osával szedjük el az 
osztandóból a o_öket s azután megszámláljuk, 
hogy hány ilyen 6-os csoportot tudtunk elvenni 
a 43-ból. Az eredmény 7. Minthogy mindegyik 
olyan csoportból, amelyben 6 © van 10 olyan 
csoport lenne alkotható, amelyben 6 • van, 
azért 6 egyes 70-szer telt ki a 43 tízesből s ma-
rad még elosztásra 1 tízes. Másszóval azt talál-
tuk!, hogy a • 70-szer van meg a 43 0-ban s 
még marad 1 © . 

A maradékot egyesekre váltjuk s úgy találjuk, 
hogy a 18 »-ban a 6 • foglaltatik 3-szor. Va-
gyis a hányados: 7 tízes meg 3 egyes, tehát 73. 

A számolás ezen II. fokozatán az összes alap-
műveleteket elvégezhetjük s csak a számlálás 
biztos tudására van szükségünk. 

III. Számolási technikánk fejlődésében a kö-
vetkező lépés, hogy a különböző rendű egysé-
geid képviseltetésére használt különféle tárgyak 
(esetünkben a » , O, • jelek) helyett mindig 
csak egyféle tárgyat használunk, azonban az 
aszerint jelent más és másrendü egységeket, 
amint más és más helyen van. Így, ha pl. go-
lyókkal számolunk, azoknak az értéke aszerint 
egyes, tízes, százas, stb., hogy hányadik helyre 
tesszük. 

A 247-et ekkor így rakjuk ki: 

M C X I 

• • • • • • 
• • 

• • • • • 

Az abacuson való számolás, vagy Maróthi 
vonalakon való számolás lényegileg nem 
egyéb, mint a II. fokozatban ismertetett számo-
lás. Az egyszerűsbödés csak abban van, hogy a 
számoláshoz elegenő egyféle tárgyat (babszem, 
kukoricaszem) használunk. Egyszerű fogással el-
érhető az is, hogy ne kelljen egy oszlopban !) 
szemmel dolgozni, hanem elegendő legyen 4 
szem is. 

Az egyes műveleteket az abacuson ugyanazon 
szabály szerint végezhetjük, mint a II. foko-
zatban végeztük, csak most nem szabad össze-
keverni a különféle egységeket jelző szemeket, 
amint ahogy azt ott megtehettük. 

Amíg tehát abacuson számoltak, az összes 
műveletek elvégzésére nem kellett egyebet tudni, 
mint számlálni. Nem volt tehát szükséges meg-
tanulni az egyszeregy-táblázatot. Igaz ugyan, 
hogy így a szorzatokat csak hosszadalmasabb 
számolással ismételt összeadással, tudták ki-
számítani. 

IV. Jelenlegi írásbeli számolásunk az aba-
cuson való számolásból fejlődött ki. Amidőn az 
írás maga is általánosabb lett s az írószerekhez, 
papirosokhoz könnyebben lehetett hozzájutni, az 
abacuson való számolást (a „vonalakon való szá-
molást") átvitték az írásban való számolásra. 
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Ugyanazt végezték el írással, amit addig apró 
tárgyak ide-oda tologatásával tettek meg. 

így példánkban, amidőn 247 és 385 összegét 
kerestük, az abaeuson a 7 és 5 összegét egy-
szerű számlálással számítottuk ki; épígy szám-
lálással nyertük az 1, 8 és 4 összegét. Amidőn 
az írásban való összeadásra tértek át, az össze-
adandókat nem lehetett már kirakni s így szám-
lálással nem kaphatták meg a 7 ós 5 összegét. 
Ahhoz, hogy írásban tudjanak összeadni, meg 
kellett előbb tanulni az ilyenféle összegeket 
7 + 5 = ; vagyis emlékezetbe kellett vésni az 
egymegegy-táblázatot. Két párt küzdhetett ek-
kor is. A maradiak azt mondták: Mit tanuljuk 
meg az egymegegy-táblázatot, hisz azt úgysem 
lehet biztosan tudni. Az a kis „babrálás" nem 
nagy dolog. A haladók szerint: Csak meg kell 
tanulni, az egymegegy-táblázatot s nem kell 
babrálni semmivel, az eredményt gyorsan meg-
kaphatjuk. 

Az írásbeli összeadásnál követett eljárásunk 
tökéletesen ugyanaz, mint az abaeuson való ösz-
szeadás. A művelet azonban az egymegegy-táb-
lázatnak emlékezetből tudása révén sokkal ke-
vesebb munkával végezhető el, mint eddig. 

Az írásbeli kivonásnak egy formája szintén 
teljesen az abaeuson való kivonást utánozza. Az 
egyszerűsbödés itt is az egymegegy-táblázatnak 
az emlékezetéből való tudása révén áll elő. 

A szorzásnál jelentékeny egyszerűsbödés áll 
elő, ha emlékezetbe véssük az egyszeregy-táb-
lázatot. Ezt alkalmazhatjuk az abaeuson való 
számolásnál is. Ugyanez áll az osztásra nézve is. 

Az írásbeli szorzás és az írásbeli osztás alkal-
mával ugyanazt tesszük most is, mint amit az 
abaeuson tettek, csakhogy az egyszeregy tudása 
révén munkánk nagyon megrövidül. 

Az elemi iskolai jó szántan-tanításhoz nem 
elegendő, hogy a tanító maga jól tudjon szá-
molni, hanem rendelkeznie kell az alapművele-
tekre vonatkozó speciális ismeretekkel is. A 
tanítóképzőintézeti számtantanításban éppen 
ezért kiváló gondot fordítunk az alapművele-

teknek a népiskolai szempontok szerint való tu-
dományos tárgyalására. Az itt tárgyalt kérdés, 
az írásbeli műveletek értelmezése, megmagya-
rázása olyan anyag, amely mindenkor érdeklő-
dést keltett. A nem tanítói pályára készülőket a 
legtöbbször nem igen érdekli, hogy miért kell 
pl. kétjegyű szorzóval éppen úgy szorozni, mint 
ahogyan szoktunk. 

Más pályán elegendő, ha jól tud valaki szá-
molni anélkül, hogy okát tudná adni eljárásá-
nak. De a tanítónak, akinek ép az a hivatása, 
hogy ezeket a műveleteket megértesse, megta-
nítsa, magának is egészen világosan kell lát-
nia a lényeget. 

Tankönyveink általánosan az algebra segít-
ségével akarják megmagyarázni a 10-es szám-
rendszerbeli számokkal végzett alapműveletek-
nél követett eljárásunkat. (Elegendő csak az 
összeadást megmagyarázni, mert a többi mű-
velet már ebből folyik.) Ilyen magyarázat sze-
rint a 10-es számrendszerbeli számok tulajdon-
kép nem egyebek, mint a 10 hatványai szerint 
haladó polinomok, s ezek összadása pedig az 
algebra szabályai szerint így történik: 

247 = 2102 + 4 101 + 710° 
385 = 3T0' + 8'IQ1 + 5'10° 

247 + 385 = 5'202 + 12'20l + 12'20° 

Ennek a magyarázatnak a hibája az, hogy az 
algebrában a beváltás elmarad, mert a polino-
mok arithmetikája ilyet nem ismer. Már pedig 
a tízes rendszerbeli számok összeadásánál ez 
mindennek a lényege! 

Helyesen csak ezt mondhatjuk: A polinomok 
összeadásának törvényei részben hasonlók a 
10-es számrendszerbeli számok összeadásának a 
törvényeihez. Éppen ezért a polinomokkal való 
magyarázat helytelen, értéktelen. 

Fejtegetéseim végeredményeként megállapí-
tom, hogy a 10-es számrendszerbeli számok ösz-
szeadásának a megmagyarázására használt elemi 
iskolai eljárásunk tudományos szempontból sem 
pótolható a szokásos algebrai magyarázattal. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 

Iskolakötelezettség. 
Irta: Günther Jolán. 

Érdekes és értékes a felfogása is, meg a 
kidolgozási módja is ennek a tanítási ter-
vezetnek. Kartársnőnk a lehető legtökélete-
sebben szemlélteti benne az alkalomszerű-
ség elvének gyakorlatban való keresztül-
vitelét s a közvetlen szemléltetés módját. 

A polgári jogok és kötelességek tanítását 
az iskolakötelezettséggel kezdi, mely után 
még három órán át az iskolára vonatkozó 

ismereteket nyújtja. Nem különös?... Hi-
szen ezzel a tétellel rendszerint később, az 
állampolgári kötelességek csoportjába tar-
tozó ismeretekkel kapcsolatban szoktunk 
foglalkozni. Szokatlan, de helyes kartárs-
nőnk gondolata. Miért? Azért, mert a gyer-
meket így szeptember elején minden más 
polgári jognál és kötelességnél jobban ér-
dekli az iskola. De meg azért is helyes a 
vele való foglalkozásnak ez az időpontja, 
mert az ismeretnyujtás keretében — mint 
kartársnőnk tervezetéből látjuk — egész 
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évi munkánk célkitűzését is nyujthatjuk s 
munkára, szorgalomra buzdíthatunk. S ez 
kell is a nagyobb gyermekeknek. (Érdekes 
lenne kartársnőnk helyi tanmenetébe bele-
tekintenünk. Hátha van abban még több 
hasonló érték.) 

Tervezetében kartársnőnk a beiratkozá-
sokra vonatkozó hatósági rendelet szemlél-
tetéséből indul ki, azt olvastatja el, azt 
elemzi. S kell-e ennél tökéletesebb, közvet-
len szemlélet s teljesebb, részletesebb! anyag? 
Nem, mert hiszen ebből mindent megtud a 
gyermek, még pedig a legilletékesebb fó-
rum rendelkezése alapján. (Az életben is 
ilyen rendeletekből fogja megtudni a ha-
tósági intézkedéseket.) 

Tervezetében példát nyújt kartársnőnk 
arra vonatkozólag is, hogy a polgári jogok 
és kötelességek tanítása közben miként kell 
állandóan a való élethez kapcsolódnunk. 

Drozdy Gyula. 

A hosszú vakáció után dolgozni, tanulni vá-
gyódik ismét a gyermeksereg. Semmi sem ér-
dekli jobban, mint az iskola. Érdeklődése, 
gondja és tervei az iskola körül forognak. Ezt 
a friss, fogékony és hajlékony lelki készséget 
szeretném felhasználni arra, hogy az iskola-
látogatásra vonatkozó törvény nagy jelentősé-
gét megértessem és megszerettessem velük. Cé-
lom, hogy necsak a büntetéstől való félelem-
ből, hanem tiszteletből, szeretetből engedelmes-
kedjenek az iskolatörvénynek, amely jövendő 
boldogulásuknak alapja. Ha ésszel belátják, 
szívvel megérzik, hogy e törvény javukra szol-
gál, készségesen engedelmeskednek neki. 

Alábbi tanításomat a legelső polgári jogok 
és kötelességek órájára szántam, de a követ-
kező órákon sorozatosan megbeszélhetjük még 
az iskolára vonatkozó kérdéseket. Második órán 
szóba jöhet, hogy ki tartja fenn iskolánkat s 
hogyan! Iskolánk teljes címe. Ha más jellegű 
iskola van községünkben, arról is beszélünk. 
Tavalyi társaink közül többen más iskolába 
mentek, gimnáziumba, polgáriba. Miért? Aki 
többet akar tudni, annak tovább kell tanulni, 
magasabb iskolákat kell végeznie. Miféle isko-
lákat végzett a tanítójuk, a papjuk, a jegyző-
jük, az orvosuk, vagy más értelmiségű isme-
rősük a községben? Jeles emberek névsora, 
akik iskolánkból kerültek ki. Buzdítás példá-
juk követésére, szorgalmas tanulásra. 

Harmadik órán megbeszéljük, hogy iskolaév-
ben látogatóink is jönnek majd. Iskolaszéki 
tagok, (név szerint) a plébános, az esperes, a 
tanfelügyelő. Mi ezek feladata az. iskolában? 
Iparkodjunk, hogy szégyent ne valljunk előt-
tük. Eljárás az iskolakerülő, a templomkerülő 
gyermekekkel szemben. 

Negyedik órán szóljunk arról, hogyan gon-
doskodik a törvény az iskolából kimaradottak 
s a felnőttek műveléséről. Leventéink oktatásá-
ról, a felnőttek számára való előadásokról. Ha 

van községünkben gazdakör, iparoskör, olvasó-
kör, dalárda stb., annak jelentőségét is beszél-
jük meg. Buzdítás a továbbképzésre. Hogyan 
dolgozhatunk Nagy-Magyarország felépítésén? 

T A N Í T Á S . 
Előkészítés. 

Hangulat- és érdeklődéskeltés céljából kitű-
zöm a beiratásokra vonatkozó hatósági fel-
hívást s megindul a beszélgetés róla. — Mikor 
függesztették ki? Mit tudunk meg belőle? Kik-
nek szól? Ki adta ki ezt a rendeletet? Kik irat-
koztak be már a mult tanév végén s kik most, 
az év elején? Hogyan is volt a beiratás? Mi-
féle adatokat ír be a tanító minden gyermek-
ről? A felvételi napló nézegetése. — Ilyen la-
pokat is állítottam ki minden tanulómról, — 
mondom és mutatom. Az egyéni lapok szemlél-
getése közben kérdezősködnek, hogy mire való 
ez, kinek kell ezeket a lapokat bemutatni stb. 

Célkitűzés. Most majd beszélgetünk róla. 
Tárgyalás. 

1. Minden tankötelesnek be kell iratkoznia. 
— Lássátok, városunk vezetősége is szívén vi-
seli sorsotokat és azon van, hogy amint kinyit-
ják az iskola kapuit, minden tanköteles gyer-
mek siessen oda. Egy se maradjon otthon do-
logra vagy játékra, egy se maradjon otthon 
kis testvérkéit vagy libáit őrizni. Aki tanköte-
les, annak most már itt a helye az iskolában. 
Ezért intézett a szülőkhöz ilyen szigorú fel-
hívást a polgármester úr. 

— Hogyan tudja a polgármester úr, hogy ki 
iratkozott már be és ki. nem? — kérdi az egyik 
gyerek. — Ezt ellenőrzik, mert a városházán 
már a nyáron összeírták az iskolaköteles gyer-
mekeket, a tanítók meg beküldik az egyéni la-
pokat s abból megtudják, beiratkozott-e már 
vagy sem minden gyermek. Akinek nincs meg 
az egyéni lapja, arról mit tudnak? Mi lesz az 
ilyen gyermekkel? — érdeklődnek tovább. 
— Talán tudtok is rá esetet? — Ha nem tud-
nak, megmagyarázom, hogy intőcédulán fel-
szólítják a szülőt a beiratásra s ha megintés 
után is visszatartja gyermekét az iskolából, 
pénzbüntetést rónak rá, sőt be is zárhatják. De 
ez ritka dolog ám, gyerekek. Hiszen minden jó 
szülő örül annak, ha gyermeke tanulhat, mű-
velődhetik. Kinek mondták ezt már odahaza? 
— De nemcsak a szülő öröme, hanem a ti hasz-
notok is, ha tanulhattok. Tudjátok-e, miért? 
Ma már mindenkitől megkérdik: milyen isko-
lát végzett, mit tanult? Ki boldogul könnyeb-
ben? Példát is szeretnék rá hallani. — Aztán 
városunknak is érdeke, hogy ti elvégezzétek 
iskoláitokat. Miért? Mert akkor jó iparosok, 
okosabb gazdák leszünk s a városnak is hasz-
nára lehetünk. — Én meg azt mondom, hogy az 
országnak is javára lesz az, aki szorgalmasan 
tanul. Gondolkodjatok rajta, hogyan? — Kik-
nek hasznos tehát, ha ti iskolába jártok? — Sa-
ját magunknak, szüleinknek, városunknak, ha-
zánknak. — Lám, ezért kell komolyan venni 
az iskolábajárást. 

2. Iskolakötelezettség. — Hány évesek volta-
tok, mikor először Írattak be benneteket az is-
kolába? Hány évesek lesztek, mire a hatodikat 
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elvégzitek? — Hatéves korotoktól tizenkétéves 
korotokig mindennapi iskolába kell járnotok. 
De nemcsak nektek ám! Ahány gyermek van 
széles Magyarországon, mindegyik köteles hat 
évig mindennapi iskolába járni. Ezt szigorú 
törvény írja elő. — Az én testvérem már töb-
bet is járt, mert polgárista. — Az enyém is. 
— Az enyém is, — vetik közbe a gyerekek. — 
— Igen, hat évnél tovább bárki járhat még 
iskolába, de hat évnél rövidebb idő alatt senki 
sem maradhat ki a mindennapi iskolából. 
— Hátha valaki vézna, beteges és nem bírja 
az iskolát? — Azért be kell íratni, mint ma-
gántanulót, otthon tanulhat, de nyilvános is-
kolában kell vizsgáznia. — Meddig kötelező a 
mindennapi iskola? — Nektek még hány van 
belőle hátra? Sok szép és hasznos dolog meg-
tanulása vár még rátok az V—VI. osztályban. 
— De mi lesz azután, ha már a VI. osztályt is 
elvégeztétek? — Én varrni tanulok. — Én inas 
leszek. — Én napszámba járok. Stb. — De a 
tanulásnak sem fordíthattok ám egészen há-
tat! Mi lenne veletek, ha hat év után már soha-
sem tanulnátok? — Mindent elfelejtenénk. 
— Hát ez nem fog megtörténni, mert az iskola-
törvény erről is rendelkezik. Ki tudja, hogyan? 
Ismétlőiskolába jártok még három esztendeig. 
Aki meg inas lesz, az tanonciskolába fog járni. 
Miben különbözik az ismétlőiskola a minden-
napi iskolától? — Mire jó az ismétlőiskola? 
— Hány éves korig kötelező? — A fiúk oly 
szerencsések, hogy még azután is járnak okta-
tásokra, egészen 21 éves korukig. Tudjátok-e, 
hova? 

— Az értesítőkönyvecskétek első lapján van 
két kérdés, — olvasd csak el! — Járt-e óvo-
dába? Hány évig? — Álljanak fel közületek 
azok, akik óvodába jártak. — Hány évig? — 
Miért járattak benneteket óvodába? — Olyan 
helyen, ahol a szülők napközben nem tudnak 
vigyázni apró kis gyermekeikre, kötelesek há-
roméves koruktól hatéves korukig óvodába já-
ratni a kicsikéket. — Ilyen szépen gondosko-
dik a törvény a legapróbb gyermektől kezdve 
minden gyermek tanulásáról. Hogy el ne fe-
lejtsük, jegyezzük fel így magunknak az is-
kolatörvényt: 

3—6 éves korban | 6—12 éves korban 
óvoda. I mindennapi iskola. 

12—15 éves korban 1 A fiúk 12—21 éves 
ismétlőiskola vagy korban leventeoktatásra 

tanonciskola. 1 járnak. 

— Egy szép mondást is írok alája, véssétek 
jól a szívetekbe: Tanulj, hogy boldogidj! 

—• Ki szeretne majd közületek boldogulni? 
Már most, kis korotokban is készülhettek rá. 
Hogyan? — Csak arra kérlek benneteket, ha-
nyagságból egy órát se mulasszatok ebben a 
tanévben. Milyen kára lehet annak, aki sok-

szor hiányzik az iskolából? Különben majd 
mindennap ellenőrzöm ebben a naplóban, ho.ny 
k; mikor és miért mulasztott? A törvény is 
nagyon szigorúan veszi ám az iskolábajárást. 
Időnkint jelentést is kell tennem a városházán 
a mulasztókról. Sejtitek-e, hogy miért? — Jaj 
lenne az iskolakerülőknek! — Remélem, közü-
letek egy sem lesz az. 

3. Hogyan volt régen és hogyan van most? 
— Lássátok, régente nem vették ilyen szigo-
rúan az iskolábajárást, mint most. S bizony, ak-
kor igen nagy volt azoknak száma, akik még írni-
olvasni sem tanultak meg. Ismertek-e ilyeneket? 
(Esetek a gyermekek ismerősei köréből.) Úgy 
hívjuk az írni-olvasni nem tudót: analfabéta. 
(Felírom a táblára.) Alfabéta az ABC-t jelenti, 
analfabéta pedig azt, hogy még az ABC-t seni 
ismeri az a szegény tanulatlan. Képzeljük csak 
el, micsoda kellemetlen dolog lehet a mai vi-
lágban az, ha valaki még írni-olvasni sem tud. 
Milyen áldás rátok nézve, hogy ti nem tartoz-
tok az analfabéták közé. S ezt minek köszön-
hetitek? Hála Istennek, a múlthoz képest csök-
kent az analfabéták száma. — Mit gondoltok, 
miért? — Szigorúbban hajtják végre az iskola-
törvényt. — Más oka is van. Néhány évvel ez-
előtt sok-sok gyermek nem járhatott iskolába, 
különösen az alföldi tanyákon, mert több óra-
járásnyira volt tőlük csak egy-egy iskola. 
Hiába szeretett volna ezer meg ezer kis tanyai 
gyermek tanulni, iskolába járni, nem lehetett. 
Nem volt iskolájuk. Szegénykék analfabéták 
maradtak. De ma már máskép áll a helyzet. 
Az ország gondoskodott arról, hogy szép kis 
iskolákat állítsanak fel számukra. (Tanyai is-
kola képe.) 5000 tanyai iskolát állíttatott az fel 
az Alföldön, azért, hogy az ott élő kis gyerme-
kek se maradjanak tudatlanok. Elrendelte a 
miniszter, hogy az iskolatörvényt mindenhol 
nagyon szigorúan hajtsák végre. Helyesen 
tette? Miért? Minden törekvésünk az, hogy 
Magyarország olyan művelt ország legyen, 
hogy minden külföldi nép kalapot emeljen előt-
tünk. Hogyan lehetne ezt elérni? — Akkor ta-
lán Nagy-Magyarországot is könnyebben visz-
szakaphatnánk, — tervezgetik a gyermekek. 

Begyakorlás. 
— Sok mindenről beszéltünk ma, egy kicsit 

szedjük rendbe, hogy el ne felejtsétek. Tanul-
tunk az iskolatörvényről. Hogyan szól? Mely 
iskolákat kell a gyermeknek végigjárnia? Mi 
haszna van külön mindegyikből? — Mit ér-
hetünk el felnőtt korunkban, ha pontosan tel-
jesítjük az iskolatörvényt? Hátha nem? — Ho-
gyan történik az iskolábajárás ellenőrzése? — 
Mit mondtunk az analfabétákról? — A követ-
kező órán, vagy otthon írjátok le szépen, 
őszintén, milyen szándékkal kezdtétek meg az 
iskolaévet, mik a terveitek a jövőre nézve s 
miben lehetnék én külön-külön segítségetekre? 
Címnek talán ezt írhatnátok: Ha Isten segít, 
így lesz majd, hogy . . . 
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A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Nemzetnevelés folyó évi 16. számának a ve-
zércikkét Hinzl Bernát írta az alkotni tudás-
nak emberéről, a kath. tanítóság példaképéről 
és mesteréről, De La Salle Jánosról. Brenner 
Tivadar Szent István királyról írt ünnepi cik-
ket. Újhelyi István a tanítói munka örömeit 
tárja az olvasó elé. Döbrentey Gyula a tanítói 
hivatás magasztosságát dicséri. Horváth Lajos 
a „mesterválasztások"-ról írt cikket. 

Az Evangélikus Népiskola folyó évi 7—8. szá-
mának az első cikkét Szabó Gyula írta az egy-
házi éneklésről és orgonálásról. Kifejti ebben, 
hogy faluban, ahol legfeljebb a dalárda (ha 
van!) szokott egy évben egyszer-kétszer hang-
versenyezni, bizony nincsen másutt alkalma az 
egyszerű embernek „zenei műveltséget" sze-
rezni, mint a templomban. A faluban legtöbb-
ször csak maga a kántor s a templomi orgona 
képviselik a magasabbrendű zenét. Nem lehet 
tehát közömbös, hogy mit és hogyan játszik az 
orgonista. Minden kántornak azzal a tudattal 
kell leülni az orgona padjára, hogy a maga pi-
cinyke templomában, egyszerű kis orgonája 
mellett ugyanazt a fenséges munkát végzi, 
mint a monumentális székesegyházak „regen-
schori"-jai. Akkor sohasem fog preludium he-
lyett utcai operettkuplékat orgonázni s nem jut 
majd eszébe egy hívőnek sem, hogy arra kérje 
meg a kántort, hogy esküvő alatt a „Perzsa 
vásárt" vagy pedig a „Néger álmát" játssza. 
Magasztos templomi zenéhez szokott fülű ember 
ilyen kívánsággal nem állhat elő. A rádió kor-
szakában kétszeres erővel kell őrködnünk a 
templomi orgonajáték religiózus voltára. A rá-
dió műsora jobbára szórakoztató zenét (néha 
túlságosan könnyű fajsúlyú muzsikát) közve-
tít s ez a zene nagyon otthonossá is válhat az 
egyszerűbb emberek fülében. Az orgonistának 
arra kell tehát törekednie, hogy a templomi 
zene mindig magasan felette álljon annak a 
zenei tudásnak, ami a rádión keresztül a kü-
lönböző értékű muzsikákból az egyszerű embe-
rek lelkében felhalmozódott. 

Azt is nehéz eldöntetni—írja Szabó Gyula —, 
hogy egyszerűbb emberek lelkében az egyhá-
zias orgonista játéka áhítatot, vagy csak han-
gulatot kelt-e? Sajnos, ezt nem tudjuk ellen-
őrizni. 

Az éneknek vezetésére és nem kísérésére szol-
gál az orgona. A cikkíró gyakran volt olyan 
kis gyülekezetben, ahol igen szépen, egyönte-
tűen énekeltek, s a lehalkított orgona tényleg 
csak kísérte a gyüleket énekét. Ilyen azonban 
ezer közül csak egy fordul elő. Az esetek na-
gyobb számában vezetni kell az orgonával az 
éneklést. Ha valamelyik gyülekezetben kísérni 
lehet a gyülekezet énekét, az azt mutatja, hogy 
a hívek jól és határozottan, főleg pedig fegyel-
mezetten énekelnek. 

Egymanuálos orgonával semmiképen sem 
elégedhetünk meg. A korálokat előkészítő elő-
játékok főleg polifonikus szerkezetűek. Egy-
manuális orgonán ilyen szerkezetű darabot ba-
jos előadni. Értelmetlenül és unalmasan, sok-
szor zavarosan hangzik. Pedig Bach örökbecsű 
korálelőjátékai mind polifonikus szerkezetű al-
kotások. Ezeket csak többmanuálos orgonán 
lehet hatással előadni. Ezért legalább is két-
manuálos orgona beállítását szorgalmazzuk, 
természetesen, ha az ehhez szükséges összeg 
könnyen előteremthető. 

A zene lelke a ritmus. Ennek pontos ismere-
tére meg kell tanítanunk a gyermeket még az 
iskolában. A korálok megkívánják a megsza-
bott ütemet. A gyülekezeti éneklés egyöntetű-
sége is ezt kívánja. S ehhez az egyöntetű, szabá-
lyos ütemek szerint folyó énekléshez igenis 
hozzá kell szoktatnunk a gyermekeket. 

Igen érdekes tanulmányt írt Sehranz Vilmos 
„Pedagógiai jelszavunk" cím alatt. 

Azok a nagy megpróbáltatások, melyek a 
világháború és következményei nyomán az em-
beriségre rászakadtak, természetszerűleg nem-
csak a politikai, gazdasági, — egyszóval a 
külső életben hoztak létre változásokat, hanem 
valóságos szakadékot képeznek az emberiség 
belső, tehát lelki életében is. A szakadék szélén 
két merőben különböző embertípus áll egymás-
sal szemben — írja Sehranz. A háború előtti 
ember a maga biztosított életstandardja mellett 
nyugalmasabb, derűsebb életet élt. Polgárilag 
érthető célok felé törekedett több-kevesebb ideá-
lizmussal, céljaiért őszinte hévvel tudott lel-
kesedni. — A tudományos életet a részletekbe 
hatoló alaposság jellemzi a szaktudományok-
ban, a világegyetem általános és harmóniát te-
remtő törvényeinek megismerésére és megálla-
pítására való törekvés a filozofikus tudomá-
nyokban. — A technikai fejlődés egyrészt a 
gazdasági élet, másrészt a háborús fegyverke-
zés szolgálatába szegődött, így meglehetősen 
determinált volt céljaiban és korlátolt kutatá-
saiban. Ennek dacára azonban a mai technikai 
berendezettség mind csírázott már és a háború 
előtti ember figyelmét a mai eredmények felé 
terelte. — A gazdasági életben a többtermelés 
jelszava volt a legfőbb princípium. Ez diktálta 
embernek és gépnek a munkaütemet s mint-
hogy a gép jobban bírta az iramot, kiszorította 
helyéről az embert. De itt is bizonyosság ho-
nolt a cél szempontjából, csak a módszerekben 
kellett válogatni. 

Ezeknek nyomait láthatjuk háborúelőtti ne-
velésünkben is. A célkitűzés az eszményi em-
ber, az erkölcsi jellem. A hajtó energia az a 
hit, mely a föltétlen nevelhetőség reményével 
kecsegtet. A módszer az aprólékcsságig elmé-
lyülő és a lélektani individualizmus felé hajló. 
Kétségei a nevelésnek sem voltak. Társadalmi 
problémákkal keveset foglalkozott. A hazafias 
nevelés — mondja Sehranz — történeti alapon, 
mélyen gyökerező érzésekkel vértezte fel a 
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nemzedékeket, de kevés gyakorlati irányú im-
pulzust adott, úgyhogy a tradíciók nélküli, de 
gyakorlatilag ügyesen dolgozó nemzetiségek 
éberebb öntudattal rendelkeztek és szervezked-
tek nyiltan és titokban egyaránt. A nevelés ál-
talában alapos, humánus képzést nyújtott. 
A klasszikus és a modern művészi nevelés ne-
mes patinával vonta be a lelkeket. Az ismere-
tek nem annyira a gyakorlati hasznosságot ke-
resték, mint inkább az elmélyülni tudást. Amit 
a nevelt kapott, azt nem utilitárista szemszög-
ből osztályozta többé vagy kevésbbé használ-
ható ismeretekre, hanem lelkileg átgyúrta, er-
kölcsi és esztétikai forrásul használta s így 
épült fel azokból a művelt és jellemes ember. 
Nem a civilizációba való helyezés volt az, ha-
nem igazi kultúra, olyan, mely mélyen gyöke-
rezik a tradíciókban, a társadalmi, a nemzeti 
és az egyéni ideálokban. Ennek volt a következ-
ménye, hogy magyar középosztályunk művelt-
sége a nyugateurópai átlagnál magasabb volt. 
Ennek volt a következménye a háború előtti 
kornak tisztultabb erkölcsi felfogása, maga-
sabbrendű mentalitása. Kevesebb jelszó, keve-
sebb társadalmi egyesülés volt, de mindkettő-
ben több tartalom. 

A mai emberről a következőzet írja Schranz: 
A sok baj és nehéz megpróbáltatás, annyi gazda-
sági és lelki hánytatás után szinte nehéz meg-
találnunk a mai emberben az embert! 

Politikai tekintetben a legnagyobb vesztesé-
gek mélységéből próbálnak a népek a legma-
gasabb események magaslatára jutni. A nem-
zetek elemi jogait és létét sértő békék mellett 
az örök béke, a népszövetség, a döntőbírásko-
dás gondolataival foglalkoznak. Ezzel a tra-
vesztizáló pózzal teljesen lejáratják néhány 
nemzedék előtt ama jobb sorsra és őszintébb 
megfontolásra érdemes eszméket. A nemzetközi 
politika eme teljes csődje a mai ember lelkét 
pesszimizmusba elönti és haladás helyett a meg-
haladott, de életet ígérő eszmékhez fordul. Na-
gyobb gyűlölettel sohasem viseltettek a nemze-
tek egymás iránt, mint korunkban. Az általá-
nos emberi szempontok természetszerűleg mé-
lyen alája kerültek a nemzeti szempontoknak. 
A neonacionalizmus felvette a harcot a paci-
fizmussal. 

A tudományok közül a természettudományok 
lázasan dolgoznak és folytonos eredményeket 
mutatnak fel, de a társadalomtudományok és a 
nemzetgazdaságtan zsákutcába kerültek. A gaz-
dasági életben a kapitalizmus erős korhadás 
jeleit mutatja, nem tudja sem a termelés és 
fogyasztás helyes egyensúlyát biztosítani, sem 
a tömegek szociális kívánalmait kielégíteni. 
A szovjet kemmunisztikus szervezési kísérlete 
ezzel szemben semmi jót nem ígér. Volna még 
az olasz fascizmus társadalommentő és terme-
lést szabályozó kísérlete, melyről azonban még 
nem tudni, nem-e csak egy nagy ember szug-
gesztív hatása nemzetére! 

A természettudományok sarjadéka, a tech-
nika, látszólag felszabadult vazallusi állapotá-
ból, a mechanizált termelés ugyanis a túlter-
meléshez vezetett, hamis jelszavának tehát 
nincs jövője; bebizonyosodott, hogy a termelési 

rendben az ember a fontos, minden másnak 
hozzá kell alkalmazkodnia. A távolságok meg-
szülitek távolságok lenni, de ugyanakkor az em-
berek elfelejtettek — lassan menni. És ez a ro-
hanás rányomta bélyegét a mai embertípusra. 
Nem tud, nem is akar a hangulatoknál időzni, 
elmélyülni, szemlélődni. A jelenségekkel csak 
futólag és felületesen foglakozik, nem ér rá a 
mélyükre hatolni, sietnie kell, minden perce be 
van osztva, el van foglalva A véleményét nem 
maga formálja, készen veszi azt át a hivatásos 
véleményaikotóktól újságában. Mindent tudni 
szeretne, de tudása felületes újságolvasói-tudás. 
Csak a nagy vonalak érdeklik, a részleteket nem 
bírja az idegzete sem, mely ilyen iramban ért-
hetőleg megromlik. A megnehezült gazdasági 
helyzet betetőzi ezt a nyugtalan állapotot. Sie-
tés és türelmetlenség, számítás és aggódás kí-
sérik korunk emberét nyomon. Ahol mindenki 
siet, ott természetes a tülekedés, ahol nehéz a 
kenyeret megszerezni, ott nagy harc is dúl érte; 
ahol harc folyik, nincs idő elmélyülésre, oda 
gyakorlati felkészültség kell. Így megszületett 
a háború utáni embertípus, mely nagyon ha-
sonlít az amerikai zsánerhez. 

Az agyonhajszolt, fáradt idegzetű, határozott 
cél nélkül vergődő ember szórakozásában két-
féle követelményt támaszt: legyen az könnyű, 
felszínes, hogy ne kelljen fáradt idegeivel az 
elmélyülést keresnie és legyen izgalmas, mert 
csak az erős ingerek hatnak már ernyedt ide-
geire. 

Egészbenvéve sajnálatra méltó a mai embe-
riség, mint ahogy mindig sajnálatra méltók a 
nagy történeti vajúdások és átalakulások nem-
zedékei. Küönösen hangoztatja Schranz, hogy 
nem a civilizációra kell a súlypontot helyezni, 
hanem a kultúrára; gondolkodni, érezni, elmé-
lyülni kell tudni, hogy az életkeretek célt és 
tartalmat nyerjenek, hogy az élet ismét szép és 
jó legyen. 

A nevelés leggyakrabban hangoztatott mai 
jelszava, hogy a „gyakorlati életre kell nevelni". 
Az igazi életrevaló nevelés elsősorban kultúrát 
adjon, lelki élményeket, gondolatokat, érzelme-
ket, érzéseket, hangulatokat s ne kövesse a mai 
boldogtalan életet abban, hogy mindenben a 
hasznosságot nézze elsősorban. 

A nevelés a jövő számára végzi a magvetést, 
vezérelveiben azért sohasem hódolhat be egyes 
korszakok jelszavainak, mindig egyetemes em-
beri ideálokra kell törekednie. És ha az életre 
akar nevelni, adjon olyan lelki alapot, hogy 
arra felépítve az élet ne csak a létért való fizikai 
küzdelem és a civilizáció kényelmi berendezésein 
való ringatódzás legyen, hanem minden emberi 
lélek mélyén ott égjen szikrája annak a tűznek, 
amelyet Isten oltott az emberbe. 

Az Ifjúsági Vezető folyó évi 7—8. számának 
„Gazdasági válság — kultúrpolitika" című vezér-
cikkében dr. Sárpy István megállapítja, hogy 
az általános gazdasági válság bénítólag hat 
állami és társadalmi intézményeinkre egy-
aránt. A nyomasztó gazdasági helyzet következ-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 12 (C>/,. ÉVFOLYAM 10. SZÁM.) 

tóben takarékossági láz lépett fel, mely az 
állami és városi költségvetések redukciójára 
vezetet minden vonalon. Vannak, akik abban 
látják a kivezető utat, hogy a legteljesebb taka-
rékosságot hirdetik. Abban a tévedésben élnek, 
hogy a kultúrának az ország gazdasági helyze-
téhez kell igazodnia. Pedig éppen ellenkezőleg, 
ebben a nehéz, válságos helyzetben egyedüli he-
lyes út: az általános, nemzeti alapon álló kul-
túrának az emelése. Csak erős nemzeti érzéstől 
áthatott, művelt i f jú nemzedék ragadhatja ki 
az országot ebből a szomorú helyzetéből. Erős 
nemzeti érzést, elméleti és gyakorlati tudást 
pedig csak a széleskörű, minden társadalmi ré-
tegre kiterjedő iskolai és iskolánkívüli népmű-
velés adhat az ifjúságnak. 

A történelem tanúságai szerint azok a nemze-
tek, melyek vesztett háborúk következtében a 
megsemmisülés szélére jutottak, állami létük, 
függetlenségük biztosítását, gazdasági önállósá-
gukat egyedül a serdülő nemzedéktől várták. 

Ezt látjuk pl. a napoleoni háborúk idején, 
mikor a tilsiti békekötés után Poroszország el-
veszti területének felét és súlyos hadikárpótlás 
terhe alatt nyög. A helyzete katonailag és gaz-
daságilag kilátástalan. A porosz nép vezetői 
azonban nem csöggednek el, hanem az ifjúságot 
tornaegyesületekbe tömörítve, megkezdik an-
nak tervszerű testi és szellemi nevelését. Az 
iskolamesterek és lelkészek vállvetett, szívós, 
kitartó munkája azután pár év alatt meg is 
hozza a várva-várt eredményt: a diadalmas 
lipcsei csatát. 

Hogy mit jelent a gazdasági fellendülés te-
kintetében az ifjúság szellemi és erkölcsi meg-
nevelése: erre nézve Dánia történelme mutat 
gyönyörű példát. Az erkölcsi és szellemi élet 
fejlődése rohamos gazdasági fellendülést ered-
ményezett, úgy, hogy ma Dánia a kontinens 
egyik legkultúráltabb és egyben leggazdagabb 
állama. 

A ránkerőszakolt trianoni „béke" által sze-
gény, megcsonkított hazánk is sok tekintetben 
Poroszország és Dánia egykori helyzetéhez ha-
sonló sorsra jutott. 

A mi gazdasági fellendülésünkhöz is csak egy 
út vezet: kidtúránk színvonalának általános 
emelése. A világ gazdasági válsága a trianoni 
békétől sújtott hazánkat kataszrófális helyzetbe 
hozta. Termékeink árcsökkenése, munkaalkal-
mak hiánya, melyet nagyrészben a termelési 
költségek csökkentésére alkalmazott gazdasági 
gépek nagy száma is előidézett, sokezer gazda-
sági munkást tett keresetképtelenné. Ez a kere-
set nélkül maradt nagy tömeg duzzasztólag hat 
a társadalom minden rétegére és ennek követ-
keztében túltermelés mutatkozik minden pályán. 
Üj in unkaalkalmak teremtése az ország hatá-
rain belül egyik napról a másikra, megfelelő 
széleskörű kulturális munka nélkül, el sem 
képzelhető. Át kell szerveznünk a ránkszakadt 
gazdasági válság következtében egész gaz-
dasági rendszerünket. De ez az átszervezés, 
úgymint fölös termékeinknek külföldön való 
értékesítése, iparunk, kereskedelmünk fölvirá-

goztatása, idegenforgalmunk fejlesztése stb. 
széleskörű kulturális alapot kíván. 

Ifjúságunknak az új idők szellemében új élet-
pályákra való nevelése, az egyes termelési 
ágakban való fölös munkaerőknek átszervezése, 
új nemzeti célok szolgálatába való beállítása az 
a szilárd kulturális alap, amelyre új gazdasági 
rendszerünket felépíthetjük. A nagy világver-
senyben csak akkor tarthatja fenn magát a 
magyar ifjúság az elsők között, — mondja dr. 
Sárpy — ha gazdag szellemi fegyverzettel, ala-
pos tudással és bő szakismeretekkel, a magyar 
jövőbe vetett törhetetlen hittel indul a küzde-
lembe. Gazdasági válságunk megoldása tehát 
elsősorban helyes kidt úr politikánktól függ. 

Váradi József folytatja ebben a számban is 
„Jellemnevelés az ifjúsági egyesületekben" 
című értekezését. 

Mesterházy Jenő hetedik fejezetét közli a 
székesfőváros képzőművészeti emlékeiről szóló 
rendkívül értékes tanulmányának. 

Novágh Gyula lelkiismeretes gondossággal a 
fővárosi Népművelési Bizottság 1930/31. iskolai 
évi munkáját ismerteti. 

A Zempléni Tanító ezévi 14. számának a vezető he-
lyén Kneiszl Emil a gyümölcsíatenyésztés fellendítésa érde-
kében írt t a r ta lmas cikket. — Daraghy Irma „Költészet 
a gyermek életében" cím a la t t értekezik. — Poppé Béla 
ebben a számban kezdi meg „A ra j z t an í t á s módszere az 
ú j tanterv szellemében" című nagyobb tanulmányát . 

A Katholikus Iskola folyó évi 8. számának „Válasz-
tások u tán" című vezércikkét Barabás András í r ta . — 
Magyar István Szent István napjáról emlékezik meg. — 
Gász József ebben a számban kezdi m e g azt a közlemé-
nyét, amely megmagyarázza, hogy mi t tehet a t an í tó a 
faluhelyen is ter jedő szélsőséges áramlatok ellensúlyozá-
sára . 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A jó tanító. 
A mai korban, amidőn nagyszerű technikai 

segédeszközök — grammofon, rádió, mozgóké-
pek — állnak a nevelés szolgálatára, ismét 
megindult a vita a jó tanító nélkülözhetetlen-
ségéi-öl. A vita modern, a vele fölvetett pro-
bléma régi és örökös. Ki a jó tanító1? Miféle 
különleges erényekkel kell rendelkeznie annak, 
aki erre az elnevezésre jogosan igényt tarthat? 

A XV. században, amikor „az iskola általá-
ban gyermekkínzás volt", akadt egy jeles tanító, 
Vittorino da Feltre, aki gyönyörűséggé vará-
zsolta a nevelést. Jótékony hatásának okai után 
kutatva, megállapították, hogy 

e nagy taní tó kiváló eredményeinek t i tka leginkább 
vallásosságában, erkölcsi emelkedettségében, önzetlenségé-
ben, alázatosságában és egyszerűségében rejlett. 

Amikor úgy érezzük, ami sokunkkal megesik 
az iskolai év végefelé, hogy minden igyekeze-
tünk, erőfeszítésünk ellenére munkánk csekély 
haszonnal járt, hogy elérni óhajtott hatásunk 
célt tévesztett és feledségbe merült, bizony szí-
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vesen visszaidéznők, amit szintén emlegetnek 
VittorinÓY'A, hogy „azt akarta, feledjék őt el és 
valóban el is felejtették". S mindezen felül 

a világ tán még sohasem látott olyan tanítót, aki be-
érte azzal, hogy csakis tanító és semmi egyéb, mert ő 
fönséges hivatást látott a maga foglalkozásában; éppen 
azáltal, hogy semminő igényt sem támasztott, a leggaz-
dagabb jutalmat lelte munkájának eredményében. 

A tanítás bizony nagyon nehéz dolog és keve-
sen végzik igázás jól; sokan vannak közöttünk, 
akik többre vágynak a tanítóságnál; s nagyon 
kevesen, akiknél a munka uralkodik minden 
más érdek fölött. Nagyon is eltávolodtunk a 
tanítónak attól a XVI. századbeli eszményképé-
től, amint azt a jezsuitarend szabályzata meg-
határozta: 

Az alatt az idő alatt, amíg a jezsuita tanítói szolgá-
latot lát el, teljesen ennek a munkájának szenteli magát. 
Magántanulmányait abbanhagyja, vallásos gyakorlatait 
megrövidíti... és azon van, hogy a meghatározott taní-
tást a megállapított módszerrel elvégezze. Ezenközben 
egyéni sajátosságait és véleményeit a lehetőség szerint el-
nyomja. 

Mi nagyrabecsüljük azokat a tanítókat, akik 
az iskolán kívülálló dolgok iránt is érdeklődést 
tanúsítanak, mert azt tapasztaltuk, hogy akkor 
jobban végzik a feladatukat. De azért van va-
lami nemes a jezsuitaideálban, kivált, ha figye-
lembe vesszük, hogy minő aprólékos gondosság-
gal tanulmányozták a nevelés részletét. Néhány 
évvel ezelőtt írta egy jezsuita atya: 

Mindenre ügyelni kell: a gyermekek sajátos jellemére s 
az egész csoportnak általános felfogására és érzelmeire. 
Ám egy dolog felől bizonyosak lehetünk: hogy mink ma-
gunk is megfigyelés alatt állunk és hogy növendékeink 
gondosan tanulmányozzák erős és gyönge oldalunkat egy-
aránt. Előadásunk, rendelkezésünk módja, hangunk színe-
zete, taglejtésünk az éberen leselkedő gyermekhad előtt 
feltárja jellemünket, ízlésünket, érzelmeinket. 

Az igazi tanítónak mindenekelőtt önmagát 
kell tanulmányoznia, teljes szerénységgel és le-
hetőség szerint a tanítványok szemén át. A jó 
tanító tudatában van annak, hogy nem a cse-
lekedete a fontos, hanem lényének igazi mivolta 
a döntő. Ha cselekvésre van szükség, fürgén 
végrehajtja azt, de nem téveszti szem elől a 
tényt, hogy a nevelés folyamata lassú és csön-
des, a tűzijáték hirtelen fénye pedig csak 
vakít; azt is jól tudja, hogy a végső nevelés 
belülről folyik, hegy a gyermeknek magának 
kell saját üdvét kimunkálnia. „Nagy a hajlan-
dóság a sz.kolasztikus világban — írja Mon-
taigne —, hogy lebecsülje annak az önnevelés-
nek értékét és hatalmát, amely pedig az eleven 
iskolával kezdődik és az egész életen át folyik". 
Az igazi tanító tartalékba helyezi magát mind-
addig, amíg szükség lesz rá, ébrentartja növen-
dékeiben a függetlenségnek érzetét s az ön-
bizalmat, amely aztán teljesen kifejleszti ben-
nük természetadta képességeiket; ez érzetek 
előhívása után pedig ra j ta van, hogy táplálja 
s a helyes mederbe irányítsa azokat. Mulcaster 
szerint 

a nevelésnek és oktatásnak az a célja, hogy a Termé-
szetet tökéletesedésre segítse; ez pedig akkor éretik el, 

amikor minden képesség a gyakorlás, a szokás révén töké-
letesbül, amihez pedig jó elemek nyújtanak hathatós se-
gítséget. 

Nos, a tanítónak az a feladata, hegy ilyen 
„jó elemül" szolgáljon. És minthogy a nevelés 
folyamata jórészt az utánzásnak a folyamata, 
az igazi tanítónak az a legnagyobb gondja, hogy 
felkutassa és bemutassa mindazokat a tulaj-
donságokat, amelyeket erre az utánzásra mél-
tóknak tart. Ezek a tulajdonságok pedig véges-
végig változatlanok: a szép, az igaz s a jó. 

Nekünk az a kötelességünk, hogy a tudomá-
nyokra oktassuk növendékeinket; arra kell tö-
rekednünk, hogy kielégítő jó eredményeket ér-
jenek el az egyes tantárgyakban; de jelszavunk 
mindig az legyen, hogy „non l'objet, le savoir, 
mais le sujet, c'est l'homme" (nem a tárgy: a 
tudás, hanem az alany teszi az embert). A? 
igazi tanítás tanulásra vezet; de mindenekelőtt 
azt kell meghatároznunk, hogy mik azok a lé-
nyeges dolgok, amiket növendékeinkkel elsajá-
títtassunk. 

Lehetetlen a jó tanítónak végleg soha meg nem 
oldható problémáján elmélkednünk anélkül, hogy 
vissza ne térnénk Pestalozzira, erre a különös 
ellentmondásra, akinek tanító-élete az egyik 
percben annyira képtelennek, a másikban pedig 
olyannyira fönségesnek látszik, de akinek ki-
tartó munkája a legjobb útmutatás a példaadás 
értékére s a jó tulajdonságok keltésének hatal-
mára. Pestalozzi átható világossággal látta, 
hogy a példa mennyire ragadós. „A legjobb út 
az istenfélelemre — írja —, ha a gyermek látja 
és hallja a jó keresztényt." Ezenkívül jól is-
merte Pestalozzi az önfeláldozás boldogságát is 
az olyan feladatért, amelyben a maga szent 
hivatását látta; az érte való szeretetből viselte 
el a sok szenvedést, kísértést és tévedést. 

Nem kívántam egyebet, így mond, s ma sem vágyódom 
másra, mint aminek éltemet szenteltem: a nép jólétére; 
szeretem népemet, pedig nagyon nyomorultnak látom sze-
gényt, mint kevesen látják, mert én együtt szenvedtem 
vele, mint kevesen szenvedtek. 

Milyen különösen hangzanak e szavak mosta-
nában, amikor a tanügyi lapokat az illetmé-
nyekről, a státusról s a nyugdíjról szóló érte-
kezések töltik meg, amidőn a tanítóság elismert 
foglalkozás, amelyet kiterjedt bürokrácia oltal-
maz és egyöntetű merev szabályok irányítanak. 
Ha az elmúlt idők kiváló tanítói visszatérné-
nek, azt kellene hinniök, hogy a mai tanítónak 
nincs is alkalma képességeinek bemutatására, 
annyira megköti a sok szabály és korlátozás. 

Kész szerencse, hogy mégsem lehet a nevelést 
hivatalos előírásokkal teljesen megkötni. Akár-
milyen szigorú legyen is az ellenőrzés, a felül-
vizsgálat, nem képes eltörülni a becsületesen 
leélt életnek hallgatag hatását. Ha nem is 
lenne egyéb okunk rá, hogy liigyjiink a jó 
tanító szükséges és hatásának maradandó vol-
tában, ez a körülmény egymagában is elegendő 
lenne rá. Gyermekeknek ugyan nincs oly éles 
érzékük az erkölcsi értéknek vagy gyöngeség-
nek fölfogására, mint azt általánosan hiszik, de 
igenis nagyon fogékonyak az atmoszféra, a lég-
kör hatása iránt. Ha egyebet sem csinálna osz-

J 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 14 (C>/,. ÉVFOLYAM 10. SZÁM.) 

tályában a tanító, minthogy forgatná a grammo-
font vagy a rádiót, vagy mozgóképeket vetí-
tene, növendékeire akkor is ragadna róla va-
lami, jó vagy rossz. De az igazi tanító soha 
sincs hatásában ennyire korlátozva. Minden ne-
velésben az uralkodó erő maga az egyén, 
egyetlen tárgyra központosítva minden képes-
ségét és érzelmét, azon munkálva, hogy máso-
kat is megnyerjen a maga felfogására, a bűn 
kárhoztatására s az erény szeretetére s abban 
a vallásban való hitre, amelyért ő maga is él 
és hal. 

Mindebből folyóan jó tanító csak abból vál-
hatik, akit nagy és szent célok lelkesítenek. 
Gyakorta emlegetik, s néha nem minden gúny 
nélkül, hogy a tanító egészen más ember, mint 
a többi. S ez igaz is: az olyan élet, amelynek a 
„jó elemül" kell szolgálnia a gyermekek szemér 
ben, nem élhető le mindama szabadosságok 
közt, amelyeket a felnőtt kor kiváltságául te-
kintenek, önkénytes korlátozottsága is csak úgy 
tartható fönn, ha tudatos és őszinte törekvés 
hevíti minden iránt, ami igaz, tiszteséges, he-
lyes, tiszta, szeretetreméltó és jóhírű. 

Azt is szokták hangoztatni, hogy a tanító 
élete puszta önfeláldozás. Ez az állítás azonban 
nem helytálló, mert az eszmény megvalósításá-
ban nincs önfeláldozás s mert ahhoz csupán 
nagy szeretetnek és rokonérzésnek árasztása 
szükséges. És erre a szeretetre és rokonérzésre 
sohasem volt nagyobb szükség, mint manapság, 
amikor a liberális nevelés mindenki számára 
elérhető, az elhelyezés, fölszerelés tökéletese-
dett, az oktatás színvonala magas s az iskolai 
élet kellemessé tétele s általában az iskolás-
gyermekek gondozása olyan fokot ért el, ami-
nőről eleink nem is álmodtak. És ennek az 
egész épületnek betetőzése a tanító kezében 
van, őrá hárul a feladat, hogy lelket öntsön a 
műbe, amely őnélküle csak mechanikai csoda. 
Ha pedig hiányzik az iskolából a lélek, miként 
várhatjuk, hogy a gyermek helyes életre ké-
szüljön benne? 

Sok fiatal képesített tanítónak leghőbb vágya, 
hogy minél előbb gyakorlatban is megkezdhesse 
pályáját. Hiszen gondos kiképzésben részesült 
módszer és szervezés dolgában, ismeri a lélek-
tan elveit, tapasztalt oktatóktól gyakorlati lec-
kéket is kapott. De vájjon tudatában van-e 
annak, hogy a nevelés gépezete mögött valami 
nagyszerű és fönséges is van, hogy a tanítás 
több az egyszerű foglalatosságnál, hogy igazi 
vallássá kell válnia annál, aki minden lehetősé-
gét tettre akarja váltani? 

A szeretet a gyermek iránt kívánatos és gyö-
nyörű jellemvonás, de ez önmagában még nem 
elegendő; a gyermeken való segítésnek a vágya 
is számbajön, de a cél még ezzel sincs elérve: 
elengedhetetlen még az a lélek mélyén fekvő 
törekvés is, hogy mindazt megvalósítsuk, ami 
önmagában is a legjobb és pedig nem hiú 
dicsőségvágyból, hanem attól a hittől indítot-
tan, hogy az emberiség haladása és boldogulása 
csakis az egyéneknek az érvényesülés érdekében 
kifejtett lankadatlan erőfeszítés útján érhető el. 

The Times, Educational Supplement, 

c) Francia lapokból. 

Növendékeink szüleinek megismerése. 
Növendékeink szüleivel valóban érdemes lenne 

többet foglalkoznunk, hiszen az ő életmódjuk, 
életfölfogásuk szolgál leggyakrabban követendő 
például gyermekeiknek is, az ő testi-lelki alka-
tuk szabja meg tanítványainknak külső-belső 
természetét s ezzel a nevelhetőség határait is. 
Régen megdőlt már az a vélekedés, mintha az 
iskolába vagy akár a kisdedóvóba kerülő gyer-
meknek lelke fehér lap lenne s csak a neveléstől 
függne egymagában, hogy erre a lapra minő 
benyomások, észleletek, érzések, vágyak, akará-
sok vésődjenek. A szülőktől, de még rajtuk túl-
menően is: az ősöknek nyomon sem követhető 
végtelen láncától öröklődnek, és pedig elődnek-
utódnak akaratától egyaránt függetlenül, az 
egyéni belső tényezők, ezeknek hatása alatt ví-
vódik-alkuszik meg az egyén a külvilággal, 
a környezettel és e küzdelemnek kiegyenlítő ere-
dője az egyéni és a társas élet. Ebből a szem-
pontból indulva ki, arra a lehangoló következte-
tésre kellene jutnunk, hogy ekként a tanítónak 
nevelő-munkássága teljesen kárbaveszett fárad-
ság s csak az oktató-tevékenységének van meg 
az értéke. Ám ez a következtetés elhamarkodott, 
mert a testi-lelki adottság mellett is igen tág 
határa van a nevelhetőségnek, kivált a társas 
(szociális) élet irányában. 

Általános tapasztalat, hogy a városlakó szü-
lők jobban törődnek gyermekeik iskolai munká-
jával, mint a falusiak. 

A falusi iskola szempontjából a szülőknek 
többféle csoportját lehet megkülönböztetni. 
Akadnak, bár egyre kisebb számban, akik határ-
talan bizalommal viseltetnek az iskola iránt: 
ezeknek gyermekeiből válnak, ha egyébként te-
hetségesek, a mintaszerű tanulók, vagy pedig 
ellenkezőleg, a kirakatbavaló elmaradottak; — 
szintén bizakodó, de már bírálatot is gyakorló 
szülők; — szűkebb látókörűek. akik csak annyit 
várnak az iskolától, amennyiben maguk is ré-
szesültek; — önteltek, akik mindig a tanítót 
okolják gyermekeik balsikereiért; — végül a 
hiszékeny szülők, akik könnyen az iskola ellen-
ségeinek táborába kerülhetnek. 

A falusi tanítónak tehát, ha mindenik növen-
dékével szemben, a szülők ellenérzése esetén is, 
be akarja tölteni a maga hivatását, különösen 
bölcs magatartást kell tanúsítania. Mindenek-
előtt őrizkednie kell attól, hogy önszeretetét is 
belevigye a játékba. Higgadtan megvizsgálnia 
az adott helyzetet, hogy mentől több hasznot 
húzzon belőle tanítványainak javára, akiket vég-
tére is nem terhel semminő felelősség vagy 
gáncs. Teljesebb megértés kedvéért a szülőknek 
helyzetébe kell magát beleképzelnie, nevelteté-
sükkel, erkölcseikkel, elfogultságukkal, tapasz-
talataikkal, lélekállapotukkal egyetemben, az ő 
szemükön át néznie az osztályt és bírálnia sa-
ját magát. 

Hiszen amikor Guizot, a jeles történetíró előtt 
azt a kérdést pendítette meg valaki, hogy mi-
módon kellene gyermekét neveltetnie, ezt a vá-
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laszt kapta: „Előbb a gyerek nagyszüleit kellett 
volna rám bíznod". 

Mindenekfölött tehát magunkra, észszerű és 
kitartó magatartásunkra kell számítanunk, hogy 
a közbecsülést, majd a rokonszenvet kierősza-
koljuk. A falusi környezetben, a hagyományok 
birodalmában, ahol az ugrást nem ismerő termé-
szettel való örökös érintkezésben csak lassan 
terjed a hír, a divat és az ármány, legelső fel-
adat, hogy a bizalom atmoszféráját teremtsük 
meg az iskolával szemben, mert ha ez a légkör 
már megvan, senki sem tudja magát annak ha-
tása alól kivonni s apránkint a legcsökönyöseb-
bek is megtérnek. Nos, rajtunk áll, hogy a köz-
bizalmat megnyerjük és megtartsuk. 

L'Enseignement Public (Paris). 

c) Német tanügyi lapokból. 

A mesével való oktatás. 
A mesekérdés az oktatás erősen vitatott kér-

dései közé tartozik. Sok pedagógusnak meg-
győződése, hogy a mesének a modern iskolá-
ban helye nincsen. Mások viszont a mesét 
semmi körülmények között sem akarják nél-
külözni. Bármilyen ellentétes is a két véle-
mény, egy bizonyos, a mesék kiválogatása ok-
vetlenül szükséges. Nincsenek-e mesék, amelyek 
a botbüntetést, mint kitűnő nevelési eszközt 
dicsőítik? Sok mesében a mostoha anyákat 
szörnyű teremtéseknek írják le. Hány mesében 
riasztják meg a gyermekeket a gyermekfalók, 
gyermekhóhérok, boszorányok! Semmiesetre 
sem lehet kívánatos pedagógiai módszer a 
gyermekeket vérrel, gyilkossággal, halállal 
traktálni! Kísértetek, boszorkák, ördögök, tör-
pék, a mesék cselekvő személyei. Ezek ijedtséget 
keltenek a gyermekben s főleg a félénk és ideges 
természetűekben idéznek elő lelki megrázkód-
tatásokat. E mesebeli rémalakokat egyes szü-
lők és nénik még arra is felhasználják, hogy 
a gyermeket engedelmességre kényszerítsék. 

— Ha nem engedelmeskedel, jön a farkas 
(vagy a gonosz mostoha!) stb. 

Ilyen és ehhez, hasonló módszerekkel élnek 
az értelmetlen szülők. 

Akinek az az álláspontja, hogy a gyermekek-
kel csak a tiszta igazságot szabad közölni és 
semmi mást, annak semmiesetre sem rokonszen-
ves a mesének az iskolában való szerepeltetése. 

Alább következik egy mesével való oktatási 
óra, mely Bécsben, egy XVI. kerületi elemi 
fiúiskolában folyt le és bizonyos pedagógiai el-
veket igyekezett érvényre juttatni az oktatás-
ban. 

A tanító elolvastatta „Szerencsés János" 
(Hans im Glück) meséjét. 

Első kép: János elbúcsúzik a szülői háztól. 
A képet az osztály minden megjegyzés nélkül 
elfogadja. 

Második kép: János hétévi szolgálatáért egy 
maiék aranyat kap. Élénk vita támad: — Ez 
nem igaz! — Ennyi pénze senkinek sincsen! 
— Az én apám hetenként kapja fizetését és 

akkor papírpénzt hoz haza! — Nem papírpénzt, 
hanem bankjegyet! — Milyen ostoba volt, liogy 
nem naponta kérte a bérét, akkor betehette 
volna a takarékpénztárba! Sok kamatot kapha-
tott volna érte! 

Mit lehet ezzel a sok pénzzel kezdeni! Egyik 
házat, a másik kertet vásárolt volna érte, a 
harmadik rádiót szerzett volna be, mindegyik 
máskép hasznosította volna a pénzt. Egy 
gyönge kis fiúcska — nagyon szegény embe-
rek gyermeke — sok virstlit vett volna érte! 

Harmadik kép: Szerencsés János a temén-
telen pénzért lovat vásárol. Milyen csalódást 
kelt ez az osztályban! Nem az egyenlőtlen csere 
miatt, ó nem! Hanem a csere objektuma nem 
tetszik. A gyermekek érthetetlennek találják, 
miért vásárol valaki lovat magának1? Az osz-
tály egyértelműleg kijelenti, hogy János a sok 
pénzért autót vehetett volna! A gyermekek 
más korban élnek, mint a meseíró. Ma, ami-
kor az autó uralja a nagyvárosok utcáit, ez 
a mese érthetetlen a nagyvárosi gyermek szá-
mára. A többi képpel szemben ugyancsak el-
utasítólag viselkednek. A mese cseretárgyként 
endíti az aranyat, a lovat, a tehenet, disznót, 
libát, köszörűkövet. A gyermekek pedig ara-
nyat, autót, motorkerékpárt mellékkocsival, 
vagy anélkül szerettek volna! 

Nagy felzúdulást keltett az a kép is, mely 
Jánost a vendéglőben borivás közben mu-
tatta be. 

A következő megjegyzések hangzottak el: 
— A bor és a sör méreg. Az én apám soha-

sem iszik. 
— Nem ember, aki bort vagy sört iszik. 
— Egy korsó sört lehet inni, az nem olyan 

sok! 
— Egy korsó sör is méreg. Az, aki iszik, el-

butul. (Általános helyeslés.) 
— Milyen csúnya, ha valaki iszik; néha ve-

szekednek is és akkor jön a rendőr. 
Amikor János tehénre cseréli ki a pénzt, a 

következő beszélgetés fejlődik ki: 
— Láttál már tehenet? (32 tanuló közül csak 

17 látott egy tehenet.) 
— Az én anyám gyakran mondja: ma megint 

tehénhúst adott a mészáros. 
— A tehén nagyon fontos állat, az adja a 

tejet és a vajat. 
— Ez nem igaz, a tejet és a vajat nem a te-

hén adja, hanem a szövetkezet. 
Eltart egy ideig, amíg a tanító meggyőzi 

őket, hogy a tejet ós a vajat tényleg a tehén 
adja. 

Egy-egy állathoz mennyi gyermeki megfigye-
lés kapcsolódik! A tyúkhoz, a libához, a ka-
csához. 

Amíg nem akad meseíró, aki ú j meséket ír 
a mai nagyvárosok gyermekeinek, a pedagó-
gusoknak arra kell törekedniök, hogy a régi 
meséket — a régi meseírók iránti kegyelet-
tel — átalakítsák. 

Die Quelle. 
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e) Olasz tanügyi lapokból. 

Olasz népoktatás költségvetési 
tárgyalása. 

Az I Diritti della Scuola olasz népoktatási 
hetilap folyó évi 31—33. számaiban ismerteti az 
1932. évi olasz állami költségvetésnek az elemi 
iskolákra vonatkozó részét, a költségvetés kép-
viselőházi és szenátusi tárgyalását. Ezekből az 
ismertetésekből a mai olasz népoktatás képe vi-
lágosan megrajzolható. Az új olasz népoktatási 
törvény, a legge Gentile, 1923 október 1-én kelt. 
Az azóta eltelt nyolc esztendő az elemi iskolák-
nak nemcsak a számát, de a minőségét is emelte. 
A vita szónokai egyhangú elismeréssel illették az 
ú j törvényt és végrehajtását, de nagy elisme-
réssel szóltak a tanítóság színvonalának emelke-
déséről is. Ennek okát egyrészt a tanítói fizeté-
sek rendezésében és a tanítói állás jogi helyzeté-
nek pontos megállapításában, másrészt a tanító-
képzés megreformálásában látják. Az 1300 mil-
lió lirás oktatásügyi költségvetésből 770 millió 
lira rendes és 100 millió lira rendkívüli kiadás 
van felvéve a népoktatás céljaira. Ennek leg-
nagyobb része személyi kiadás, mert a dologi 
kiadásokat, épületek emelését, fenntartását, a 
felszerelést a községek adják, kivéve az ország 
két szegényebb tartományában, Basilicata-ban 
és Sardegna-ban, ahol ezeket a kiadásokat is az 
állam fedezi. Minden tanító — kivéve a na-
gyobb városok és társulati iskolák tanítóit, akik-
ről alább még szólunk — állami tanító. Fizeté-
sét az állam adja. Az iskolai felügyelet teljesen 
állami. A kerületi iskolaügyi főfelügyelősége-
ken minden 40—50 tanító pedagógiai irányítását 
egy didaktikai felügyelő végzi. A tanítói fizetés 
a kezdő 7300 lírától 12.000 líráig emelkedik, auto-
matikusan, négyévenként. A legmagasabb fize-
tést a 28. szolgálati év után érik el. A városok 
által fenntartott iskolák tanítói külön pótléko-
kat kapnak. A tanítóképzést a régi normális is-
kolákból (scuola normale) az újonnan szervezett, 
középiskolaszerű tanítóképzőintézetekbe (insti-
tuto magistrate) helyezték át. Ezekben az ú j 
tanítóképzőkben visszatükrözik az ú j olasz köz-
oktatás irányzata. A tanítóképzés hét év-
folyamú. Az alsó négy évfolyam a középiskolák 
négy alsó osztályának felel meg. Ennek elvég-
zése és szigorú felvételi vizsgálat után juthat a 
növendék a háromévfolyamú felső tagozatba, 
melynek elvégzése után tanítóképesítővizsgálatot 
tesz. Ez az így nyert tanítói oklevél még nem 
jogosít a rendes tanítói állásra. Ahhoz még leg-
alább kétévi gyakorlat és az azután teendő vizs-
gálat szükséges. Ezt már nem is tanítóképzőben, 
hanem külön erre a célra kiküldött öttagú bi-
zottság előtt kell letenni. A tanítóképzést, mint 
általában az olasz középfokú oktatást, három 
dolog jellemzi: 1. az olasz nyelv, történelem és 
filozófia intenzív tanítása; 2. a latin nyelv taní-
tása; 3. a koedukáció. A régi, körülbelül 150 nor-
mális iskola helyett, 87 képzőintézetet állítottak 
fel. Ebben együtt tanulnak fiúk és leányok. 
A legtöbb helyen a leányok vannak többségben. 
3—4 fiú és 25—30 leány. Ritka intézet, ahol a 
fiúk száma a 30—40%-ot eléri. A tanári kar is 

vegyes, olyasféleképen, mint most nálunk az 
állami tanítónőképzőintézetekben van. Ami a 
tanítóképzést legjobban jellemzi: nincs gyakorló-
iskolája. A költségvetés szónokai egyértelműleg 
kívánták a tanítóképzőt végzők számának eme-
lését. Évenként körülbelül 7000 új tanítóra van 
szükség. A tanítóképzők utolsó évfolyamának 
növendékei körülbelül vannak is annyian. De 
részben azért, mert közülök sokan tovább tamil-
nak a négyévfolyamú tanárképzőn, ahová a ta-
nítói oklevél alapján felvétetnek és amelynek 
végzése az elemi iskolai igazgatósághoz és a 
didaktikai felügyelőséghez (legalább két év) is 
szükséges, részben pedig, mert a végzettek előbb 
gyakorlatot akarnak szerezni — állandó a tanító-
hiány. Az állam évenként legalább ezer ú j isko-
lát állított eddig is. Az xíj iskolai évben 1500 ú j 
iskola felállítását vette tervbe, a költségvetés 
szerint. A hozzászólók a tanítók hiánya miatt 
aggodalmaskodtak. Kérték a minisztert, hogy 
ezt az évtizedek óta kísértő tanítóhiányt igyekez-
zen megszüntetni. A háború előtti Olaszország-
nak sem volt soha elegendő tanítója, a mai 
Olaszország is érzi ezt a hiányt. Külön lapra 
tartozik, hogy különösen férfitanítókban nagy a 
hiány. Azt a néhány százat, akik végeznek, a 
községek előre lefoglalják, külön kedvezménye-
ket nyújtanak nekik, csakhogy hozzájuk menje-
nek. Ez a tanítóhiány a parlamentnek és a peda-
gógiai lapoknak évek óta állandó témája. Külö-
nösen Ernesto Codignola, a firenzei tanárképző 
főiskola pedagógiatanárának cikkei és Fran-
cesco Bascone képviselő felszólalásai hívták fel 
a figyelmet a kérdésre. A férfitanítók száma ro-
hamosan fogy, helyüket tanítónők foglalják el, 
még olyan helyeken is, ahol minden körülmény 
tanító alkalmazását teszi kívánatossá. Gazda-
sági irányú továbbképzőkkel kapcsolatos isko-
láknál, a campagnák elhagyott vidékén, az 
Abruzzók sziklái közt levő iskolákban. A Casati-
féle 1859-ből származó alaptörvény tulajdon-
képen elvül tűzte ki, hogy a leányokat ta-
nítónő, a fiúkat tanító tanítsa. Ez az elv soha-
sem valósulhatott meg. Francesco Bascone érde-
kes statisztikai adatokat mutatott be a férfi-
tanítók számának fogyásáról: 

1880-ban a 42 ezer tanító és tanítónő közül 44% volt férfi 
1890-ben az 58 „ 
1900-ban a 65 „ 
1910-ben a 72 „ 
1920-ban a 79 „ 
1930-ban a 100 „ 

A 100.000 létszámban a kinevezett tanítók és 
tanítónők vannak. Van néhány ezer helyettes ta-
nító is. Nincsenek ebben a számban a 12.000 főt 
kitevő óvónők, pedig kiképzésük is, fizetésük is 
általában megegyezik az elemi iskolai tanítóké-
val. Pontosan 20.626 tanító volt ebben az elmúlt 
tanévben. (Nálunk kb. 42% a nő- és 58% a férfi-
tanító.) A szónokok kérték a tanítói fizetések 
emelését, hogy ezáltal a tanítói pályát az ifjú-
ság számára kívánatosabbá tegyék és kérték 
egyúttal, hogy olyan helyeken állítson fel az ál-
lam tanítóképzőket, ahol más középiskolák nin-
csenek, ahol a fiatalság éppen ezért szívesen 
látogatná a tanítóképzőintézeteket. Ez utóbbi 

»» >» >» 

51 »» »» 
»» »» 99 

„ 41% „ „ 
„ 39% „ „ 
„ 37% „ „ 
„ 29% „ „ 
„ 21% „ „ 
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kérés teljesítését Balbino Giuliano megígérte s 
egyúttal kilátásba helyezte, hogy az államta-
nácsban javaslatot fog tenni, hogy a tanítóság 
számára a XII., XI. és X. fizetési osztályokon 
kívül nyissák meg a IX. fizetési osztályt is, ami 
évi 16.500 lirának felel meg. 

A második főkérdés az úgynevezett beiskolá-
zások kérdése volt. Az előadói javaslathoz csa-
tolt statisztikai adatok szerint az iskolakötele-
sek közül 

1924/25-ben iskolába járt 3,200.000, nem járt kb. 1,300.000 
1926/27-ben „ „ 3,400.000, „ „ „ 1,135.000 
1927/28 ban „ „ 3,695.000, „ „ . 900.000 
1928/29-ben „ „ 3,880.000, „ „ „ 800.000 
1929/30-ban . „ 4,069,508, „ „ „ 700.000 

Örvendetes emelkedés ez, amihez azonban még 
meg kell jegyezni, hogy a 700 ezerből legalább 
300 ezret le lehet vonni, mint olyant, akik ma-
gántanulók vagy magánjellegű iskolákba jár-
tak. Az előbb említett állami vagy városi jel-
legű elemi iskolákon kívül vannak ugyanis álla-
milag engedélyezett, úgynevezett egyenjogosí-
tott (pareggiata) magán és egyházi iskolák is. 
Ezek a számok tehát azt jelentik, hogy az iskola-
kötelesek több mint 90%-a jár iskolába, ami elég 
kedvező eredmény. 

Nagyon kedvező képet mutat a tanyai iskolák 
számának emelkedése is. Ezek az iskolák ritka 
népességű területeken keletkeztek. Külön er-
kölcsi területek* (ente morale) létesültek, me-
lyek az állam és a birtokosság támogatásával 
eredményeikben megcsodálni való munkát vé-
geztek. Tanyai iskola volt: 

1923/24-ben 808, 
1924/25-ben 1944, 
1925/26-ban 2758, 
1926/27-ben 3479, 
1927/28-ban 4822, 
1928/29-ben 5104, 
1929/30-ban 6000-nél több. 

Az olasz elemi iskolákban egy-egy tanítóra 
átlag 41—42 tanuló jut (nálunk kb. 53—54). 

Alig tárgyalták le a költségvetést, az 1 Diritti 
delta Sciiola folyó évi 36. számában a július 9-én 
tartott minisztertanács határozatát közli. Az ál-
lam az eddig autonóm városi iskolákat, mint-
egy 180 városét, államosítani fogja. Azaz min-
den nyilvános elemi iskola állami iskola lesz. Az 
államosítás 1932 január 1-én kezdődik és 1934 
decemberig be kell fejeződnie. Az államosítás 
közvetlen oka gazdasági természetű. Az állam a 
lakosság adóterhein könnyíteni akar. Elengedi 
a borfogyasztási, állattartási és egyéb potadó-
kat. Ezek az adók az autonóm városokban eddig 
a városok jövedelmét képezték és az elemi isko-
lák fenntartására fordították. Az állam a váro-
sok elemi iskolai kiadásához eddig is jelentős 
összeggel járult. Így pl. Rómában a városi isko-
lák költségeinek 55, Torinóban 42, Milánóban 42, 
Nápolyban 55, Fiumében 65, Triestben 69, né-
mely városban 75—80 százalékát eddig is az 
állam fizette. Most az adók elengedése folytán 

* 11 ilyen erkölcsi testület van, melyeket Enti contro 
analfabetismo néven foglalnak össze. 

ez a hozzájárulás még nagyobb százalék kellett 
volna, hogy legyen. Ilyen körülmények között 
célszerűbbnek látszott a teljes államosítás. Ez 
most már lehetővé teszi azt is, hogy vidéken 
működő, érdemes tanítókat, akik erre az úgyne-
vezett előhaladási vizsgálatokkal maguknak jo-
got szereztek, nagyobb városokba helyezzenek 
át. Eddig ez lehetetlen volt, mert az autonóm 
városok a tanítókat maguk választották. Még 
pedig a törvény által megengedett létszámfölöt-
tiek közül, akiket kezdőfizetéssel választottak 
meg és néhány évi szolgálat után, ha hely üre-
sedett meg, rendes állásra is megválasztottak. 
Hosszabb szolgálattal bíró tanító ilyen kezdő-
állásra nem mehetett, mert az nagy anyagi ká-
rosodással járt volna. A reform keresztülvitele 
elé nagy várakozással tekintenek, különösen 
azok a városok, Milano, Torino stb., amelynek 
városi iskolái igen magas nívón álló, minta-
szerű iskolák. 

A költségvetés tárgyalása kapcsán nagy el-
ismeréssel szóltak az olasz szabadlevegős 
(scuola all'aperta) iskolák működéséről, melye-
ket beteg, különösen tüdőbeteg gyermekek szá-
mára állítottak fel. Áldásos munkájukért a 
számuk szaporítását kérték. Sőt kérték, hogy az 
összes iskolákat alakítsák át szabadlevegős isko-
lákká. Olaszország éghajlati viszonyai ezt meg-
engedik. (K. J.) 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Radványi Kálmán: „Cserkészúton Spanyolföl-
dön." Márton Lajos rajzaival. (Révai kiadás. 
Ára: 4-50 P.) 

A magyar if júság mindenesetre nagy öröm-
mel fogja fogadni ezt a művészi rajzokkal dí-
szített ízléses könyvet, amelyben a közkedvelt-
ségnek örvendő ifjúsági író, Radványi Kál-
mán avatott tollal és hangulatosan írja meg 
egy kis cserkészcsapat spanyolországi kirándu-
lását. 

Az angliai Jamboreen résztvett s ott a ma-
gyar névnek nagy dicsőséget szerzett cserké-
szek kis, nyolc főből álló csapata hirtelen el-
határozással Londonból útnak indul, hogy ha-
zatérése előtt jókora vargabetűt írjon le s ke-
resztülfutva Franciaországon, tanulmányozza a 
spanyolok földjét, meglátogassa Lequetóban a 
királyi családot s megnézze a barcelonai világ-
kiállítást. 

Rövid három napot töltenek Párizsban, ahol 
megnézik a francia nemzet nagyjainak csarno-
kát, a Pantheont, végigsurrannak a Szajna 
partján, bekukkannak a Notre Dame barna 
gótívei alá, látják a Louvre páratlan szépségű 
szoborgyiijteményét és képtárát. Az Eiffel-to-
rony tetején megpihennek s elmerengenek a 
város múltján, kirándulnak Versaillesbe, a ma-
gyar igazság sírjához Trianonba, meglátogat-
ják a francia „gloire" zarándokhelyén Napo-
leon sírját. 

A könyv írójának útinaplója, amely robogó 
vonatokon, vakmerően kapaszkodó autóbuszo-
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kon, a Pyreneusok égbenyúló sziklái alatt, ha-
ragvó tenger partján, olajfák és pálmák árnyé-
kában, szűk spanyol utcák kőpadjain, tengeri 
hajók árbocainak tövében készült, az átélés köz-
vetlenségével és lüktető elevenségével számol 
be ezután a spanyol földön szerzett tapasztala-
tokról, élményekről és érdekes kalandokról. 

Jóleső érzéssel és örömmel állapítjuk meg 
ebből a beszámolóból, hogy cserkészeinknek az 
angliai Jamboreen kivívott hírneve még Spa-
nyolországba is eljutott, mindenütt nagy sze-
retettel, érdeklődéssel fogadták őket és minde-
nütt, ahol kis táboruk árbocrúdján magasba 
szökkent háromszínű lobogónk, hírt, elismerést, 
dicsőséget szereztek a magyar névnek, őszinte 
barátokat letiport nemzetünknek. 

Különösen megható annak a meleg fogadta-
tásnak leírása, amelyben a királyi család, a 
királyi gyermekek részesítették előttük tisztelgő 
cserkészeinket. A lequetói tengerpart homok-
ján közösen raktak cserkészeink tábortüzet a 
királyi gyermekekkel és a történelmi jelentő-
ségű magyar tábortűz intim melegében forrt 
össze szívük .a távoli közös haza szeretetében. 

A könyv értékét nagyon emeli az, hogy az 
utazás leírásával, elbeszélésével kaj)csolatban a 
szerző megismerteti olvasóját Spanyolország 
földrajzával, történelmével, művészeti, építé-
szeti nevezetességeivel, népével, népszokásai-
val s így nemcsak érdekes és szórakoztató, ha-
nem rendkívül tanulságos olvasmányt ad a 
magyar ifjúság kezébe. 

Vergilius Acneise. Magyarul tolmácsolta Csen-
fjery János ny. egyetemi tanár, a Magyar 
Tud. Akadémia t. tagja. A Magyar Tud. Aka-
démia támogatásával. Szeged, 1931. Délmagyar-
országi Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. 

Vergilius Aeneise, a római irodalom arany-
korának kiváló eposza, már régóta ismeretes a 
magyar közönség előtt. Meséjének legfőbb moz-
zanatait, a trójai háborút és a trójai faló tör-
ténetét, már 350 éve olvashatták Huszti Péter-
nek Az Troiai Aeneas Hertzeg dolgai c. mun-
kájából. Haller Jánosnak száz évvel későbbi 
Hármas Istória című, közkézen forgott köny-
vében a középső rész Trója elfoglalásának 
mesés történetét beszéli el. S 1810-ben Baróti 
Szabó Dávidtól nemes törekvéstől áthatott, tel-
jes s mindmáig élvezhető magyar fordítást 
kaptunk. Ez a munka — eredeti versmérték-
ben — már vissza tudja tükröztetni a nagy mű 
szellemét. Nyelvünk azonban ekkor még nem 
állott művészi fokon s így a fordító sokszor 
mögötte marad Vergilius tömörségének. Egyik 
következő teljes fordítás Barna Ignácnak, a M. 
Tud. Akadémia kiadásában, 1890-ben megjelent 
munkája. Becsületes, jó szándékkal, de nem 
költői érzékkel készült. Vergilius születésének 
kétezredik évfordulója alkalmából legújabban 
Csengery János ajándékozta meg irodalmunkat 
az Aeneis teljes fordításával. Csengery János, 
az ismertnevű, kiváló műfordító s tudós pro-
fesszor már eddig is nagy érdemeket szerzett 
a görög és római klasszikusoknak hazai nyelvre 
való átültetésével. Tőle való pl. Aiskhylos és 

Euripides drámáinak s Horatius költeményei-
nek fordítása. 

Arany János az egyik Aeneis-fordítás (Re-
mete József, Győr, 1862) bírálatában rámutat, 
hogy Vergilius nyelvbeli tökéletességét két szó-
val lehet összefoglalni, ez pedig: erő és báj. S 
aki klasszikusoknak, így tehát Vergiliusnak 
fordítására vállalkozik, nagy kötelezettségek 
terhelik. „Szólani eréllyel, bájjal; hatalmasan, 
zengzetesen. Valamint ők (a klasszikusok) lel-
két, legfinomabb árnyalatait bírják nyelvök-
nek: oda törekedni saját nyelvünk használatá-
ban." (Arany János összes munkái. Tizedik kö-
tet. Hátrahagyott prózai dolgozatai. 283. 1.) 
Aranynak eme szavaira hivatkozva, meglehetős 
szigorú mértéket alkalmazunk Csengery fordí-
tásával szemben. De nyugodtan tehetjük. Aki 
művét kezébe veszi, csakhamar megállapítja, 
hogy a fordító, amíg egyrészt költői tehetségé-
vel az eredeti jeles tulajdonságait, kiváló mű-
vészetét visszatükrözteti, másrészt kitűnő filo-
lógiai munkát is végzett; elébbi jelességei mel-
lett ugyanis pontosan ragaszkodott Vergilius 
szövegéhez. Ezenfelül azonban verselőkészsége 
is mesteri. A klasszikus versformát biztos köny-
nyedséggel kezeli s szavai a legtermészeteseb-
ben helyezkednek el a hexameterekben. Fordí-
tásának egyik nagy erőssége, hogy bárhol néz-
zük is, mindenütt oly könnyedén folyik, hogy 
akárhányszor megfeledkezünk róla, hogy klasz-
szikus műformájú verset olvasunk s csak azt 
érezzük, hogy nemesveretű, művészi magyar-
sággal írott költői művel van dolgunk. Trója 
pusztulásának elbeszélése közben halljuk pl. 
ezeket a sorokat: 

Zűrzavaros jajtól visszhangzik eközben a város, 
És ámbár jó távol esett Anchises atyámnak 
Háza, melyet fák lombja takart, mindegyre világosb 
A csatazaj, fegyvercsörgés rémítve közelget. 
Almomból riadok, felhágok a ház tetejére 
S legmagasabb ormán mindenre figyelve megállok. 

(II. Ének, 298-303. ) 

A mű olvasása közben meggyőződhetünk 
Csengery költői nyelvének többrendbeli erős-
ségéről. Nyelvérzéke a régi irodalmon, népnyel-
ven s kiváló írókon erősödött meg. Hatásuk 
azonban egyéniségét nem veszélyezteti. Finom 
mértéket tart a régiességek alkalmazásában s 
a népnyelv is érezhetően frissíti kifejezőkész-
ségét. Nagy jelessége költői nyelvének az ere-
detiség. Újszerű kifejezéseit és szólásait ugyan-
csak természetesség jellemzi. Pl.: A fáklya erőt 
vesz az éji sötéten (I. É. 727.), Junó örökös se-
beit sajgatja szívében (I. É. 36.); s ha egyes ki-
fejezéseit figyelgetjük, látjuk dühöngeni a ke-
letrül előparipázó Enrust (II. É. 417.); észre-
vesszük, hogy szélcsendben a víz maga röpteti 
a gályát (V. É. 843.); Tyrusban, a vadászat al-
kalmával lovasok serege s szimatos kutyafalka 
törtet előre (IV. É. 132.). Számtalan helyen gyö-
nyörködünk a gondolat kifejezésének arányos-
ságában is: 

Lángcsóvát a kezek, nyilakat röppentnek az íjak. 
(II. É. 694.) 
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A költő nyelvének más nemes tulajdonságai 
hasonlókép híven érződnek a fordításon. Ver-
gilius a nap felkeltét, lementét s az égi tüne-
mények változatosságát homéroszi színességgel 
festi. Ugyanez jellemzi a fordítást is. A költő 
és fordító nyelvművészete egykép határozott 
szavakkal tudja elképzeltetni a szereplőket; jel-
lemző beszédük pillanatok alatt fényt vet egész 
egyéniségükre. Latinusnak itt következő szavai 
a patriarchális uralkodó atyai szelídségű, mél-
tóságos megnyilatkozása: 

Darnadidák, utatok kik a tengeren erre vevétek, 
Városotok, fajotok jól ismert régen előttünk. 
Nos. mit kívántok? Gályátok a kék vizek árján 
Mily ok vagy szükség hajtá ide, ausoni partra? 
Űtat vétve talán vagy verve dühös viharoktól 
Léptetek-e folyamunk partjára s a révho pihentek? 
Tengeren ily bajokat gyakran kell tűrni hajósnak. 
lm' vendégjobbunk! " (VII. É. 195-202 . ) 

A helyes magyarság kedvelői tanulsággal 
lapozgathatnak a munkában. Csengery sok 
kétes nyelvhasználatban eligazít bennünket. 
Altalános nyelvszokás, hogy az ural igét 
ilyenféle kapcsolatban használják: A hegy 
uralja az egész vidéket. Egész egyéniségét bi-
zonyos meggyőződés uralja. Ámde ez a szó he-
lyes értelmezéssel nem azt jelenti, hogy ural-
kodik, hanem úrnak tart, úrnak nevez. Nézzük 
csak meg Csengerynél: 

Nem fogom a görög asszonyokat, mint szolga, uralni. 
(11. É. 786.) 

Népei őt, a királyt, csöndes békében uralták. 
(VIII. É. 325.) 

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy itt-ott 
nála is találkozunk nyelvi hibákkal. A fordító 
előszavában hivatkozik Arany Jánosnak imént 
említett bírálati cikkére, Remete József Ver-
gilius-fordításáról szóló ismertetésére. A nagy 
epikus ebben a közleményében megrójja a for-
dítót, amiért az eposzt így kezdi: 

Fegyver- s végzet-űzött hősről szól énekem. 

Helyteleníti azt a nem törvényes kihagyást, 
hogy a fegyver mellől a ről elmaradt, mert hisz 
az ének fegyverről és hősről szól. Ugyanebbe 
a vétségbe azonban Csengery is beleesik, még 
pedig több ízben is. A legsúlyosabb módon ta-
lán ezen a helyen: 

Tarkamezű barbár csapatokkal jő a vörös part — 
És keleten győző Antonius. (VIII. É. 685—686.) 

Többször pedig a többes szám helytelen hasz-
nálatával találkozunk (szemeimmel II. É. 5., 
füleinkbe VI. É. 561.), máskor latinizmusokon 
akad meg tekintetünk (remegve az őreit VIII. 
É. 669; rettegve a trójai népet II. É. 571.). Ezek 
azonban nem gyöngíthetik az egész munka ér-
tékéről fentebb hangoztatott felfogásunkat. — 
Valljuk, hogy Csengery sikeresen, szerencsésen 
oldotta meg súlyos, nagy feladatát. Szeretnénk 
az alábbi példán megmutatni, fordítása meny-
nyivel kifejezőbb, könnyedebb s tömörebb elő-
deinél. A XII. Énekben így ír a költő: 

Poscit equoe 
Qui candore nives anteirent, cursibus auras. 

(XII. É. 84.) 

Baróti Szabó Dávid így fordítja: 
hozatja 

Két paripáját 
. . . . sebes szaladásban nem lehet a szél 
Gyorsabb, mintsem azok; sem a hó színére fehérebb. 

Barna Ignác ugyanezt így adja vissza: 
lovait kivezetteti rendre, 

E hónál vakítóbb s szélnél rohanásra sebesb fajt. 

Csengerynél pedig ezt olvashatjuk: 
legott kihozatja 

Pompás ménjeit . . . . 
Szinük versenyez a hóval, röpülésük a széllel. 

Legköltőibb Csengery s amellett ízről-ízre ra-
gaszkodik az eredetihez. Sok megjegyzésünk el-
hallgatásával, még egy jellemző hellyel el akar-
juk képzel te tni, hogyan hangzik az új fordítás-
ban az eposz díszítésére alkalmazott úgyneve-
zett epikus hasonlat: 

És szúró szemiből csapkodnak szerte a lángok, 
Mint mikor a bika harca előtt elbődül ijesztőn 
S két szarvába belé próbálja ereszteni mérgét, 
Törzseknek nekiront, ingerli döfölve a szellőt 
S a homokot felhányja előjátékul a harchoz. 

(XII. É. 1 0 2 - 1 0 6 . ) 

Magyar irodalomtörténeti szempontból meg kell 
említenünk, hogy a fordító a szöveg közben, 
jegyzet alakjában, állandóan rámutat azokra a 
helyekre, amelyek Zrínyi Miklós Szigeti Vesze-
delmére hatással voltak. 

Műve előszavában így ír a fordító: „A jó Is-
ten nesztori éveimben (75 éves korban) is meg-
adta, hogy tervemet megvalósíthassam. Bol-
dognak vallom magamat, hogy a római nagy-
ságnak ezt a fennkölt próféciáját híven s 
amennyire erőmtől telt, költői szempontból is 
elfogadhatólag tehetem le Vergilius magyar ol-
tárára." A magyar közönség hálás lehet az ősz 
költő-tudósnak ezért a becses ajándékért. 

Dénes Szilárd dr. 

Fizika a tanító, és tanitónöképző-intézetek szá-
mára. Irta: dr. Csada Imre. Kiadja a Kir. M. 
Egyetemi Nyomda, 

A fizikai oktatás fejlődése, de főként a nép-
iskolai módszernek az utóbbi időben történt 
fejlődése szükségessé tették, hogy a tanítónö-
vendékek kezébe olyan fizikai könyv kerüljön, 
mely a modern felfogásnak mindenben meg-
felel. 

Dr. Csada Imre könyvén az első pillanatra 
meglátszik, hogy mint az anyag kiválasztásá-
ban, mint pedig módszeres feldolgozásában a 
tanító munka elméletét és gyakorlatát kívánja 
szolgálni. Minden kérdéssel abból a szempont-
ból foglalkozik, hogy milyen mértékben és 
alakban van arra szüksége a tanítónak. — 
A könyv módszere a népiskola módszeréhez al-
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kalmazkodik s példái abból a körből vannak 
véve, melyben az elemi népiskola természettan-
tanítása mozog. Meglátszik, hogy a könyv szer-
zője nemcsak tanítóképző tanár, hanem nép-
iskolai tanító is, aki ismeri az újabb módszer-
javító törekvéseket s a tanítói munka minden 
csínját-bínját. 

A könyvbe felvett kísérleteket a szerző olyan 
eszközökkel végezteti el a tanítónövendékekkel, 
melyeket azok maguk készíthetnek el. Gyakor-
lati útmutatást ad a szerző bizonyos „munka-
elemek" elsajátításának módjára s olyan tan-
eszközöket szerkesztett, amelyek csakis a meg-
tanított munkaelemekből vannak megalkotva. 
Valamennyi eszköz pontos rajzát ott látjuk, 
ahol a vele való kísérletezésre szükség van. 

A leendő tanítónak a taneszközök készítésére 
vonatkozólag ilyen utasításokat ad a szerző: 
„Az eszközök elkészítésénél arra gondoljunk, 
hogy nem mindig lesz időnk egy-egy kísérlet 
elkészítésére egy-két délutánt fordítani, azért 
amit csinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy 
az egész tanítói működésünk ideje alatt min-
den pillanatban használható legyen." 

Megtanulható a könyvből, hogy mint lehet 
kevés költséggel s csak egy kis ügybuzgalom-
mal olyan fizikai eszközöket összeállítani, amit 
a tanító egész működése alatt használhat. Vi-
lágos útmutatást találunk benne arra vonat-
kozólag, hogy hogyan kell a kísérleteket a füg-
gőleges síkban és síkban elvégezni s hogy mi-
ként kell azokat a táblára felrajzolni. Megta-
láljuk a könyvben, miként kell a táblai rajzon 
valamit megértetnünk s mint alkalmazhatunk 
a táblai rajzban mozgatható részeket is. (Ezek 
a mozgatható részek' fehér kártyapapirosból ki-
vágott különböző alakok, amiket rajzszöggel 
erősítünk a táblára. Pl.: a gőzgép dugattyúja; 
a szivattyúskút szelepe stb.) 

A szerző különösen érdekesen tárgyalja az 
elektromosságtant. A régi tankönyvek drága 
eszközök alkalmazásával tanították ezt. E könyv-
ben adott utasítás alapján magunk készítette 
eszközökkel dolgozhatunk s egypár zseblámpa-
elemmel nagyon sok kísérletet elvégezhetünk. 
A könyvet, mint az önképzés eszközét, kartár-
saink szíves figyelmébe ajánljuk. 

A szlöjdgyakorlatok papírmunkái az elemi 
népiskola hat osztályában. Irta: Bíró Sándor 
miskolci áll. elemi népiskolai igazgató, szlöjd-
t an folyam vezető. 

E munka tulajdonképen két részből áll. A ké-
zimunka elméletét tárgyaló és a gyakorlatra 
rávilágító 135 oldalas könyvből és ennek mel-
lékletéből, a 307 kőnyomatú ábrát és 16 eredeti 
papírhajtogatást tartalmazó gyűjteményből. 

A könyv első részében a kézimunka tanítá-
sának pedagógiai értékéről s annak tárgykörei-
ről értekezik a szerző igen élvezetes alakban, 
majd a fiúkézimunka történeti fejlődését vilá-
gítja meg a könyv, miközben felszínre hozza 
azokat a pedagógiai gondolatokat, melyekkel a 
különböző pedagógusok a kézimunka tanításá-
nak fontosságát hangoztatták. „A kézimunka-

tanításnál irányadó szempontok. A gyermek já-
téka" című fejezetben lélektani alapon tá-
masztja alá a szerző a kézimunkatanításnak a 
nevelésben való fontosságát. Majd tizenhat ta-
nítási tervezetben mutat rá a papírmunka gya-
korlati keresztülvitelének módjára. Ezek a ter-
vezetek a legnagyobb pedagógiai érzékkel és 
módszeres tudással vannak felépítve. Kartár-
saink, akik a könyvet használni fogják, bizo-
nyára sok értékes gondolatot fognak ezekből 
saját gyakorlatukban is megvalósítani. 

A könyv következő részében a hajtogatások-
kal és kézügyesítő gyakorlatokkal foglalkozik 
a szerző és könnyen érthető formában mutat 
rá ezek szükségességére, s a gyakorlatban való 
keresztülvitel módjára. Aztán különféle tár-
gyak készítésére ad a szerző részletes útmuta-
tást, miközben a tárgykészítés egyes mozzana-
tait csinos és a megértést szolgáló ábrákkal 
illusztrálja. Ha a könyvnek ezt a részét for-
gatjuk, szinte kedvet érzünk ezeknek a tárgyak-
nak elkészítéséhez és elkészíttetéséhez. 

Ugyanilyen értékes a könyvnek következő 
fejezete is, melyben a papírfűzésre vonatkozó-
lag nyújt a szerző bőséges és alapos útmuta-
tást. Aztán meg útmutatást ad a mellékletek 
ábráinak kivágásához, színezéséhez és felra-
gasztásához. Ezekből az útmutatásokból köny-
nyen megértik kartársaink, hogy a munkához 
csatolt, ízlésesen s a legnagyobb szakértelem-
mel összeállított mellékletében foglalt bőséges 
anyagot miként dolgozhatják fel iskolájukban. 
(A munka megrendelhető a szerzfőnél.) 

Anya. és Csecsemővédelem. Kiadja az Orszá-
gos Stefánia Szövetség anyák és csecsemők 
védelmére. Megjelenik havonta egyszer. A 
szerkesztésért és kiadásért felel: Keller Lajos 
ügyvezető igazgató. IV. évf., 7. sz» 1931 júl. 

Az Országos Stefánia Szövetség Anya- és 
Csecsemővédelem c. folyóiratának júliusi száma 
érdekes tartalommal és tanulságos közlemé-
nyekkel jelent meg. Az első értekezés Ernszt 
Sándor m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz-
tertől való. A kiváló cikkíró az anya- és cse-
csemővédő intézmény működésének kettős je-
lentőséget tulajdonít. Egyformán nagyra érté-
keli egészségügyi és szociális munkásságát s 
amellett az emberi és nemzeti összetartozandó-
ság érdekében megnyilvánuló törekvéseit. — 
Heim Pál poszthumusz cikke a csecsemő táp-
lálására ad népszerű, könnyen megvalósítható 
s nagyjelentőségű tanácsokat. László Ernő Já-
nos értekezése azt a kérdést fejtegeti, hogy a 
dolgozó nő kenyérkereső elfoglaltsága hogyan 
lehetne a nő sajátságos szervezeti alkotására 
minél kisebb káros hatással. A német nőorvo'-
sok frankfurti nagygyűléséről Szathmáry Zol-
tán számol be. Közleménye azzal a megnyug-
tató tanulsággal jár ránk nézve, hogy a ma-
gyar anya- és csecsemővédelem a németekét 
sok tekintetben határozottan felülmúlja. A hi-
vatalos közlemények, a hírrovat és az eleven 
irodalmi szende, valamennyi arról tanúskodik, 
hogy a hazai anya- és csecsemővédelem gon-
dos kezekre van bízva. Kétségbevonhatatlan 
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bizonyítéka ennek, hogy a külföldi szakembe-
rek állandó érdeklődést tanúsítanak ezirányú 
munkásságunk iránt. A napokban még a 
messze Ázsiából, Sziámból való látogató is ta-
nulmányozta a Stefánia Szövetség különböző 
intézményeit. 

Dömötör Antal tb. főmérnök: „Korszerű mé-
hészeti irányelvek és eszközök." Bolti ára: 2-50 
pengő. Megrendelhető a szerzőnél: Törökszent-
miklóson. 

A 65 oldalas füzetben a szerző a sokat tapasz-
talt méhész alaposságával és szeretetével fog-
lalkozik a méhészet fontosságával, annak a 
mezőgazdasági művelési ágakkal való szoros 
kapcsolatával. Munkáját különösen az teszi ér-
tékessé, hogy pompás gyakorlati utasításokat 
és tanácsokat ad arra vonatkozólag, hogyan le-
het a válságban levő magyar méhészetet meg-
menteni, kis befektetéssel, csekély anyagi erők-
kel a mai nehéz gazdasági viszonyok és ala-
csony mézárak mellett is jövedelmezővé tenni 
a méhészkedést. 

Bevezetőül rámutat arra, hogy a méhészet 
megszűnése kiszámíthatatlan károkkal járna, 
mert a gyümölcshozam hihetetlen mértékben 
lecsökkenne, kiveszne a pillangós növények 
nagy százaléka s meg lenne pecsételve a mag-
termesztés sorsa is. Megtudjuk, hogy a több-
termelés reményében a nektárdús tisztesfüvet 
termő tarlónak már a hordással egyidejűleg 
történő felszántása nemcsak a méhészekre, de 
a gabonát termelő gazdákra is hátrányos, mert 
a tisztesfű kipusztulásával megromlik a búza 
sikértartalma, nem tudván a tisztesfű kémiai 
működése a búza által okozott talajelváltozá-
sokat kiegyensúlyozni. A megsemmisített régi 
méhlegelők pótlására intenzív fásítással újak 
létesítését sürgeti. 

A cukor- és mézfogyasztás adatainak, tanul-
ságainak ismertetése után részletesen foglalko-
zik a szerző az olcsó méztermelés feltételeivel 
és eszközeivel. Bemutatja, hogy lehet a terme-
lési költségeket emelő drága kaptár-paloták he-
lyett a normalizált cukrosládák felhasználásá-
val kézi körfűrészgóp segítségével a legolcsóbb 
s a célnak kifogástalanul megfelelő méhlaká-
sokat készíteni. Részletesen ismerteti és köny-
nyen áttekinthető rajzokkal szemlélteti az egy-
szerű eszközökkel, olcsón készített gyámolos 
műkast, annak kezelését és előnyeit, az anya-
nevelő, a mézérlelő rakodó kaptárt, az átvilá-
gított gyámolos vándorkaptárt, a kaptár elő-
vagy menekülőterét, a röpnyílás, a szellőző-, 
világító-, mézkamra felé vezető nyílás, az itató-
furatok elhelyezését, a tetőszerkezet készítését 
és annak megerősítését. 

Végül érdekes költségszámítást közöl annak 
igazolására, hogy a méhlakásoknak az általa 
ismertetett, házilag történő elkészítése útján a 
méhészeti árjegyzékekben közölt árakkal szem-
ben 60—70%-os megtakarítást lehet elérni. 

Értékes gyakorlati ismereteinek és tapaszta-
latainak közzétételével nagy szolgálatokat tett 
a szerző a méhészkedők táborának s útmutatá-
sainak követése, tanácsainak megfogadása ese-

tén nemcsak a jelenleg méhészkedéssel foglal-
kozók terhei könnyebbednének, de még széle-
sebb rétegek kapcsolódnának be a méhészke-
désbe, látván azt, hogy a méhészet a legmos-
tohább viszonyok között is lehet hasznothajtó, 
biztos jövedelmet jelentő foglalkozás. 

Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves műkö-
dése (1915 június 13 — 1930 december 31). Össze-
állította: Keller Lajos ügyvezető-igazgató. Ki-
adja az Orsz. Stefánia Szövetség anyák és cse-
csemők védelmére. 68. sz. Budapest, 193L Egye-
sült kő- és könyvnyomda, könyv- és lapkiadó 
részvénytársaság. 

Az Országos Stefánia-Szövetség testes könyvben szá-
mol be 15 éves működésének eredményéről. Eleven fejte-
getésekből, szemléletes táblázatokból és adatokból ismer-
hetjük meg állhatatos, szorgalmas, csendes munkáját. 
.Nemzetmentő, nagyjelentőségű hivatásának szolgálatára 
1920-ban csak 10, a mult év végén pedig már 218 védő-
intézete volt. Működésének területén csonka hazánk 4 
millió lakosa él. Mivel azonban intézményeit elsősorban 
városokban helyezte el, ily természetű igényei kielégíté-
sére még 400 anya- és csecsemővédő-intézetet kellene szer-
vezni. Az építés munkája lépésről-lépésre, megfontolt terv 
szerint haladt, úgyhogy a Stefánia-Szövetség már minden 
10.000 lakosnál népesebb helyre kiterjeszti áldásos műkö-
dését. Próbaképen néhány 1—2000 lélekszámmal bíró köz-
ségben is szerveztek védőintézetet. S mint a következmé-
nyek mutatják, nem is hiába. A kis helyeken működő in-
tézetek jóval nagyobb százalékban csökkentették a cse-
csemőhalandóság arányszámát, mint a városiak. Ez a tény 
is igazolja a jelentés amaz állítását, hogy a halandóság 
legfőbb oka az anyák tudatlansága. A Szövetség meg-
nyugvással mutat rá állhatatos munkásságának arra a 
fontos eredményére, hogy a népjóléti minisztériumnak or-
szággyűlési tárgyalásra előkészített anya- és csecsemő-
védelmi törvénytervezete értelmében, bizonyos körülmények 
közt kötelezővé fogják tenni a viselős anyák bejelentését. 
Tervbevették, hogy a gyermekek védelmezésének korhatá-
íát az óvókötelesekre is kiterjesztik. Meg szeretné a Szö-
vetség valósítani, hogy az óvóköteles gyermekeknek nap-
közi ellátása is biztosítva legyen. A gazdasági nehézségek 
miatt ezt a kérdést az óvodákkal való együttműködéssel 
óhajtaná megoldani. Hangsúlyozzuk ezzel az alkalommal, 
hogy a kisdedóvásról szóló törvény alkotóinak szeme előtt 
sem csupán nevelő, hanem elsősorban gyermekvédelmi in-
tézmény megalkotása lebegett. S a kötelességteljesítés 
magaslatán álló derék magyar óvónők is jól tudják, hogy 
— kivált a munkába járó anyák — nemcsak versikék ta-
nulására küldik az apróságokat óvodába, hanem azért, 
hogy a napi munkaidő tartamára az óvoda (vagyis az 
óvónő) teljesítse helyettük az anyai gondviseléssel járó 
feladatokat. A füzet áttanulmányozásával hasznos tájé-
kozottságra tehetünk szert. 

Vannay János dalai külföldön. Vannay János 
nagykanizsai zeneiskolai igazgatónak, a tehetséges fiatal 
magyar zeneszerzőnek finommuzsikájú dalai legutóbb Varsó 
(Lengyelország), Lachti (Finnország), Oslo (Norvégia), 
Kalundburg (Dánia), Stuttgart (Németország) jónevű 
énekeseinek műsorában kerültek bemutatásra. Sűrűn sze-
repelnek a budapesti rádió hangversenyein is. A dalok szö-
vegét Hegyaljai Kiss Géza dr. írta és Jászay Margit for-
dította németre. Vannay János dalainak I. és II. füzete 
Bárd Ferenc kiadásában jelent meg. 
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KÜLFÖLDI IRODALOM 

Lengyel tudományos évkönyv 
a magyar tudomány-pol i t ikáról . 

A magyar tudománypolitika mind nagyobb 
figyelmet kelt a külföldön. Korábbi számaink-
ban ismertettük azokat a közleményeket, ame-
lyek Olaszországban és Németországban adnak 
számot a magyar tudomány szervezetének út-
törő voltáról. Most hasonló lengyel közlemény-
ről emlékezhetünk meg. 

A varsói tudománypártoló intézet hatalmas 
évkönyve, a Nauka Polska, most megjelent 1931. 
évi kötete nagy, kilenc oldalra terjedő cikket 
hoz a magyar tudomány szervezetéről és anyagi 
feltételeiről. 

A közlemény először ismerteti a magyar állam 
költségvetését, összehasonlítva a közoktatási 
tárca költségvetésével, majd részletesen beszá-
mol az utóbbi költségvetésnek a tudomány fej-
lesztésére szánt tételeiről. Külön-külön bemu-
ta t ja az egyes főiskolákra fordított összegeket, 
majd a művészeti, tudományos és ösztöndíjtéte-
leket, valamint a gyűjtemény egyetem költségeit. 
Ismerteti a külföldön működő magyar intézete-
ket s felemlíti a társadalomnak áldozatkészség 
gét a tudomány támogatására, köztük a Vi-
gyázó-féle és a gróf Apponyi Sándor-féle hagya-
tékokat. 

A közlemény második része a tudomány szer-
vezetével foglalkozik, részletesen leírva a termé-
szet-, orvos-, műszaki és mezőgazdaságtudo-
mányi kongresszus munkálatait s az ennek ered-
ményeként megalakított Természettudományi 
Tanácsot, annak alakulását és működését, hason-
lóan az ösztöndíjtanácsot és a Gyűjtemény-
egyetemet. Mint forrásokra, a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium legutóbbi kétévi költ-
ségvetésére, továbbá az említett kongresszusnak 
Gorka Sándor dr. által szerkesztett naplójára, 
valamint Magyury Zoltán dr.-nak „A magyar 
tudománypolitika alapvetése" című művére hi-
vatkozik. 

Ezt a két utóbbi munkát az évkönyv „Könyv-
szemle" című rovatában részletesen külön is is-
merteti. Mind a három közleményt — talán mon-
danunk is fölösleges — Tomcsányi János ny. 
kir. tanfelügyelő, lapunk munkatársa írta, aki 
semmi alkalmat nem mulaszt el, hogy Magyar-
ország helyzetét és igazát Lengyelországban fel-
tárja. 
Internationale Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft. (Nemzetközi neveléstudományi folyó-
irat.) Szerkeszti: Dr. Paul Monroe és dr. Fried-
rich Schneider. Kiadja J. P. Bachem Kölnben. 
I. évfolyam, 2. füzet, 1931, 173—320 lap* 

Ennek az új folyóiratnak terjedelemben más-
fél ívvel lecsökkentett 2. száma már a címlapon 
meglepetéssel szolgál, amennyiben a newyorki 

* Az 1. füzet ismertetését lásd a Népt. Lapja folyó évi 
15. számában. 

„International Institute of Teachers College" 
igazgatóját, Dr. Paul Monroet, első helyen em-
líti szerkesztőnek. Ez — úgy sejtjük — a válla-
latnak erkölcsi támogatás mellett anyagit is 
biztosít. De ettől eltekintve, csak örömmel üd-
vözölhetjük az ó- és újvilág vezető pedagógu-
sainak ilyen szorosabb együttműködését, mert 
ebből megtermékenyítő eszmecsere remélhető 
mindkét fél számára. 

A 2. füzet tartalma is szinte kizárólag infor-
matív jellegű és elismerésre méltó változatos-
ságot mutat országok és pedagógiai területek 
és kérdések szerint. A négy első főcikk a kö-
zépiskolai tanárképzéssel foglalkozik az Egye-
sült Államokban, Angolországban és Németor-
szágban. Érdekes, hogy Amerikában és Angol-
országban a tanító- és tanárképzés reformja 
egymással kapcsolatban párhuzamosan halad. 
A következő (angol-amerikai) cikk lélektani 
alapon foglalkozik a tanítók intelligenciavizs-
gálatával.* Ugyancsak amerkai szerző szempon-
tokat és kérdőívet állít össze, amelyek a tanító 
munkájának megítélésére szolgálnak. Schnei-
der szerkesztő folytatja és befejezi tanulmá-
nyát a nemzetközi pedagógiáról, amelynek lé-
nyegét a különböző elnevezésű kiágazásokkal 
szemben megállapítja. Osada német nyelven is-
merteti a mai Japán főbb pedagógiai áramla-
tait. Lacroix (Párizs) behatóan tájékoztat azok-
ról a követelményekről, amelyeket a franciák 
az egységes iskolát (école unique) illetőleg tá-
masztanak. A mi szempontunkból igen figye-
lemreméltónak tartjuk Kircher német cikkét 
„Nemzetközi munkaközösség a falusi iskolák 
reformja érdekében". A szerző ezt az eszmét az 
1929. évi helsingöri kongresszuson pendítette 
meg s azóta ritka buzgalommal meg is valósí-
totta: a központot Mainzba tervezik (Institut 
für Völkerpädagogik). Ehhez a mozgalomhoz — 
ha még nem történt volna meg — nekünk is 
csatlakozni kellene. Ghidionescu-Cluy, kolozs-
vári egyetemi tanár „A román iskolaügy álla-
pota" című németnyelvű cikkében nagy elisme-
réssel emlékezik meg az idevágó, magas szintá-
jon mozgó román intézményekről és kezdemé-
nyezésekről. A viszonyokat közelebbről szemlélő 
és alaposan ismerő körök azonban jogos kétke-
déssel fogják olvasni a következőket: „A romá-
niai pedagógiai mozgalmak és reformok szá-
moltak a nemzeti kisebbségekkel is, amelyek-
nek az 1928. évben életbe lépett magánoktatás-
ügyi törvény az iskolákat illetőleg, a békeszer-
ződésekben megállapított alapelvek fenntar-
tása mellett, minden nemzeti kisebbségnek a 
legtágabb mértékben biztosítja (zusichert) 
anyanyelvüknek használatát iskoláikban és a 
nevelési rendszer szabadságát. Az érettségi 
vizsgálat legújabb reformja értelmében a nem-
zeti kisebbségek jelöltjei a vizsgálóbizottságok 
előtt a megfelelő (!) tantárgyakban anyanyelvü-
kön kérdezfeetők és felelteinek (können)". 

Ez a cikk arra kényszerít, hogy vele kapcso-

* V. ö. a „Tesztek a tanítókról" c. közleményt a 
washingtoni „Progressive Education" után a Néptanítók 
Lapja és Népművelési Tájékoztató f. évi 9. számában. 
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latban, de általánosan is néhány kritikai meg-
jegyzéssel éljünk. Ismételjük, hogy e derék és 
időszerű vállalat fennmaradása az anyagiakon 
kívül főleg azon fordul meg, vájjon a szerkesz-
tőknek sikerül-e a különböző táborok felfogá-
sát, érdekeit egymás sérelme nélkül kielégíteni. 
E tekintetben a vallás (felekezet) és a politika 
bizonyul már az eddigi két füzet alapján a leg-
kényesebb tényezőnek: amaz az első füzetben 
a német protestáns körök érzékenységét sért-
hette, a második (a politika) a legyőzött, helye-
sebben megcsonkított államokat érinti közelről. 
Más szóval: a nemzeti kisebbségekről elfogu-
latlanul és hitelesen nem nyilatkozhatnak az 
új hatalom osztályrészesei, hanem csak a kívül-
álló és tárgyilagosan ítélkező semleges álla-
mok képviselői. (Tudomásunk szerint a Carne-
gie-, illetőleg Rockefeller-alapítványok megbí-
zásából meg is jelentek idevágó tanulmányok). 
Kifogásolható a könyvismertetések rovata is: 
egyes kritikusok, tudományukat csillogtatva, 
valóságos értekezésben számolnak be egy 
könyvről. Ebben a 2. füzetben pl. egy 7 nyom-
tatott oldalra terjedő ismertetést olvasunk szel-
lemes, párbeszédes, szinte tárcaszerű alakban 
egy angolul 1924-ben, németül 1928-ban megje-
lent könyvecskéről, amelyről a Néptanítók Lap-
jában e sorok írója már két év előtt beszámolt. 
Azután folyóiratszemlének eddig nyoma sincs, 
jóllehet ennek az ú j folyóiratnak egyik fontos 
feladata az lenne, hogy az egész világon meg-
jelenő pedagógiai folyóiratokban kikutassa és a 
tartalom rövid jelzésével címét is közölje azok-
nak a cikkeknek, amelyek valamely irányban 
nemzetközi vonatkozásúak. Egy szerkesztői 
üzenetből megtudjuk azt is, hogy legközelebb a 
polémiák is megindulnak. A tárgyilagos vitá-
kat mi is jogosultnak, sőt hasznosnak tartjuk, 
ámde ezeknek rövid, szabatos formában kell 
majd lefolyniok, nehogy terjedelmükkel a folyó-
irat beosztását és rendeltetését veszélyeztessék. 

Füzetünk még beszámol három nemzetközi 
kongresszusról: élő nyelvek tanárai (Párizs 
1931), valláspszichológia (Bécs 1931), a népszö-
vetségi egyesületek ligája (Budapest 1931). Ez 
utóbbiban Ruyssen egy oldalon ismerteti a 7 
szakosztály főbb témáit; e helyett a lap céljá-
nak jobban megfelelt volna, ha csak a 2. és a 3. 
bizottságról (nevelésügy, nemzeti kisebbségek) 
mond el érdemleges dolgokat. Az utolsó oldalon 
egy amerikai pedagógiai társaság 1000 dolláros 
pályázatát és feltételeit közlik erről a tételről: 
A tanításban elért teljesítmények mérése (The 
Measurement of Efficiency in Teaching). Végül 
érdeklődőknek válaszolva, közlöm, hogy az elő-
fizetési ár egy évre (4 füzet) 12 Márka és 1-60 M 
postadíj; egyes füzetek ára 4 M. k f . 

Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon. 
IV. kötet, 1931, 1504 hasáb. 

Most jelent meg ennek a nagyszabású mun-
kának befejező kötete, amely módszer és rend-
szer tekintetében követi az előzőket. Ez a kö-
tet is kellő figyelmet szentel egyrészt az egész-
ségügynek és testi kultúrának, másrészt az 
újabb pedagógiai mozgalmaknak (pl. rádió, ön-
kormányzat, a cselekvés iskolája, kísérleti és 

erdei iskolák stb.). Emellett különös súlyt vet 
a vallásos nevelésre, amelynek a mai komoly 
és válságos időkben joggal fokoztt jelentőséget 
tulajdonít és számos cikkben részletesen tár-
gyal. A vállalat jellegénél fogva elsősorban 
természetesen az evangélikus nevelés és neve-
léstudomány jogosultságát vitatja és okolja 
meg egyes bírálókkal szemben maga a szer-
kesztő az előszóban. A külföldi tanügyet e kö-
tetben Magyarország, Angolország, Románia 
és Oroszország képviseli. A magyar rész (900— 
909. hasáb) Szelényi Ödön avatott tollából ke-
rült ki, aki rendre ismerteti különböző fokú 
iskoláinkat, amelyek — úgymond — Trianon 
ellenére európai színvonalon állnak. Románia 
oktatásügyét nagyobbára német források alap-
ján a szász Csáki Mihály ismerteti, aki többek 
között azt írja, hogy a szászok annak idejében 
a magyarosítás ellenére megőrizhették iskoláik 
jellegét és autonómiáját. A kötet végén a pót-
lásokban CNachträge) több fontos cikkel talál-
kozunk, amelyek az előző részekből kimarad-
tak, pl. Angolország, Goethe, Erziehung (neve-
lés, a szerkesztő tollából), pedagógia (amely 
kissé mostohán bánik el a nevelés mai felada-
taival) stb. 

Az egész műről alkotott nézetünket immár 
abba foglalhatjuk össze, hogy annak bevallott 
felekezeti irányzatától és néhány apróbb hiány-
tól eltekintve, minden ízében tartalmas, érté-
kes alkotás, a német pedagógiai irodalomnak 
határozott nyeresége, amelyet mi is haszonnal 
forgathatunk. k f . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 
Angl iában csökkenteni akarják 
a közoktatás költségeit. 
— Húszszázalékos fizetésleszállítást terveznek. — 

Amire nem volt még eset s amit félévvel ez-
előtt senki sem mert volna föltételezni, bekövet-
kezett: amerikai és francia gyorskölcsönt kellett 
a fonsterling aranyértékének fönntartására s a 
Bank of England támogatására igénybevenni. 

A világháború lezajlása után Nagy-Britannia 
államadóssága 7 milliárd fontra (közel 200 mil-
liárd pengőre) növekedett. (Norman Angell, a 
világhírű angol közgazdász, sajnos, elkésetten 
állapította meg, hogy a háború rossz üzlet.) 
S minthogy az állam nemcsak rendes kamatot 
szolgáltat utána, de évente 55 millió fontot tör-
leszt is belőle, s mert az értékének egyharmadát 
vesztett fontot közben áldozatok árán ismét tel-
jes aranyparitásra emelte: az államháztartás 
jelenleg évi 120 millió font (3300 millió pengő) 
hiánnyal küzd, a súlyos adók (fejenkint 15 
font = 420 P) és a rendkívül nyomasztó örökö-
södési illeték ellenére is. Tetézte még a bajt a 
két és fél—hárommillió munkanélküli segélye-
zésének bevezetése, bár ez nem közvetlenül ter-
heli az államkincstárt és még inkább a font-
sterling varolizálása folytán a külkereskedelem-
nek nagymértékű visszaesése. 

A vázolt helyzetben MacDonald kormánya 
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arra a — nem elszigetelten álló — határozatra 
kényszerült, hogy minden lehető módon apasztja 
az állami kiadásokat. De mert ezért nem akart 
egymaga felelősséget vállalni, pártközi takaré-
kossági bizottságot (Committee on National 
Expenditure) alakított, amely sorra nyirbálja a 
költségvetés szükségleti tételeit. A bizottság 
munkájának rendjén a közoktatási költségek 
6em kerülhették el sorsukat. A Times tanügyi 
melléklapjának folyó évi augusztus 8-i száma 
egész terjedelmében közli a takarékossági bi-
zottságnak a közoktatási költségek redukciójára 
vonatkozó javaslatát, amelyet az alábbiakban 
ismertetünk: 

Angolország, Wales és Skótország (Írországnak külön 
háztartása van) az 1913—14. évben 31,811.000 fontot 
költött a közoktatásra, amelynek 1931—32. évi előirány 
zata immár 88,832.000 fontra emelkedett. Annak előre -
bocsájtása mellett, hogy Nagy-Britanniában az állam 
maga nem tart fenn iskolákat, csupán segélyezi az iskola-
fenntartó megyéket, városokat, községeket, egyházakat, 
testületeket, a köznevelés költségeinek alakulásáról — a 
takarékossági bizottság jelentése nyomán — a következő 
kimutatást adjuk közre: 

Az április l-jével 
kezdődő 

költségvetési év 

Az 
államsegélyes 

iskolák 
teljes népes-

sége 

Az 
államsegély 

összege 

Egy-egy 
tanulóra 

eső állam-
segély 

Az április l-jével 
kezdődő 

költségvetési év 

Az 
államsegélyes 

iskolák 
teljes népes-

sége f o n t s t e r 1 i n g 

1913 6,234.710 31,811.000 5-1 
1922 6,167.148 75.531.000 12-2 
1923 6,055.263 72,714.000 12 — 
1924 5,953.256 74,436.000 12-5 
1925 5,927.186 76,116.000 12-8 
1926 5,946.347 77,075.000 12-9 
1927 5,968.51 ̂  78,142.000 131 
1928 5,948.746 79,568.000 13-4 
1929 5,899.276 82,364.000 13-9 
1930 5,921.218 84,348.000 14-2 
1931 5,931.786 88,832.000 15 — 

Tanulságos példája ez a kimutatás annak, hogy a há-
borúelőtti állapothoz képest a közoktatás költségei, bár 
a tanulók létszáma apadt, háromszorosukra emelkedtek. 
Ez az egész világon, nálunk i? így alakult; a jelenség-
nek okai: az oktatás kimélyítése, az iskolák elhelyezési 
és fölszerelési költségeinek növekedése a pedagógiai és 
higiénikus igények fokozottabb kielégítésére, ezzel kapcso-
latban az állandó dologi szükségleteknek emelkedése, végül 
az oktatószemélyzet illetményeinek méltányos rendezése. 

Az angol népiskolai tanítók fizetésének alakulását az 
alábbi táblázat mutatja. 

Az árviszonyokat tekintve, az angol népiskolai tanító 
nagyjából ugyanolyan anyagi körülmények között él, mint 
magyar pályatársa. Előnye a számos társadalmi intézmény, 
amely megkönnyíti gyermekeinek neveltetését, míg nálunk 
— a meglévő intemátusok elégtelensége folytán — még 
be kell várni az 1930 : VII. t.-c. áldásos rendelkezéseinek 
megvalósulását. 

Ami a javasolt takarékossági rendszabályokat illeti, 
lényegük, hogy az iskolafentartóknak nyújtott állami tá-
mogatásnak 10%-os leszállítását, a tandíjmentes helyek 
számának megszorítását (1930—31. tanévben 416.985 ta-
nuló közül 198.024 volt tandíjmentes) és az egész oktató-
személyzet fizetésének húszszázalékos leszállítását kíván-
ják meg. Az okként elérhető megtakarítások összege a ta-
karékossági bizottság számítása szerint 13,600.000 font 
sterling. 

A cseh iskolánkívüli népművelés. 
— Wolert Róbert lengyel író „Demokrácia és 

kultúra" című műve alapján. — 
Az iskolánkiviili szervezetek működése. 

A Masaryk-intézet, amelyről lapunk előző 
számában emlékeztünk meg, maga nem folytat 
közvetlen népmívelő munkát, hanem mint köz-
ponti tanácsadó szerv gyakran megkönnyíti a 
különféle népmívelő intézményeknek egyes vál-
lalkozások megszervezését. Maga is alapít min-
taintézeteket, amilyen például a prágai Husz-
iskola. 

A Masaryk-intézetnek különféle szakosztályai 
vannak, még pedig: könyvtári, oktatásügyi, ze-
nei, szépművészeti, színházi, mozi-, bábszínházi 
és rádiószakosztály. 

A könyvtári szakosztály könyvtári katalógu-
sokat állít össze, beszerzi a könyveket és sok 
könyvet adományoz is. Minden olyan könyvbe, 
amelyet az intézet valamely közkönyvtárnak 
akár pénzért, akár ingyen megküld, beleragasz-
tanak egy könyvtárnok által készített szak-
szerű ismertetést. Ez megismerteti az olvasóval, 
mit talál a könyvben s egyúttal útmutatást 
nyújt, hogyan kell a könyvet olvasni. Ezen is-
mertetések szövege a katalóguslapokon is meg-
található. Az intézet az egész irodalmi terme-
lést figyelemmel kíséri és ügyel arra, hogy a 
könyvtárosok idejében értesüljenek a könyv-
piac újdonságairól. 

Képesített Képesített Nem Helyettes 
tanítók 

Férfi- Nő-
Együttes 

átlag Á t l a g o s f i z e t é s férfi no tanítók 
együtt 

képesített 
tanítók 

Helyettes 
tanítók átlag 

Együttes 
átlag Á t l a g o s f i z e t é s 

tanító 

tanítók 
együtt 

képesített 
tanítók átlag 

Együttes 
átlag 

f o n t s t e r l i n g ó v o n t e 

1914 március 31-én 147 103 118 58 40 139 82 97 
1922 „ 31-én (Burnham-rendezés 

első éve) 337 261 284 146 96 326 215 241 
1923 márc. 31-én (Burnham-rendezés má-

sodik éve) 346 270 294 151 97 336 224 251 
1924 márc. 31-én (Burnham-rendezés tel-

jes hatályban, de 5% redukcióval) . . . . 337 266 289 147 96 328 221 248 
1930 március 31-én 334 254 279 143 98 324 217 245 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
15 

(6 A. ÉVFOLYAM 18. SZÁM.) 

A Masaryk népművelési intézet zenei téren 
az 1924—25. évben 57 hangversenyt rendezett, 
amelyeknek 14.961 hallgatójuk volt. 

A bábszínházat tökéletes nevelési eszköznek 
tekintve, nemcsak az ifjúság, de a felnőttek szá-
mára is, az intézet az előadások színvonalának 
emelésére törekszik s úgyszintén a bábszínház 
működésének terjesztésére. 

A legerélyesebb és talán legeredményesebb 
működést az Oktatási Szövetség a könyv ter-
jesztése terén fejtett ki. Hozzájárult a könyv-
tári törvény meghozatalához is. Az 1919. évtől 
kezdődő öt esztendő alatt 241.256 könyvet kül-
dött 6694 helységbe. Masaryk-intézetté történt 
átalakulása óta a könyvkiadók egyesületével lé-
tesített megállapodást a pornografikus könyvek 
kiadása ellen. Hogy pedig véget vessen a fordí-
tások terén uralkodó anarchiának, amely le-
sülyeszti a kiadványok: színvonalát ós elgazo-
sítja a nyelvet, a fordítók megszervezését kez-
deményezte. Mindenki, aki le akar fordítani 
valamilyen könyvet, értesíti erről az intézetet, 
pontosan megjelölve a tervezett fordítás erede-
tijének címét. Abban az esetben, ha az illető 
könyv már megjelent volna fordításban (gyak-
ran más cím alatt), vagy valaki más is fordítja, 
az intézet értesíti mindkét fordítót, jussanak 
megegyezésre. 

Az intézetnek van kézikönyvtára és olvasó-
terme. A könyvtárban az iskolánkívüli okta-
tásra vonatkozó könyveket gyűjti, míg az ol-
vasóteremben az összes cseh és külföldi oktatás-
ügyi lapok vannak s azonkívül a köztársaság 
összes újságjai. A lapokban található összes 
oktatásügyi anyagról mutatót készítenek. Az 
intézet tanulmányokat is folytat a népművelés 
köréből, ankéteket rendez, statisztikát gyűjt és 
érintkezést tart fönn külföldi oktatásügyi inté-
zetekkel. 

A Masaryk-intézet patronátusa alatt még szö-
vetség korában megszervezték az állandó tan-
folyamokat a felnőttek számára. Az 1920. évben 
már több mint 40 cseh városnak volt ilyen nép-
egyeteme és számuk állandóan növekszik. 
Régebben nagyon népszerűek voltak az iroda-
lom, történet és művészet köréből vett felolva-
sások. A háború után főképen a természettudós 
mányi, a gazdaságpolitikai és egészségügyi elő-
adások örvendtek közkedveltségnek. A tanfo-
lyamokon az idegen nyelveket is tanítják, külö-
nösen az angol, francia és orosz nyelvet. Az elő-
adásokat a téli hónapok estéin tartják heti 2—3 
órában. 

Husz János jubileumával kapcsolatban 1918. 
évben Prágában szervezett Husz Népegyetem, 
mint mintaintézet közvetlenül a Masaryk-inté-
zet vezetése alatt áll és az amerikai University 
Extension mintájára működik. Hasonló nép^ 
egyetemek vannak a vidéken is, sőt Brünnben 
a németeknek is van ilyen intézetük (Volks-
hochschule). 

A prágai Husz Népegyetem az összes népré-
tegek számára nyitva áll, de leginkább a városi 
polgárság látogatja. 

A városban élő nagyszámú ós jól megszerve-
zett munkásság részére a Munkás Akadémia 

szolgál mint pártintézet. A többi vidéki Husz-
iskolák is erős szociálista befolyás alatt álla-
nak és a dolog lényegében véve ezeket is szo-
ciálista intézeteknek lehet tekinteni. A legjelen-
tékenyebb vidéki szociálista népegyetem a pil-
seni és a mährisch-ostraui. Az 1896. évben tör-
tént alapítása után inkább propaganda munkát 
végzett és igazi oktató munkásságát csak 1906-
ban kezdte. 

A szociáldemokrata intézet megalakulása után 
egy évre (1897) a cseh nemzeti szociálisták is 
megalapították oktatási központjukat Munkás 
Főiskola néven. Ez kezdetben röplapokat adott 
ki a népművelési munkások számára. Törek-
vése oda irányul, hogy eltüntesse a mostani tár-
sadalmi korlátokat és testvériséget teremtsen a 
szellemi és fizikai munkások között. Általános 
műveltséget adó tanfolyamokat szervez, továbbá 
nyelvieket, kereskedelmieket, ipariakat, szövet-
kezetieket stb. Vidéki körei közigazgatási járá-
sonkint vannak megszervezve. 

Vannak ezenkívül falusi népegyetemek, me-
lyeket Matula tanár szervezett. Ezek a földmí-
ves nép képzését tartják szem előtt és főcéljuk 
a köztársaság iránti szeretet és ragaszkodás ki-
fejlesztése a falusi nép között. Prágában, 
Brünnben és Pozsonyban vannak központjaik. 
Ezek a falusi népegyetemek különböznek a 
skandináv intézetektől, amennyiben sokkal in-
kább figyelembe veszik a gyakorlati élet köve-
telményeit. A falusi nép művelését célzó ezen 
iskolák egyébként még nem fejlődtek ki 
egészen. 

A csehszlovák köztársaság nyilvános élete 
rendkívül elmerült a politizálásban, azért ez a 
népművelési munkán is visszatükröződik, amely 
rendkívüli mértékben el van forgácsolódva. 
Az említett szervezeteken kívül ugyanis van-
nak még a katholikus néppárt által szervezett 
népakadémiák, nemzeti demokraták által ve-
zetett népmívelési körök és a kommunista Pro-
letkult, mely utóbbi igen élénk tevékenységet 
fejt ki. Valamennyinek tevékenysége hasonló 
egymáshoz, csupán ideológiájuk különböző. 
Legutóbb a Szokol-egyesületek is politikusok, 
nevezetesen a cseh nemzeti szociálisták kezébe 
kerültek. Ennek ellensúlyozásául azután a szo-
ciáldemokraták is alapítottak testgyakorló 
egyesületeket, úgyszintén a kommunisták is. A 
hasonló célú Katholikus Orel (Sas) már régeb-
ben működött s ehhez csatlakozott a tót Orol. 

A hadseregben is széleskörű népmívelési 
munka folyik. Minden ezrednek megvan a 
maga oktatótisztje. Feladata: analfabéta-tanfo-
lyamok, valamint felolvasások rendezése és a 
katonai könyvtárak kezelése. Ezenkívül mező-
gazdasági és ipari tanfolyamokat is rendeznek. 
Mind több panasz hangzik atekintetben, hogy 
a hadseregben a népmívelési tevékenység segít-
ségével csehesítés folyik. Komenszky (Come-
nius) cseh pedagógus által hirdetett pedagógiai 
elv ellenére a tót analfabétákat a katonaság-
nál cseh ábécés könyvből tanítják még azokban 
a csapatokban is, ahol egyetlen egy cseh sin-
csen. A katonai könyvtárakban a tót könyv el 
van hanyagolva. 
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A sajtó szerepe a cseh iskolánkíviili oktatásban. 

Az iskolánkívüli oktatás egyik tényezője a 
sajtó is, melyet nemcsak a felnőttek olvasnak, 
hanem az if jak is. Az újságolvasók érdeklődés-
körének megváltoztatása: ez a pártok s minde-
nekelőtt a szociálista párt újságírójának célja. 
Közvetve ezt célozza az egész népmívelési ap-
parátus tevékenysége is. 

A politizálásban elmerült Cseh-Szlovák köz-
társaságban a felnőttek oktatását célzó intézi 
mények újságírói szemináriumokat is tartanak, 
pl. a szociáldemokrata pártiskolákban. A nép-
mívelői munkát végző szervezeteknek a sajtó-
hoz való ez a viszonya a különleges politikai 
mozgalmak szükségleteiből ered és nemcsak az 
újságírók képzését célozza a pártlapok szá-
mára, de ezen újságok olvasóinak előkészíté-
sét is. 

A politikai élet légköre befolyást gyakorol a 
saj tóra is, nünt nevelési tényezőre. Befolyást 
gyakorol a népmívelési munkára is. Nem lehet 
azonban mondani, hogy ez a befolyás üdvös 
lenne, mert hiszen ott a közélet mérgezett szel-
leme uralkodik. A demokrácia eszményei frá-
zisokká merevednek. Az élet valóságának be-
szédessége meghazudtolja az ábrándozok kép-
zeletét, akiknek eszméit szépen reálizálják és a 
statisztikában feltűntetik, de csak a — papíro-
son. Az elvek, mint eszményi szabályok és az 
élet gyakorlata közt irtózatos szakadék tátong. 
Ez megmérgezi a lelket éá meghamisítja a Cseh-
szlovák köztársaságban a népművelési munka 
lényegét. Meg kell ugyanis különböztetni ezen 
munka technikáját annak — szellemétől. 

A cseh iskolánkívüli oktatás egyéb tényezői. 

Széles körben alkalmazzák oktatási célokra 
a mozit is. A módosabb népművelési helyi szer-
vezeteknek van sa já t készülékük s ezenkívül 
használnak hordozható vándorgépeket is. Ha-
sonló komolysággal foglalkoznak a bábszínhá-
zak alkalmazásának kérdésével. Az 1924. évben 
már a harmadik bábszínházkiállítást rendez-
ték és azzal egyidőben az első kongresszust. 

A Cseh-Szlovák köztársaságban a felnőttek 
oktatása nagymértékben az állami tevékenység 
jellegét viseli magán. Az iskolánkívüli oktatás 
ügye törvényileg van szabályozva. Az 1919. év-
ben a Nemzeti Tanács törvényt szavazott meg 
a nép polgári nevelését célzó tanfolyamok szer-
vezéséről és egy másikat a községi közkönyv-
tárakról. A tanfolyamok szervezetéről szóló tör-
vény elrendeli, hogy az egész köztársaság terü-
letén díjtalan tanfolyamokat kell szervezni a 
polgári nevelés céljából, amelyeknek feladata 
szakszerű és népies módon felvilágosítani a 
falusi lakosságot az állam szervezetéről és te-
vékenységének minden ágáról, továbbá az ál-
lampolgárok jogairól és kötelességeiről. Ebből 

a célból minden járási székhelyen, a politikai 
pártok megfelelő figyelembevételével, külön ta-
nácsokat kell szervezni szakemberekből és a 
népmívelési egyesületek megbizottaiból. Ez a 
tanács köteles megszervezni a járás minden 
falujában az említett tanfolyamokat s egyúttal 
szervezhet minden faluban helyibizottságokat. 
A tanfolyamok költségeit a járás és a községek 
teremtik elő, valamint az állam által adott se-
gítségből fedezik. A község a helyiségről és a 
dologi kiadásokról köteles gondoskodni. A tan-
folyamok irányítása és az azok fölötti felügye-
let az iskolaügyi minisztérium illetékes ügyosz-
tályának feladata. A törvény életbeléptetése 
óta 467 járási tanács és 5500 helyibizottság ala-
kult. 

Az 1919. évi augusztus 11-én kiadott rendelet 
szerint a nemzeti kisebbségek polgári nevelése 
körében bizonyos fokú nemzeti és kulturális 
autonómiát enged meg. A gyakorlatban ezt a 
rendelkezést úgy alkalmazzák, hogy az előírás 
kedvezményeivel legtöbbször, ha ugyan nem 
túlnyomólag a cseh népmívelési tevékenység 
él, még pedig éppen a kisebbségekről szóló ren-
delkezés alapján. A kisebbségekről szóló ren-
delkezést ugyanis általában csak a cseh kisebb-
ségekre alkalmazzák, amelyek német, lengyel 
vagy tót népesség között laknak. Mi itt hozzá-
tehetjük, hogy elsősorban a magyarok közt lakó 
csehekre, akik közé azután magyarokat is bele-
kényszerítenek. 

Az államsegélyről szóló fejezetből megtud-
juk, milyen intézmények, milyen segélyekben 
részesülnek és milyen népmívelési sajtóorgánu-
mokat tar t fönn az állam. Segélyeket kapnak 
nemcsak a különféle népmívelési tanfolyam-
rendező szervezetek, hanem mozik, színielőadá-
sok, hangversenyek is. Hogy miért van ez így, 
talán azon körülményből érthetjük meg, hogy 
a Felvidéken működő vándormozik egyáltalán 
nem népművelési, hanem kizárólag politikai 
propagandát tartanak szem előtt. Egyébként a 
Szlovenszkón, a Ruténföldön, a Tesclieni kerü-
letben, Morvaországban, sőt Csehország német 
járásaiban magának a népmívelési tevékeny-
ségnek is inkább propaganda jellege van. 

A Cseh-Szlovák köztársaság az 1921. évi költ-
ségvetésében az iskolánkívüli oktatásra 4,666.067 
koronát fordított. 

A könyvtári törvény biztosítja a nemzeti ki-
sebbségeknek azt a jogát, hogy saját könyvtá-
raik legyenek. Az olyan helységekben, ame-
lyekben legalább 400 személyből álló kisebbség 
lakik, vagy ahol a kisebbségnek elemi iskolája 
van, a község köteles ezen kisebbség számára 
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könyvtárt szerezni, vagy a már meglevő könyv-
tár mellett külön osztályt létesíteni. Ezt a kisebb-
ségi könyvtárt külön könyvtári tanács igaz-
gatja. 

Azon indító okokat keresve, melyek az álla-
mot az oktatási és népmí velői tevékenységre 
serkentik, Matula tanár szavait idézhetjük, aki 
a cseh népnevelői ideológia fejlődésének követ-
kező szintetikus jellegét adja: „A XV. és XVI. 
században valláserkölcsi eszmények uralkod-
tak (Husz reformációja), a XVII. és XVIII. 
században egyházpolitikaiak (ellenreformáció). 
A XVIII. század végétől már nemzeti eszmék 
kerülnek előtérbe. A XIX. század végétől a 
népnevelés nemzeti irányzatát társadalompoli-
tikai eszmék erősítik meg. A függetlenségnek 
az 1918. évben történt elnyerése óta a népneve-
lésnek mindenekelőtt államtársadalmi eszméje 
van: a népnek a demokrácia és a köztársaság 
számára való nevelése". Ezért a háború befe-
jezése és saját államának elnyerése óta a cseh 
népmívelési munkának határozott politikai szí-
nezete van. Mivel — Masaryk szerint — „a köz-
társaságban, a demokráciában nincs ellentétes 
érdek az állam és annak polgárai között", azért 
természetesen „az állam java a mi legnagyobb 
érdekünk", és viszont, mivel Matula szerint „a 
társadalom érdeke azonos az állam érdekével, 
nincs tehát ok arra, hogy az állani irányító 
szervei ki legyenek zárva a közhasznú társa-
dalmi tevékenységből", annál inkább, mert „a 
nép nevelésének gondolata állami eszmény". Az 
állam, mint minden tevékenység kiinduló-
pontja, ez a sarkköve a cseh népoktatási és 
népmívelési ideológiának. 

Ám az élet különféle veszélyeket hord magá-
val, amelyek megingathatják ezt az alapot s az 
is megtörténhetik, hogy a köztársaságban ér-
dekellentétek vannak az állam és polgárai kö-
zött. Ezek a mindennapi gondok. Küzdeni kell 
ellenük, az állam érdekében pedig. . . az oktatás 
és népnevelés segítségével. Természetesen az ál-
lam érdekeinek irányában. Éppen erről mondja 
Matula tanár: „Az kell, hogy legyen a célunk, 
hogy dacára minden kultúrai, politikai és gaz-
dasági befolyásnak, amelyek polgárainkra hat-
nak, megmaradjanak azoknak, akik, és ne ves-
sék magukat alá a szomszédból jövő erősebb 
kultúrális, politikai vagy gazdasági áramlatok-
nak, hanem, hogy saját kultúrát fejlesszenek 
ki maguknak és a maguk számára előnyös poli-
tikát folytassanak . . . Egységes vagy legalább 
is kiegyenlítő és összhangzó gondolkozásmód, a 
polgárok egységes vagy legalább jóindulatú 
együttműködése alkotja az állam erejét és eb-
ből az okból méltán hiszünk a polgári nevelés 
célszerűségéb en". 

A cseh népmívelő és nevelő munka céljául te-
hát nem a csehet veszi, hanem a csehszlovák 
állam polgárát, amely állam pedig nemzetiségi 
mozaik és határain sok milliós tót, német, len-
gyel, rutén, magyar csoportosulásai vannak, 
amelyek éppenséggel kerülhetnek a szomszéd-
ból jövő erősebb kultúrális áramlatok hatása 
alá. A csehszlovák állam fönntartása a csehek 
nemzeti érdekében áll. A csehek nemzeti érde-

kében tehát olyan nevelői munka kell, amely 
kiegyenlítő és összhangzó gondolkodásmódot 
alakít ki, jó polgárokat a csehszlovák republika 
számára, hogy azok arra az államra és nemzetre 
való tekintettel szabályozzák életüket, amely-
hez tartoznak. Cseh szempontból a csehszlovák 
köztársaság polgára nemcsak a cseh államhoz 
tartozik, de a cseh nemzethez is. A cseh nép-
mívelési mozgalom legkiválóbb teoretikusa, Ma-
tula Antal, ezt világosan mondja és sokszorosan 
hangsúlyozza, hogy a polgárnak az államot úgy 
kell tekintenie, mint lelki alkotást. Minthogy 
azonban a csehek az államban, amelyben a kor-
mányzó elemet alkotják, nem teszik ki a felét 
sem, akkor nyilvánvaló, hogy a közoktatás, 
amelynek célja a cseh szempontból „egységes 
vagy legalább kiegyenlítő és összhangzó gon-
dolkozásmód" a dolog lényegében véve csehesítő 
akció, amelyet egyedül az állam szükségleteire 
való tekintet indokol. Ezért mondja Matula, 
hogy a népoktatás állameszmény. A csehek szá-
mára így a népoktatás a következetesen alkal-
mazott politikai rendszer egyik eszköze lett. 
Például elég felhozni a cseh népmívelési mun-
kát a Csehországhoz tartozó Lengyel-Sziléziá-
ban és a Tótföldön. Így hát politikai és társa-
dalmi érdek okozta, hogy az állam érdeklődés-
körébe vonta az oktatást és hogy ez állami 
üggyé lett. 

Ám a csehszlovák állam nem egységes. A 
nemzetiségek konglomerátumát állítja elénk: 
csehek (az egész népesség 47%-a), tótok, néme-
tek, magyarok, rutének, lengyelek, románok, 
zsidók. Különféle nemzetek, sőt különféle fajok, 
különféle kultúrák, vallások, eltérő politikai és 
gazdasági feltételek... Szellemi tekintetben 
kombinált mozaik. Azért a szellemi erők arra 
hivattak el, hogy biztosítsák az állam létét a 
demokratikus szervezetek segítségével. Ebből a 
célból kell felébreszteni az állam lakosságában 
a köztársasághoz való ragaszkodást és ezen az 
alapon kell összhangba hozni a népesség külön-
féle anyagi és szellemi érdekeit. „Az iskolán-
kívüli oktatás tulajdonképen az az eszme, amely 
együttműködésre egyesítheti az állam lakosai-
nak lehető legnagyobb részét." Éppen ez okból 
„az iskolánkívüli oktatás a csehszlovák állam 
kardinális eszméje, hogy állameszme" — mondja 
Matula. Ezért az állam álláspontjából teljesen 
érthető, hogy az iskolánkívüli oktatás ügyét 
törvényileg szabályozzák. 

A csehszlovák köztársaságban a háború utáni 
közoktatási reform kiindulópontja politikai ter-
mészetű volt. A háború utáni köztársaság ha-
talma a csehek kezébe került, a cseh elem pedig 
kisebbségé vált az új államban. Fönntartani a 
köztársaságot annyi, mint fönntartani az álla-
mot, vagyis a csehek nemzeti függetlenségét. 
Ez Cseh-Szlovákiában az állam vezető eszméje 
az iskolánkívüli oktatás terén. 

Ez Wolert László könyvének a csehszlovák 
köztársaság iskolánkívüli oktatásáról szóló feje-
zet bő kivonata. 
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H Í R E K 

Kormányzói köszönet gróf Klebelsberg 
Kuno volt vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek. 

A Bethlen-kormány lemondása alkalmával a 
Kormányzó Űr Ö F őméltósága Klebelsberg 
Kuno grófhoz a következő iratot intézte: 

Kedves Gróf Klebelsberg! 
A minisztérium lemondása és sa já t ké-

relme folytán ö n t magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri állásától ezennel 
felmentem. 

Ez alkalommal meleg köszönettel emléke-
zem meg fáradhatat lan buzgalommal és oda-
adással teljesített s az ország határain túl 
is a külföldi közvélemény széles rétegeiben 
méltánylásra talált sok évi eredményes mű-
ködéséről. 

Kiváló szolgálataiért Önnek teljes elisme-
résemet nyilvánítom és a haza érdekében 
továbbra is számítok kipróbált munkássá-
gára. 

Kelt Budapesten, 1931. évi augusztus hó 
24. napján. 

Horthy Miklós s. k. 
Gróf Bethlen István s. k. 

Az új kormány kinevezése. 
A magyar királyi miniszterelnök előter-

jesztésére magyar királyi igazságügyminisz-
terré dr. zsitvateői Zsitvay Tibort, magyar 
királyi honvédelmi miniszterré vitéz jákfa i 
Gömbös Gyulát ú j r a kinevezem, illetőleg ezen 
eddig is viselt állásában megerősítem, to-
vábbá dr. Walko La jos nyugalmazott mi-
nisztert magyar királyi külügyminiszterré, 
vitéz Keresztes-Fischer Ferenc főispánt ma-
gyar királyi belügyminiszterré, ivádi Ivády 
Béla császári és királyi kamarás, helyettes 
államtitkári címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselőt 
magyar királyi földmívelésügyi miniszterré, 
dr. Kenéz Béla magyar királyi udvari taná-
csos, egyetemi nyilvános rendes tanár, or-
szággyűlési képviselőt magyar királyi keres-
kedelemügyi miniszterré, dr. Ernszt Sándor 
eddigi népjóléti és munkaügyi minisztert 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterré és Mayer János eddigi földmíve-
lésügyi minisztert a kisgazdák tárcanélküli 
magyar királyi miniszterévé kinevezem, vé-
gül a pénzügyminisztérium ideiglenes veze-

tésével a magyar királyi miniszterelnököt és 
a népjóléti és munkaügyi minisztérium 
ideiglenes vezetésével a magyar királyi val-
lás- és közoktatásügyi minisztert megbízom. 

Kel t Budapesten, 1931. évi augusztus hó 
24. napján. 

Horthy Miklós s. k. 
Gróf Károlyi Gyula s. k . 

Gróf Klebelsberg Kuno búcsúja a vallás-
és közoktatásügyi minisztér ium 
tisztviselői karától. 

A hivatalától megvált gróf Klebelsberg Kuno 
augusztus 24-én délelőtt búcsúzott a miniszté-
riumtól s ez alkalomból az előtte megjelent 
tisztikar nevében dr. Gévtíy-Wolff Nándor 
államtitkár a következő beszédet mondotta: 

Kegyelmes Urunk! 
Egy tisztviselői kar, melyet közel két év-

tizedre visszanyiíló együttműködés és annak 
folyamán létesített bensőséges lelki kapcsolat 
fűz miniszteréhez, járul ma Excellenciád elé 
olyan érzésekkel, amelyeknek kifejezést adni 
a szívnek végtelenül nehéz, fájdalmas fel-
adat. 

Búcsútisztelgésre jöttünk Excellenciádhoz, 
aki évek során át volt vezérünk, munkássá-
gunkban bölcs irányítónk, igazságot szerető, 
megértő főnökünk s egyúttal atyai jóbará-
tunk. És eljöttek velünk ezzel a tisztviselői 
karral szolidáris érzéseik dokumentálására 
a minisztérium grémiumán kívül hűséges 
munkatársai Excellenciádnak, itt vannak lé-
lekben velünk a távollevők is, úgy érzem, a 
magyar kultúra minden munkása, aki csak 
szerencsés volt valamiképen résztvehetni az 
Excellenciád által irányított nagy építő mun-
kában, annak korszakot jelentő éveiben. Mert 
korszakot jelent, — nemcsak ennek a minisz-
tériumnak történetében, hanem a magyar kul-
túrának, sőt az egyetemes kultúrának törté-
netében is az az aránylag rövid idő, amely 
alatt Excellenciádnak a nemzet felemelése ér-
dekében fáradhatatlanul dolgozó, páratlanul 
aktív nagy elméjének ereje szüntelenül alko-
tott és termelt olyan eredményeket, amilye-
nek felmutatására egy, erőforrásaitól annyira 
megfosztott nemzetnél, amilyen a magyar 
nemzet, Excellenciád apostoli munkája,nélkül 
egy emberöltő is rövid idő lett volna. 

Bizonyára merész vállalkozás volna tőlem 
megkísérelni azt, hogy felsoroljam csak a 
legjelentősebbjeit is az Excellenciád nagy ne-
véhez fűződő korszak alkotásainak, hogy fel-
sorolását adjam annak, hogy mit köszönhet-
nek Excellenciád munkásságának az azelőtt 
iskolák nélkül szűkölködő, elhanyagolt kul-
túrájú színmagyar nagy területek, főleg a 
Nagy Alföld, — hogy miként olvadt le az 
analfabétáknak egy évtizeddel ezelőtt még 
ijesztően nagy száma, — miként emelkedett a 
falusi nép műveltsége az iskolánkívüli nép-
művelés intézményes megszervezésével, — mi-
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ként fejlődött és nyert gyakorlati irányt az 
elemi iskolai továbbképzés, — miként tette 
lehetővé a polgári iskola reformja a földmí-
ves és iparos gyermeke részére a nagyobb 
műveltségnek és egyben gyakorlati ismere-
teknek is megszerzését, — miként törekedett 
a nemzet gerincét képező középosztályt kultu-
rális feladatainak teljesítésére képesíteni a 
középiskolai oktatás nagyszabású reformja, 
mely oly mélyen belenyúlt a középiskolai tan-
terv megmerevedett rendszerébe, felismerve 
az élő, modern nyelvek elsajátításának a 
magyar ifjakra oly nagy hasznát, — milyen 
áldásos a magyar nőre és ezzel a magyar csa-
ládra a nőnevelés terén véghezvitt reform, — 
mit köszönhet Excellenciádnak a középosz-
tály, melynek gyermekei részére annak kultu-
rális színvonala megmentése érdekében tanul-
mányi ösztöndíjakat biztosított, — milyen ha-
talmas lendületet, nyert a testnevelés, a sport, 
— miként fejlesztette ki Excellenciád vidéki 
egyetemeinket s tette általuk nagy kultúr-
központokká vidéki városainkat, — mit tett 
Excellenciád a tudomány és a művészet min-
den ágának emeléséért, — milyen lendületet 
adott úgy a szellemi, mint a természettudo-
mányoknak, nemkülönben az orvosi tudo-
mánynak, főleg a vidéki egyetemek klinikái-
nak kiépítésével, — miként építette ki a ma-
gyar tudományos élet gócpontjait, fejlesztette 
nemzeti nagy közgyűjteményeinket és fog-
lalta azokat az Országos Magyar Gyüjte-
ményegyetembe, — mit köszönhetnek ifjaink 
s velük a nemzet művelődése a külföldi kollé-
giumoknak s tudományos kutatóintézetek-
nek, — ezekkel és a külföld előtt is ismertté 
és tiszteltté lett egész kultúrpolitikájával és a 
külfölddel való, nemzetünk számára annyi di-
csőséget szerzett, személyes érintkezésével mi-
ként létesítette és mélyítette ki a kultúrnem-
zetekkel való szellemi kapcsolatot és szerezte 
meg nemzetünk számára a művelt nemzetek 
rokonszenvét... és végül miként biztosította 
tradicionális egyházpolitikánk szem előtt tar-
tásával a nemzet nagy hasznára, kultúrájá-
nak fejlődésére az egyházakkal való harmo-
nikus, eredményes együttműködést. 

Amikor a magyar kultúra éléről az távozik, 
akinek tevékenysége ilyen eredményeket mu-
tat fel, akkor lehetetlen, hogy nemzetét, hazá-
ját szerető magyar ember lelkében más érzés 
fakadhatna, mint a háláé, aziránt, akinek a 
nemzet kultúrájának ilyen csodálatos gazda-
godása. köszönhető. És ha talán még vannak, 
akik mindezeknek az alkotásoknak igazi érté-
két nem ismerik fel, egészen bizonyos, hogy 
rövidesen eljő az idő, amikor nem lesz véle-
ményeltérés abban a tekintetben, hogy Kle-
belsberg gróf kultuszminiszteri működésével, 
a magyar műveltségnek az ország legnehe-
zebb gazdasági és politikai helyzetében, általa 
történt emelésével egyenesen a magyar nem-
zet életét mentette meg. 

Büszkék vagyunk és leszünk mindig, hogy 
mi, az ő tisztviselői s munkatársai vele dol-
gozhattunk s tőle tanulhattunk a kultúráért 
dolgozni. 

És mi tisztviselők neki főleg azt köszönhet-
jük, hogy az ő rendkívüli egyénisége, fárad-
hatatlan tevékenysége, eleven, lüktető életet 
vitt bele ebbe a minisztériumba, megtanított 
minket is helyes irányban a magyar kultú-
ráért való lelkesedéssel dolgozni. 

Kegyelmes Urunk! A búcsúzás nehéz pilla-
natában ennek az Általad itt teremtett szel-
lemnek ébrentartását s ápolását ígérjük, — 
ígérjük, hogy becsülni, szeretni, nemzeti 
kincsnek fogjuk tekinteni az általad létre-
hozott és kifejlesztett intézményeket s azokat 
a nagy szempontokat, amelyek ezt a miniszté-
riumot vezetésed ideje alatt működésében 
irányították. Ezeknek s általuk a magyar kul-
túrának szolgálata nem fogja elfelejtetni ve-
lünk tanítómesterünket, a mi, általunk cso-
dált vezérünket. Legyen jutalmad alkotásaid 
fennmaradása s azok által a magyar művelt-
ségnek Általad óhajtott magas színvonalra 
emelkedése. 

De kérjük a Mindenhatót, engedje meg Ne-
ked, hogy még hosszú éveken át fejthessed ki 
a nemzet életében nélkülözhetetlen, kultúránk 
számára áldást hozó tevékenységedet, adjon 
Neked Kegyelmes Urunk, ehhez továbbra is 
erőt, egészséget, lankadatlan munkakedvet, 
áldja meg Veled együtt boldog megelégedés-
sel, közéleti, államférfiúi sikereid 'fölötti örö-
mökkel életed nemeslelkű osztályosát is. 

Téged pedig kérünk, Kegyelmes Uram, gon-
dolj szívesen vissza reánk, akik eml^edet, 
azt a sok jóindulatot és abból fakadt jóságot, 
amit egyenkint és összesen Tőled élveztünk, 
hálásan őrizzük meg szívünkben. (Lelkes 
éljenzés.) 
A lemondott miniszter a meleghangú be-

szédre a következőket válaszolta: 
Kedves barátaim! 

A nagy szolgálati ágak vezetői, az állam-
titkárok, az osztályfőnökök s azok előtt, akik 
velem közvetlenül érintkeztek, nem volt titok, 
hogy nem sokáig maradok már köztetek. 
Istenben nyugvó öreg királyunk. I. Ferenc 
József, 1913 végén nevezett engem ki állam-
titkárnak és ez voltam négy esztendeig. Az-
után 1921-ben belügyminiszter lettem, 1921-
ben pedig kultuszminiszter és íme, most 
megint egyet ós pedig 1931-et írunk s jófor-
mán csak pár hét választ el miniszterségem 
tíz esztendejétől. Tizennégy év hosszú idő. 
Nagyon hosszú idő egy emberéletben, de 
még hosszabb a mai Magyarország felelős 
állásában, amely felőrli még az olyan erős 
fizikumot is, mint amivel a Gondviselés en-
gem megajándékozott. Az én minisztersé-
gem voltaképen befejezést nyert tavaly ősz-
szel, a szegedi napok alatt, amikor szimbo-
likusan felavattuk az ötezredik népiskolát 
és a huszonnegyedik klinikát, minden vi-
déki egyetemen hetet, ez összesen huszon-
egyet tesz ki. Én azután elmentem tisztelt 
barátomhoz, a kormányelnökhöz, Bethlen 
István grófhoz és azt mondtam neki, hogy 
azt a programmot, amelyet én felállítottam 
akkor, amikor idejöttem a kultuszminiszté-
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riumba, beváltottam. Kulturális program-
mom hosszú lélekzetű, azok megvalósítása 
évek hosszú sorát igénylik, ahhoz egy másik 
élet kellene, azzal én nem rendelkezem. 
Kértem a kormányelnököt, hogy Szeged 
után a kultuszminisztérium éléről távoz-
hassam. Akkor ő kívánta maradásomat és 
appellált a politikai szolidaritásra és kért, 
hogy könnyítsem meg a munkáját. Addig 
százszázalékos munkát végeztem. Talán 
kezdve kénytelen voltam ebből a száz-
százalékból egypár százalékot engedni. Ha 
az én miniszterségemről szó esik, az ötezer 
népiskolát és a huszonegy klinikát emlege-
tik. Én azonban nem óhajtanám, hogy az 
utókor előtt úgy álljon miniszterségem, hogy 
az pusztán csak intézmények külső keretei-
nek a kiépítésében merült ki. Nagy volt 
az a munkásság, amit mi kifejtettünk 
az iskola beléletének kifejlesztése terén. 
Nincs az az iskola, amelynek tantervét 
ne reformáltuk volna, kezdve az óvodától, a 
népiskolán és a középiskolán át, föl egészen 
a főiskolákig. Két modern iskolatípust is 
állítottunk fel, a reálgimnáziumot és a leány-
líceumot és számoltunk a modem élettel ak-
kor is, amikor az erkölcsi és szellemi neve-
lést egyenrangú tényezővé tettük a testneve-
léssel, amire a magyarnak kétszeresen is 
szüksége van. Létesítettünk külföldi kollé-
giumokat és ösztöndíjakat és hogyha átte-
kintem azoknak a magyar ifjaknak a so-
rát, akik külföldön tanultak, akkor azt 
látom, hogy ezeknek az eleje már eljutott 
az egyetemi katedráig, a sornak a vége pedig 
benne van a technikában, a klinikákon és 
nemsokára eljön az az idő, amikor majd 
mindegyik aktív tényezője lesz a ma-
gyar közéletnek és nagyobb kultúrájukkal 
majd olyan pezsgést visznek bele a köz-
életbe, a kultúrába és a politikába, amely-
nek szinte kiszámíthatatlan a hordereje. 

— Mikor hoztuk mi ezeket a dolgokat 
létre? Nem az utóbbi három esztendőben, 
hanem akkor, amikor a magyar államnak 
tekintélyes fölöslegei voltak. Azt hiszem, 
nagy bűnt követtünk volna el, ha ezekből 
az összegekből a magyar művelődés szá-
mára is nem kértünk volna összegeket, hi-
szen akkor sem maradtak volna ineg az 
állampénztárban, ha igénybe nem vesszük 
azokat. Mi ezekből a fölöslegekből 8-8 száza-
lékot kaptunk és ha mi ebből a 8 8 százalék-
ból sokat produkáltunk, akkor azt hiszem, 
nem vád illet meg bennünket, hanem dicsé-
ret és elismerése annak, hogy minden ga-
rast a fogunkhoz vertünk és a legnagyobb 
gondossággal jártunk el, mert mi az ilyen 
eljárással csekély összegekből nagy dolgo-
kat végeztünk. Én azokat a kereteket, ame-
lyeket a feleslegekből kaptunk, soha túl 
nem léptem. Azokból az összegekből, amelye-
ket a törvényhozás rendelkezésünkre bocsá-
tott, alkottunk meg mindent. Mikor jöttek 
a nehezebb évek, a költségvetési beruhá-
zásból mitsem kaptam és a rendelkezé-
sünkre álló összeg csak éppen annyira volt 

elég, hogy a nagy akciót befejezhettük. És 
most, amikor összeállították a magyar ál-
lamnak egyes resszorthátralékát, akkor a 
politikai ellenfeleim szinte kedvetlenül lát-
ták, hogy ezekből a hátralékokból a kul-
tusztárcánál mindössze kilencszázezer pengő 
az állami színházaknál lassan felgyűlt de-
ficit. Tehát nyugodt lelkiismerettel állok a 
nemzet színe előtt. Mikor voltak feleslegek, 
ezekből a feleslegekből alkottunk és csak 
8-8 százalékot kaptunk ebből törvényhozási 
úton. Az Isten segítségével sokat produkál-
tunk. Mikor pedig az utolsó három évben 
hanyatlottak az állam bevételei, akkor szá-
moltunk ezzel a körülménnyel és a beruhá-
zások tempóját lelassítottuk. Úgyhogy most 
itt állunk adosságok és hátralékok nélkül. 
Ez ennek a dolognak hivatalos és politikai 
része. 

— Én, a mai napon, amikor mélyen meg-
hatva itt állok, szeretnék a mi együttműkö-
désünknek pusztán emberi részével is fog-
lalkozni. Hivatalos működésemet a mi-
nisztériumban mint miniszteri segédfogal-
mazó kezdettem és büszke vagyok, hogy a 
tegnapi napig, amikor a Kormányzó Ür 
Ö Főméltósága engem felmentett, hivatalnoka 
voltam a magyar államnak a második fize-
tési osztályban. Én mindenkor szolidáris 
voltam a magyar tisztviselőkkel és azért 
fájt, hogy már hivatalbalépésem alkalmá-
val az első B-lista végrehajtásával bíztak 
meg. Azután reménykedtünk, hogy jönnek 
a kinevezések, jött újabb létszámapasztás. 
Mi képzelhető fájdalmasabbnak egy hiva-
talnok-miniszterre nézve, mint az, ha hiva-
taltársain igazában segíteni nem tud? Cse-
kély dolog az, amit érdekükben tehettem, 
de amit nyújtani tudtam, azt jó szívvel 
nyújtottam nekik. Végzetes tévedése a mi-
niszternek, ha azt hiszi, hogy ő maga meg-
csinálhat mindent. Ö csak az egyik tényező, 
és pedig főtényező a munkában. Itt ami 
létrejött, azért politikailag én felelek és kö-
zületek senkit sem terhel felelősség, de ha 
sikerek vannak, nektek abban nagyon nagy 
részetek van, mert megtaláltuk az együtt-
működésnek azt a titkát, amely minden si-
keres működésnek nélkülözhetetlen előfel-
tétele. 

— És a mai napon, amikor áttekintve 
tizennégy évnek munkáját, nyugodt lelki-
ismerettel távozom innét, köszönöm nektek 
a ti értékes közreműködésteket, amellyel 
engem támogattatok, mert ezzel az országot 
szolgáltátok és kiérdemeltétek azt a nevet, 
hogy a kultuszminisztérium ma Magyar-
országnak egyik legjobb minisztériuma. 

— Én azt hiszem, ha a mi hivatalos viszo-
nyunk a mai nappal meg is szakad, de az 
ember viszonya hozzátok változatlan marad 
és ha valaki ellen tizenöt év alatt vétettem 
volna, bocsánatot kérek tőle. Akikkel jót 
tehettem, ne azért tartson meg emlékezeté-
ben, mert juttattam valamit, hanem azért, 
mert sokáig a magyar nemzet és művelő-
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dés szolgálatában együtt dolgoztunk. És 
most még egyet. Mi a sok romlás közepette 
is virágzó állapotban hagytuk itt a magyar 
művelődést, a nemzet feltámadásának talán 
egyedüli reményét. Vigyázzatok, hogy ez 
után a virágzás után fagy ne következzék, 
mert bizony mondom, mentül jobban múlik 
az idő nálunk, meg vagyok róla győződve, 
hogy sorsunknak jobbrafordulását elsősor-
ban akkor várhatjuk, ha a művelődés terén 
tett nagy erőfeszítésünket észrevéve, a vi-
lág nagy nemzetei megbecsülnek bennünket 
és belátják, hogy ilyen néppel szemben 
Trianonban nagy igazságtalanság történt. 
Dolgozzatok ennek a nagy eszmének szol-
gálatában tovább és legyen áldás rajtatok, 
családjaitokon és működésteken! (Hosszan-
tartó lelkes éljenzés és taps.) 

A beszéd végeztével a lemondott miniszter 
sorban kezet fogott a megjelentekkel. 

Dr. Ernszt Sándor vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter üdvözlése 
a kul tuszminisztér iumban. 

Dr. Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi 
miniszter augusztus 25-én délelőtt 11 órakor 
vette át hivatalát. 

A kultuszminisztérium nagy tanácstermében 
ez alkalommal összegyűlt a minisztérium egész 
tisztviselőkara, élén dr. Gévay-Wolff Nándor 
államtitkárral. A dr. Petri Pál politikai állam-
titkár kíséretében terembe lépő dr. Ernszt Sán-
dor minisztert a tisztviselőkar nagy óljenzés-
sel fogadta. Nevükben dr. Gévay-Wolff Nándor 
államtitkár a következő üdvözlő beszédet mon-
dotta: 

Nagyméltóságú Miniszter Ür! 
Kegyelmes Urunk! 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

tisztviselői kara hódoló tisztelettel bátorko-
dik köszönteni Excellenciádat, mint Kor-
mányzó Urunk Ö Főméltósága bölcs elhatá-
rozásával részére és a magyar kultúra irá-
nyítására kijelölt ú j vezért. 

Engedje meg kegyesen Excellenciád, hogy 
akként mutathassam be ezt a tisztviselői 
kart, mint amely teljesen egybeforrott a ma-
gyar haza iránti kötelességeinek s különösen 
a mai nehéz időkben tőle fokozott mértékben 
követelhető kötelességeinek tudatában, ame-
lyet kötelességeinek teljesítésében egy nagy 
érzés: a keresztény nemzeti gondolat s az azt 
minden erejével szolgálni kívánó önzetlen, 
becsületes munkára való készség, a nemzet 
kulturális felemelésében való közreműködés 
utáni lelkesedés fűz össze. 

És mivel mi mindannyian jól tudjuk, hogy 
mindazok a nagy tulajdonságok s képessé-
gek, melyek a nemzeti újjáépítés munkájá-
nak irányítóitól megkívántatnak, Excellen-
ciád oly általánosan tisztelt személyében ki-
válóan egyesülnek, ezért mi, eltávozott láng-
lelkű vezérünk méltó utódaként a legnagyobb 
tisztelettel s őszinte örömmel fogadjuk Ex-

cellenciádat és szolgálatainkat — azt a be-
csületes munkát, amelyre a magyar hazának 
szüksége van, azt a munkakedvtől fokozott 
odaadó munkásságot, amellyel segítségére le-
hetünk Excellenciádnak, új nagy missziójá-
nak betöltésében — a legteljesebb készséggel 
ajánljuk fel Excellenciád rendelkezésére. 

Kérjük, kegyeskedjék bizalommal tekinteni 
ennek a tisztviselői karnak Excellenciádat 
mindenkor egész erejével támogatni kész 
munkája elé, amellyel bizton hiszem, ez a 
tisztviselői kar ki fogja érdemelni azt a jó-
indulatot, amelynek részére való kegyes elő-
legezését mély tisztelettel kérem. 

Isten hozta Excellenciádat! Legyen az Ö 
áldása Excellenciádnak a haza javát, műve-
lődésének előmozdítását célzó nemes törekvé-
sein, fáradozásain! (Lelkes éljenzés.) 
Az államtitkár üdvözlő beszédére dr. Ernszt 

Sándor vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
következő beszéddel válaszolt: 

Mélyen tisztelt Uraim! 
Hálásan köszönöm a szíves fogadtatást 

és azt az ígéretet, hogy szívesen és lélek-
ből kívánnak velem együtt dolgozni és 
fáradozni. Mindenekelőtt megemlékezem 
nagy elődömről, aki oly hosszú időt töl-
tött e falak között és aki annyi tehetség-
gel, képességgel, ízléssel, energiával és 
teremtőképességgel dolgozott és működött . 
( Helyeslés.) 

— Elmúlnak az idők és kicsinyes kri-
tikák nem fognak többé hangzani, hanem 
majd mindenki megemlékezik arról, hogy 
milyen géniusz és milyen teremtő szel-
lem volt ő. Magyarország ebben a rend-
kívül súlyos időben hálás lehet, hogy Is-
ten olyan szellemet adott neki a háború 
után következő évtizedben. Az ország 
csonkaságában és megaláztatásában ez a 
fé r f iú rendkívül sokat tett és teremtett 
és olyan maradandót alkotott, amely so-
káig hirdeti nevét. Ez a munka tanús-
kodni fog arról, hogy milyen nagy szel-
lem, milyen nagy gondolkodó, tervező és 
teremtő volt ő. 

— Gondoljunk másrészről a r ra az euró-
pai szellemre, aki a XIX. század egyik 
legnagyobb büszkesége volt: a „Kar t -
hauzi" és „A falu jegyzője" í ró já ra . Ha 
a r ra gondolunk, hogy milyen nagy szel-
lem, milyen óriási, századokra szóló lélek 
volt, akkor egyszersmind a r ra is gondol-
hatunk, hogy ezeket az elődöket és ezeket 
a nagyságokat utóiérni nem, vagy csak 
alig lehetséges. 

— E g y korszak mesgyéjén állunk, ahol 
sok mindenféle ú j dolog tárul elénk. Ezek-
kel a dolgokkal szemben semmiképen sem 
szabad szemet húnynunk. A régit és az 
ú j a t össze kell kapcsolni. Ami a régiben 
szép, dicső, nemes és fenséges volt, azt 
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meg kell tisztelni, de megértéssel kell 
lenni az ú j i r á n t is. Mindenben alkalmaz-
kodnunk kell az élethez és a körülmények-
hez, amelyekben a nemzet a m a i időkben 
él. I t t a minisz tér iumban rendkívü l sok 
ki tűnő és országos nevű ember v a n és én 
csak örvendek, hogy velük együ t t lehetek 
és munkálkodhatok . Magyarország ku l t ú -
r á j a olyan n a g y és szép, hogy abban nem 
lehet döntő és fontos egy embernek az 
élete. 

— A k u l t ú r á t magát va l amenny ien tel-
jes lélekkel, egész tehetséggel és minden 
erőnkkel szolgáljuk, amit a Szentlélek ad 
nekünk. A k u l t ú r a fenséges és szép Ma-
gyarországon és mi ezt a fenséges és szép 
kul túrá t egészségesen továbbfej lesz teni 
aka r juk . A k u l t ú r a mindig és á l l andóan 
összefügg a gazdasági élettel, mert a kul -
t ú r a egyik alkateleme a gazdaság i élet-
nek. É n örülök, hogy kon tak tusban va-
gyok a gazdaság i és t á r sada lmi élettel 
egy más ágban is és azon leszek, hogy mi-
nél jobban és minél tökéletesebben meg-
ismer jem az összefüggéseket a ku l tú ra és 
a gazdasági élet között. A k u l t ú r á n a k a 
lehetőség szer int a gazdasági élettel a leg-
nagyobb együt tműködésben kell lenni. 
Más részről sok mindenféle ú j probléma 
v a n Nyugat- , Közép- és K e l e t - E u r ó p á -
ban a ku l tú ra és a tanítás te rén . Ezekkel 
a problémákkal folyton és á l l andóan fog-
lalkozni kell, szelekciót kell t a r t an i és 
minden t ki kell válogatni, a m i jó és ami-
ről tud juk , hogy valóban ha ladás t jelent . 
É s ha mindent megteszünk, f é r f i a s a n és 
becsülettel, akko r az Isten megengedi, 
hogy ezt a nemzete t teljes hi t tel , lélekkel 
és meggyőződéssel szolgálhassuk. (Hosz-
szantartó lelkes éljenzés.) 
Dr. Gévay-Wolff Nándor államtitkár ezután 

bemutatta a miniszternek a minisztérium 
tisztviselői karát. Dr . Ernszt Sándor vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kezet fogott a tiszt-
viselői kar minden egyes tagjával, majd visz-
szavonult dolgozószobájába. 

Magya r tanítók kü l fö ld i t anu lmányú t j a . 
A tanulmányutak fontosságáról szükségtelen 

pedagógusok előtt szólni. A látottaknak és ta-
pasztaltaknak senki olyan közvetlen hasznát 
nem veheti, mint a pedagógus. Kívánatos, hogy 
a tanítóság felismerje az önművelésnek eme 
fontos eszközét s minél gyakrabban éljen is 
vele. A külföld megismerésével megbecsülhe-
tetlen értékek birtokába jutunk, tisztábban lát-
juk a magunk értékeit s tárgyilagosabban ítél-
jük meg esetleges fogyatékosságainkat s az 
előbbrejutáshoz vezető utakat és módokat is 
biztosabban megtaláljuk. De nagyban hozzá-

járulnak a tanulmányutak a tanító tekintélyé-
nek emeléséhez is. Egy külföldet járt tanítóra 
más szemmel néznek s véleményére is többet 
adnak. 

Sajnos, a magyar tanító, nem annyira az am-
bíció hiánya, mint inkább az anyagi nehézsé-

Magyar címer a nürnbergi Fleischbrückén. 

gek miatt, eddig nem igen volt abban a szeren-
csés helyzetben, hogy a külföldi utazások luxu-
sát megengedhesse magának. Ezen a nehézsé-
gen segítendő, a tavasszal Nemess Hubert és 
Vikár Kálmán, a Fővárosi Pedagógiai Szemi-
nárium gyakorlóiskolájának tanítói, azzal a 
szándékkal fogtak egy ausztriai és bajorországi 
tanulmányút megszervezéséhez, hogy olcsó 
pénzért lehetővé tegyék tanítók számára a kül-
földi utak nyújtot ta értékek megszerzését. 

A tanulmányút nagyon szépen, sőt várako-
záson felül sikerült s mindenképen érdemes 
arra, hogy a Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató nagy nyilvánosságával részletesen 
megismertessük. 

Az útitársaság 20 tagból állott, akik közül 
tizennégyen vidékiek és hatan budapestiek vol-
tak. A vidék a következő helyekkel volt kép-
viselve: Aszód, Balatonfüred, Battonya, Domb-
egyház, Győr, Kecel, Miskolc, Nyíregyháza, 
Szeged, Szigetcsép, Veszprém. Foglalkozásra 
nézve így oszlott meg a társaság: 18 pedagó-
gus, ebből 1 tanfelügyelő, 1 tanár, 1 hittanár, 
2 gyakorlóiskolai tanító, 1 igazgatótanító, 1 ta-
nárnő, 9 tanítónő, 2 óvónő, végül mint nem pe-
dagógusok: egy ezredes a leányával. 

A társaság tagjai július 6-án reggel indultak 
a Keleti pályaudvarról. Első állomásuk Bécs 
volt, ahol délután felkeresték Schönbrunnt, este 
pedig a Prater ban szórakoztak. Bécsből Ischl 
érintésével Hallstattba utaztak. A nagy kultúr-
históriai jelentőségű község gyönyörű fekvésé-
vel elbűvölte a társaságot. Innen fenséges 
szépségű tájak hátrahagyásával Salzburgba ér-
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keztek, akol két napot töltöttek, hogy kirándul-
hassanak a közelében levő berchtesgadeni só-
bányába és a páratlan szépségű Königsseehez. 
Érdekes élmény volt a sóbánya megtekintése. 
A bányászruhába öltözött társaságot kis elek-
tromos vasút vitte be a föld alá, a mélyebben 
fekvő helyekre pedig csúzdán ereszkedtek le. 
A só kiolvasztására szolgáló hatalmas földalatti 
tavon csónakon keltek át, Salzburg nevezetes-
ségeinek megszemlélése után Münchenbe indul-
tak, útközben azonban kiszálltak a világhírű 
Schloss Herrenchiemsee megtekintésére. A ver-
saillesi kastély mintájára készült palota szép-
ségben és pompában sokszorosan fölülmúlja 
francia eredetijét. A ragyogásnak, fényűzésnek 
valósággal non plus ultrája, amit itt lát az 
utazó. 

Négynapos müncheni tartózkodásuk az isar-
parti Athen kincseinek, értékeinek szakadatlan 
tanulmányozása és élvezete volt. A művészeti 
gyűjtemények élvezete mellett legnagyobb él-
ményük a világhírű Deutsches Museum meg-
látogatása volt. Pedagógiai szempontból is 
nagyjelentőségű ez a múzeumkolosszus, amely-
nek puszta bejárása 17 km-nyi sétát jelent a 
látogatónak. Külön étterme is van, hogy ebéd 
után folytatni lehessen a tanulmányozást. A 
nagyszabású múzeum a technika és természet-
tudomány fejlődését mutatja be a kezdetleges 
állapottól napjaink tökéletes fejlettségéig, ere-
deti modellekben és tökéletes másolatokban. A 
kiállított tárgyak nem múzeumi holtanyagok, 
amelyekhez tilos hozzányúlni, hanem műkö-
désbe hozhatók, kísérletezésekre használhatók. 
Hetekre való tanulmányozási anyaggal szolgál 
ez az egyetlen múzeum. A Glaspalast romjai-
nál szomorúan állottak és megdöbbenve szem-
lélték korunk legnagyobb művészi veszteségé-
nek üszkeit. Természetesen a müncheni pro-
grammhoz hozzátartozott a nem kevésbbé híres 
sörcsarnokok felkeresése is. 

München után a bájos fekvésű Füssen város-
kát s a közelében levő Hohenschwangau és 
Neuschwanstein várkastélyokat keresték fel, 

A Walhalla Regensburg mellett. 

Neuschwanstein vára. 

ezek voltak az utazás legtávolabbi pontjai. 
Utóbbi fekvésénél és architektikus szépségénél 
fogva a világ egyik legszebb kastélya s való-
sággal mesevár benyomását kelti. Pompázatos 
tróntermének képei közt meglepetést és őszinte 
örömet keltett Szent István életnagyságú por-
tréja s a pogány magyarok térítését ábrázoló 
szép freskó. 

Augsburg, őseink gyászos vereségének szín-
helye, szintén sok látnivalóval szolgált. Innen 
származnak s itt éltek a középkor pénzfejedel-
mei, a Fuggerok, akik királyokat, országokat 
pénzeltek. "Velünk, magyarokkal is „üzleti" kap-
csolatban állottak, sőt a fukar szavunk is az ő 
nevüktől veszi eredetét. Nevezetes alapításuk 
az augsburgi Fugger-telcp, jelenleg 53 házból 
álló kis városrész, ahol mintegy 100 augsburgi 
becsületes szegény család kap 412 márkáért 
(5 P 60 fillér!) rendes lakást egy esztendőre. 
Az 1519-ben alapított telep Németország legré-
gibb szociális intézménye. Sok tanulságot nyúj-
tott a Bajor Iskolamúzeum megszemlélése. A 
fejlett bajor oktatásüggyel minden vonatko-
zásban meg lehetett itt ismerkedni. 

Augsburg után Nürnberg, a gyönyörű közép-
kori város, falai közt töltött két napot a társa-
ság. Itt minden föltétel megvolt ahhoz, hogy 
az ember a középkorba képzelje magát. Nürn-
berg magyar vonatkozásokban is igen gazdag. 
Elegendő itt csupán Dürerre és Kupcczkyre 
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hivatkozni. Mint érdekesség, felemlítendő a 
Fleischbrücke magyar címere és a Fleischhaus 
kapuja felett fekvő címeres magyar ökör. Az 
ökörhöz fűződő tréfa latin felirata magyarul 
így hangzik: 

„Mindennek van kezdete s növekedése, de csoda: 
Ez az ökör, amelyet itt látsz, nem volt tinó soha." 

Regensburgot régi városháza, csipkeflnom-
ságú, gótikus, kéttornyú dómja s a Walhallá-
hoz tett autóbuszkirándulás teszi emlékezetessé. 
A hatalmas dóroszlopokkal övezett görög 
templom a Duna mellett egy szép, erdővel öve-
zett magaslaton fekszik, ahonnan méltóságosan 
tekint le a Dunavölgyre s uralkodik az egész 
vidéken. Hatalmas márványtermében a germán 
nagyságok mellszobrai sorakoznak, összesen 107 
mellszobor és 64 emléktábla. 

Passau megtekintése s a dóm híres orgona-
játékának meghallgatása után Linzbe indultak 
a tanulmányút résztvevői, hogy ott másnap 
reggel hajóra szállva, a Duna legszebb szaka-
szán, a Wachaun, keresztül utazva Bécsbe ér-
jenek vissza. I t t a délelőtt a város megtekinté-
sével és múzeumok látogatásával telt el s vé-
gigszemlélték a „világgyermeknap" órákig tartó 
felvonulását is. 

Az utolsó bécsi estén búcsúvacsorát tartot-
tak s fájó szívvel gondoltak vissza a gyorsan 
lepergett kéthetes út szépségeire. Vacsora köz-
ben dr. Tesléry Károly kir. tanfelügyelő mél-
tatta az út jelentőségét s mondott köszönetet a 
sikerült rendezésért és vezetésért. Nemcss Hu-
bert és Vikár Kálmán köszönték meg az üd-
vözlést, majd dr. Szeifarth Vilmos szavai után 
elhatározták, hogy a tanulmányutakat a jövő-
ben is folytatni fogják. 

A tanulmányút résztvevői július 19-én este 
érkeztek vissza Budapestre. V. K. 

Szent István ünnepe. Szent István ünnepe és 
az országos Szent Jobb-körmenet méreteiben 
impozáns módon zajlott le ez évben is. 

Színpompás nagyszerű látvány volt, mikor az 
ünnepi menet bevonult a Mátyás-templomba, 
ahol Serédi Jusztinián hercegprímás ünnepi 
szentmisét celebrált. 

Díszruhás lovasrendőrök nyitották meg a 
menetet, a nemzeti hadsereg díszszázada követte 
őket, majd feltűntek a festői ruhájú palota-
őrök és a Szent Jobb mögött, Serédi Jusztinián 
hercegprímással az élen, az egyházi méltósá-
gok. 

Az előkelőségek sorát Horthy Miklós kor-
mányzó nyitotta meg, mögötte József főherceg 
és József Ferenc főherceg, azután Zsitvay Ti-
bor igazságügyminiszter, aki a kormányt kép-
viselte, gróf Károlyi Gyula, a dezignált mi-
niszterelnök. dr. Ernszt Sándor népjóléti minisz-
ter, Almásy László a képviselőház elnöke és 
számosan még az ország előkelőségei közül. 

Az ünnepi szentmise, amelyen dr. Werdenich 
Endre győri kanonok mondott mélyenszántó 
szentbeszédet, 11 óra tájban ért véget és utána 
megindult a körmenet végig a váron. Mintegy 

százötvenezer főnyi közönség áhítata, méltóság-
teljes csendje kísérte végig útján a körmenetet. 

Este a Gellérthegyről csodás tűzijáték gyö-
nyörködtette a főváros ünneplő lakosságát. 

Rothermere lord sürgönye Rott Nándor püspök-
höz. A Zsófia-gyermekszanatórium idei köz-
gyűlése megemlékezett azokról a jótétemények-
ről, amelyekkel Rothermere lord fővédnök el-
halmozta a magyar gyermekvédelmet. Az üd-
vözlésre a lord most Párizsból Rott Nándor 
veszprémi püspökhöz, a Gyermekszanatóriu-
mok kormányzóelnökéhez sürgönyt intézett. 

„Ügy én, mint a fiam — mondja többek kö-
zött a sürgöny — az igazságot keresve kezd-
tünk foglalkozni a magyar üggyel és közben 
mindketten megszerettük a magyar népet ma-
gát. Csak bámulni tudom azt az alázatos gon-
doskodást, amelyet Püspökséged és munkatársai 
e téren a magyar jövő érdekében kifejtenek és 
bizalommal vagyok magam is a magyar jövő 
iránt. Engedje Eminenciád, hogy legszívélye-
sebben köszönthessem és hogy az Isten áldását 
kérhessem legnemesebb törekvéseire." 

Kenéz Béla kereskedelmi miniszter és a Ma-
gyar Gyermektanulmányi Társaság. Kenéz 
Béla, az ríj kereskedelmi miniszter esztendők 
óta, mint a Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság elnöke nagy buzgalommal irányította a 
Társaság ügyeit. A Magyar Gyermektanul-
mányi Társaság Kenéz Bélát miniszterré tör-
tént kinevezése alkalmából üdvözölte és kérte, 
hogy legyen továbbra is a társaság szellemi 
irányítója és vezetője. 

Iskolai igazgatók értekezlete. A kalocsai főegyház-
megye katholikus iskoláinak igazgatói augusztus 18-án 
értekezletre jöttek össze Kalocsán, az érseki tanárképző 
dísztermében. Az értekezletet Oszwald József egyház-
megyei tanfelügyelő nyitotta meg és vezette. Az egybe-
gyűlt igazgatók behatóan megvitatták az iskolai kölcsön-
könvvtárak ügyét. Ezenkívül iskolai adminisztrációs, tan-
tervi, iskolalátogatási, testületi, hitéleti kérdésekre világí-
tottak rá. Az értekezlet előadói Oszwald József és dr. 
Feörstner Antal egyházmegyei tanfelügyelők, Bakai Gyula 
akasztói és Szabó Gergely keceli igazgató-tanítók voltak. 

A könyvkiadók leszállítják a drága tankönyvek 
árát. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
hogy a jelen nehéz gazdasági viszonyok között 
az iskolásgyermekek szülőinek helyzetét lehető-
leg megkönnyítse, a tankönyvváltoztatásokat az 
elemi iskoláknál teljesen megtiltotta, a polgári 
iskolánál pedig szigorúan ahhoz a feltételhez 
kötötte, hogy az ríj könyvnek feltétlenül ol-
csóbbnak kell lennie a réginél. Ugyanekkor fel-
kérte a tankönyvkiadó vállalatokat, hogy ré-
gebbi kiadású tankönyveik sokat kifogásolt ma-
gasabb árát hozzák összhangba a folyó évben 
engedélyezett tankönyvek lényegesen alacso-
nyabbra szabott árával. A kiadók megértést ta-
núsítva a miniszter intenciója iránt, vállalkoz-
tak régebben megjelent magasabb áru könyveik 
árának jelentékeny leszállítására úgy, hogy a 
tankönyvek a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a tankönyvek olcsóbbátétele érdekében 
indított akciója folyományaképen a most meg-
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induló tanévben a régi árnál 15—20, sőt némely 
esetben 30 százalékkal is olcsóbban kerülnek for-
galomba. 

Körösi Henrik emlékbizottság. Lapunk egy év 
előtt elhunyt nagynevű felelős szerkesztőiének 
sírját a kegyelet ós hála jeléül emlékkővel 
óhajtja megjelölni a magyar tanítóság. E célból 
bizottság alakult, amely Galla Endre igazgató-
nak, az Állami Tanítók Országos Egyesülete 
kiváló elnökének vezetése alatt a napokban 
kezdi meg működését. 

Meghívó. A székesfehérvári Mantz János-ala-
pítványi óvoda 25 éves fennállásának 1931. októ-
ber 10—11-én tartandó jubileumi ünnepségére, 
melyre az egyházi és világi hatóságokat, a ma-
gyar kisdedóvás barátait, Magyarország taní-
tóit és óvónőit, s az óvoda régi növendékeit sze-
retettel meghívja a rendezőség. Bilkei Ferenc 
esp.-pléb., az óvoda elnöke, Héjj Erzsébet óvónő, 
Szemlér Erzsébet, Gonda Olga óvónők, rend. biz. 
tagok. Az ünnepségek sorrendje okt. 10-én d. e. 
kezdődik. Fél 3-tól fél 5-ig a gyermekek csopor-
tos szabad játékai a Mantz-óvoda udvarán; fél 
5-kor az óvodából kimegyünk a temetőbe az 
óvoda nagy jótevője, Prohászka Ottokár püspök 
sírjához. Este közös vacsora az óvodában. Okt. 
11-én cl. e. 9-től fél 10-ig gyülekezés az óvoda 
udvarán s onnan az új zászló alatt a székes-
egyházba megyünk szentmisére s zászlószente-
lésre. A Szent Imre-teremben zászlószegek be-
verése s ugyanott közös ebéd. Délután fél 4 óra-
kor ünnepi előadás a Vörösmarty-színházban. 

Kérjük tanító kartársainkat, hogy e meghívót 
úgy vegyék, mintha mindenkinek egyenként a 
nevére küldtük volna. Az ünnepségen való rész-
vételre jelentkezést Héjj Erzsébethez (Székes-
fehérvár) lehetőleg szept. l-ig, legkésőbb szept. 
10-ig kérjük beküldeni. Ugyanezen napig kül-
dendő be utalványon a székesfehérvári tartóz-
kodás (szállás, étkezés, autóbusz, színház stb.) 
összes költségeire 5 P. Az utalvány szelvényén 
egy költséggel jelentkezni is lehet. 

Német kisebbségi iskolák tanítóinak tovább-
képző tanfolyama Baján. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a miniszterelnökkel egyet-
értően július hó 27-től augusztus hó 8-ig a bajai 
m. kir. állami tanítóképzőintézetben a német-
lakta községek elemi népiskoláinak tanítói ré-
szére továbbképző tanfolyamot rendezett. A tan-
folyam célja: megismertetni a tanítókat a nem 
magyar tannyelvű népiskolák számára kiadott 
törvényekkel, kormányrendeletekkel és a kisebb-
ségi iskolák tantervével; elméleti ós gyakorlati 
útmutatást adni a tanítóknak a különböző tí-
pusú népiskolák legfontosabb tárgyainak taní-
tási módszerében; megismertetni a tanítókat a 
magyar nyelvtanítás módszerének fontosabb 
kérdéseivel; tájékoztatást adni a tanítóknak a 
hazai német nép történetéről, földrajzi elhelyez-
kedéséről, településviszonyairól és néprajzáról. 

A tanfolyamot dr. Beyer Ede központi szolgá-
latra berendelt kir. tanfelügyelő hazafias érzé-
sektől gazdag beszédben nyitotta meg és ismer-
tette a tanfolyam célját: Az ú j tantervnek ered-

ményes végrehajtása még a színmagyar közsé-
gekben is nehézséggel jár, annál nehezebb a 
kisebbségi iskolákban, ahol a tanítónak két, 
igen gyakran három nyelven is kell tanítania. 
Ez a tanfolyam útbaigazításokkal, tanácsokkal 
és rendelkezésekkel ismerteti meg a tanítókat, 
melyek lehetővé teszik, hogy azoknak a különle-
ges igényeknek eleget tehessenek, melyeket a 
kisebbségi iskolák megkívánnak — mondotta 
többek között a kir. tanfelügyelő. 

A kormány ezúttal 70 tanítónak tette lehetővé 
állami költségen a tanfolyamon való részvételt 
s e tanfolyamokat mindaddig ismételni fogja, 
míg valamennyi kisebbségi iskola tanítója ezt el 
nem végezte. 

Ez a tanfolyam igazolja, hogy a magyar kor-
mány eleget tesz azoknak a kisebbségeket érintő 
rendelkezéseknek, amelyeket a háború óta 
iktattak törvénybe, de hangsúlyozza, hogy ez a 
szellem és törekvés áthatja a mi régi tanügyi 
törvényeinket is. Ezzel szemben elvárja a 
kormány a tanítóságtól, hogy a gyermekek lel-
kébe a magyar nemzethez való tartozás tuda-
tát, a magyar hazához és alkotmányhoz való 
ragaszkodást mélyen belevéssék. 

A kir. tanfelügyelő üdvözölte dr. Puskás 
Dezső polgármesterhelyettest, Brunovszky Rezső 
főigazgatót, Lux Gyulát, a tanfolyam vezetőjét 
és munkatársait. 

Az előadói tisztet dr. Schmidt Henrik ny. 
egyetemi tanár, dr. Tettamenti Béla középisko-
lai tanár, Váradi József, Lux Gyula, Barcsai 
József, vitéz Losonczy György tanítóképzőinté-
zeti tanárok, Neubauer János és Éber hard János 
tanítók látták el. Az adminisztratív ügyeket 
Chobodiczky Alajos tanár intézte. 
Elismerés egy plébánosnak. A vármegyei nép-
művelési bizottság Bencze László dr. kisasszony-
fai plébánost buzgó és eredményes munkásságá-
ért elismerő oklevéllel tüntette ki, melyet szép 
ünnepség keretében adták át a kitüntetettnek. 

Kitüntetett igazgató-tanító. Szabady Sándor 
szentpáli igazgató-kántortanítónak, a Kath. Ta-
nítók Országos Szövetsége alelnökének, nyuga-
lombavonulása alkalmából a népoktatás terén 
kifejtett hosszú és értékes munkásságáért Kle-
belsberg Kuno gróf kultuszminiszter legna-
gyobb elismerését fejezte ki. 

Keszeg község áldozatkész közönsége Szent Imre 
herceg nevéről elnevezett új orgonáját szentelte fel. A 
felszentelés ünnepélyes aktusát Zelinka László nógrádsápi 
rk. plébános végezte. A művészi kivitelű hangszer töké-
letesen egyesíti magában az orgonaépítés terén eddig elért 
modern technikát. Nemes hangjával méltó lesz, hogy szol-
gálja ama kultuszt, amiért felépült. E kicsiny község 
igyekezete — dacára nehéz gazdasági viszonyoknak — 
példaképül szolgálhat a kultúra terjesztésében. Elrekvirált 
harangjait önerőjéből pótolta, általános ismeretterjesztő 
tanfolyamot, analfabéta-tanfolyamot rendez, mozgó- és 
állóképvetítő gépet szerzett be (villanyerőműre), templomá-
ban villanyvilágítás van bevezetve s szépen parkírozott 
kert középpontjában a mult nyáron avatta fel a hősök 
emlékművét. 
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Amerikai egyetemi tanárok Miskolcon és Nyír-
egyházán. Shotwel, Chamberlain, Rogers és 
Haig, a newyorki Columbia-egyetem tanárai, 
nyári szabadságukat Európában töltik. Ma-
gyarországra is ellátogattak é's e hét elején 
Miskolc és Nyíregyháza vidékét látogatják 
meg. Az amerikai tanárok, akik családtagjaik-
kal együtt jöttek Magyarországra, remélik, 
hogy itteni üdülésük alatt még a Balaton vidé-
két is megtekinthetik.. 

A sárospataki főiskola négyszázéves jubileuma 
alkalmából a vár nagyasszonyának és a kollé-
gium megalapozójának, Lórántffy Zsuzsanná-
nak a kollégium újonnan átalakított nagykiter-
jedésű parkjában szobrot emeltek. A szobor el-
készítésével Horváth Géza szobrászművészt bíz-
ták meg. Az emlékmű leleplezését októberben 
tartják meg. 

A török kormány nem engedi meg az idegen-
nyelvű oktatást. A török közoktatásügyi miniszter 
rendeletet adott ki, amelynek értelmében a jövőben vala-
mennyi tanuló köteles a földrajzot, történelmet és irodal-
mat török nyelven, török tanártól, a hivatalos iskolai 
tanterv alapján tanulni. Az angol nagykövet magánúton 
arra kérte a török kormányt, hogy rendeletét egy évre ha-
lassza el. A rendelkezés végrehajtása leginkább a francia 
jellegű egyházi iskoláknál fog nehézségeket okozni. 

Vallástan New-York iskoláiban. New-York városi 
iskoláiban eddig nem szerepelt a hitoktatás. A folyó is-
kolaévtől kezdve azonban külön katholikus, protestáns és 
izraelita hitoktatókat alkalmaznak. A hatóság ezt azzal 
okolja meg, hogy a hitoktatás immár szükségesnek bizo-
nyult, mert az a művelődésnek lényeges része. Fokozato-
san a középiskolákba is bevezetik a hitoktatást. 

Német-francia gyermekcsere. Párizsban a külügy-
minisztérium védnöksége alatt külön bizottság működik a 
francia-német gyermekcsere érdekében. Ez a bizottság a 
három német rokonbizottsággal (Berlin, Heidelberg, Nürn-
berg) 2200 nyilvános és magánintézeti tanulót helyezett 
el kölcsönösen családoknál. 

Találkozó. Azokat a még életben lévő öreg tanítókat, 
akik 1876-tól 1890-ig fennállott pápai ref. tanítóképzőben 
végezték tanulmányaikat és szerezték tanítói oklevelüket, 
felkérik Soós Gyula és Németh Gyula igazgató-tanítók, 
hogy szíveskedjenek a tervezett találkozásra elmenni s 
1931. évi szeptember 6-án délelőtt 9 órakor Pápán a ref. 
főgimnázium udvarán összejönni. A találkozás további 
programmját minden érdeklődő majd ott megszerezheti. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Többeknek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a kultusztárca ügykörébe tartozó állami és nem állami 
tanítók nyugalombahelyezésénél követendő eljárást így 
szabályozta: 

1. A nyugdíjazás iránti kérvények benyújtására való 
felhívást a V. K. M. magának tartja fenn. 

Jövőben minden olyan esetben, amikor valamely alkalma-
zottnak a nyugdíjaztatása valamely ok miatt szükségessé 
válik, erről a kir. tanfelügyelő köteles jelentést tenni és 
a V. K. M. döntését kérni. 

Az a körülmény, hogy valaki a köteles szolgálati időt 

kitöltötte, vagy a vonatkozó törvény szerint a nyugdíjra 
igényt adó életkort elérte, egymagában — vagyis ha az 
illető egyébként szolgálatát kifogástalanul teljesíteni ké-
pes — nem teszi szükségessé a nyugdíjazás kezdeménye-
zését. 

2. A jövőben a tisztiorvosok (törgényhatósági, kórházi 
főorvosok), illetve tisztifőorvosok a nyugdíjazásukat szol-
gálatképtelenség címén kérő alkalmazottakat csak az 
illetékes tanügyi hatóságnak a tiszti, stb. orvosok 
közvetlen felettes hatóságához intézett megkeresése alap-
ján vizsgálhatják meg. 

Jövőben a nyugdíjazás iránti kérvény benyújtása után 
a kir. tanfelügyelőnek a 75.168—1902. B. M. sz. rendeletre 
hivatkoz\a, az illetékes tisztiorvos (törvényhatósági, kór-
házi főorvos) közvetlen felettes hatósághoz kell fordulnia, 
az alkalmazott inegvizsgltatása és a betegség tüneteit, 
valamint a szolgálatképtelenség mérvét részletesen feltün-
tető bizonyítvány megküldése céljából. 

3. Ha a tisztiorvosi bizonyítvány az alaki kellékeknek 
nem felel meg, mert abban a betegség a laikusoknak is 
érthetően nincs megjelölve, vagy mert nincsenek feltün-
tetve a betegség közelebbi tünetei, amelyekből a betegség-
nek, illetőleg a szolgálatképtelenségnek mérvére következ-
tetni lehet, vagy ha a kir. tanfelügyelő bármely más 
okból a megvizsgált alkalmazott további felülvizsgálatát 
tartja szükségesnek, az előző pontban említett B. M. ren-
deletre hivatkozva, az illetékes tisztifőorvos által megej-
tendő felülvizgsálat céljából annak közvetlen felettes ható-
ságához kell fordulnia. 

4. A két ellentétes orvosi vélemény, valamint más szük-
ségesnek látszó esetben a tanügyi alkalmazott államorvosi 
felülvizsgálatát a jövőben az egyetemi klinikákon fogják 
megejteni. 

5. A nyugdíjazás iránti kellően felszerelt és szükséges-
esetben a tisztifőorvosi bizonyítvánnyal is kiegészített kér-
vények felterjesztése kapcsán indokolt javaslat teendő a-, 
tanügyi alkalmazott esetleges klinikai felülvizsgáltatására 
nézve és egyben megjelölendő az a klinika is, amely az. 
érdekelt alkalmazott szempontjából a legközelebbi, ille-
tőleg a legkönnyebben megközelíthető és amelyen ennél-
fogva a klinikai felülvizsgálat megejtendő volna. 

6. A nyugdíjazás iránti kérvények jövőben éppen úgy,, 
mint ezelőtt, a V. K. M.-hez akadálytalanul felterjesz-
tartozóké az 1924. évi 95.000. sz. V. K. M. rendelet VI-
fejezet A. pontjában megjelölt határidőben. 

7. A kir. tanfelügyelők jövőben a felekezeti elemi isko-
lai tanítók, tanítónők és óvónők nyugdíjazás iránti kér-
vényeinek felterjesztése előtt az illetékes egyházi főható-
ságot álláspontja közlésére kérjék fel és az erre vonat-
kozó nyilatkozatot felterjesztésükhöz csatolva mutassák be. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Hótay 

Ferenc állami elemi iskolai tanítónak, aki a győrnádor-
városi elemi iskolának 687 pengő értékű tanszert adomá-
nyozott, köszönetét nyilvánította. 

Menedékházvezetőnői kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Papp Bor-

bála nyírcsászári gör. kath. nyári menedékházvezetőnőt az: 
1928. évi II. t.-c. 3. §-a alapján a nyírcsászári gör. kath. 
állandó menedékházhoz menházvezetőnővé nevezte ki. 
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Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Uzony 

Mária abonyi állami helyettes gazdasági szaktanítónőt az 
1927. évi 9.000. M. E. rendelet alapján járó illetményekkel 
állami gazdasági szaktanítónővé kinevezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Ernszt Sándor, az uj kultuszminiszter. — Dr. Missik 
Endre: Fakultativ házifeladatok, mint az egyéni nevelés 
eszközei. — Dr. Csada Imre: Az írásbeli számolási művele-
tek helyes magyarázata. — A tanterv végrehajtása. Elmé-
leti fejtegetések és gyakorlati tanítások. — Günther 
Jolán: Iskolatkötelezettség. — A hazai és a külföldi 
tanügyi lapokból: A jó tanító. — Növendékeink 
szüleinek megismerése. — A mesével való oktatás. — 
Olasz népoktatás költségvetési tárgyalása. — Tudomány, 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. Lengyel tudo- . 
mányos évkönyv a magyar tudomány-politikáról. — Kül-
földi szemle: Angliában csökkenteni akarják a közoktatás 
költségeit. — A cseh iskolánkívüli népművelés. — Hírek: 
Kormányzói köszönet gróf Klebelsberg Kuno volt vallás-
és közoktatásügyi miniszternek. — Az új kormány kine-
vezése. — Gróf Klebelsberg búcsúja a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium tisztviselői karától. — Dr. Ernszt 
Sándor vallás- és közoktatásügyi miniszter üdvözlése a 
kultuszminisztériumban. — Magyar tanítók külföldi tanul-
mányútja. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI I S T V Á N . 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K Á L M Á N 

és D R O Z D Y GYULA. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
Az ÁROKTŐI református egyház kántortanítói állásra 

pályázatot hirdet. Javadalom: tágas, jó lakás kerttel, 21 
és fél kat. hold szántó (ebben 3 hold kaszáló), 4 hold 
közös legelő, melyeknek adóját javadalmas fizeti; 3 öl 
puha tűzifa, 36 köböl párbérrozs, stóla. Értékegység 49. 
Kötelesség: kántori teendők végzése, belmissziói és egyéb 
egyházi munkában lelkész utasítása szerint segédkezés, 
dalárda vezetése, a felsőbb osztályok és ismétlősök taní-
tása. Önköltségen próba és választás, e hirdetés megjele-
nése (kiadás dátuma) után következő második vasárnapon. 
Kétmanuálos koncertorgona van. Állás azonnal elfogla-
landó. Válaszbélyeggel ellátott, kellően felszerelt kérvények 
Református Egyház, Ároktő, Borsod vm., címre küldendők. 
(377.) 

A TISZALADÁNYI református egyház pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett orgonista-kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 30 magyar hold szántóföld, 
33 véka gabona, 3 öl kemény tűzifa, 86 pengő készpénz, 
lakás természetben, stóla. 46 értékegység. Kötelessége: 
reábízott osztályok vezetése, kanonikus órákon, akadá-
lyoztatás esetén lelkész helyettesítése, énekkar vezetése, 
belmisszióban segédkezés. Pályázati határidő a megjele-
néstől számított tíz nap. Vasárnaponkint megejtendő pró-
bákra személyes megjelenés saját költségen okvetlen meg-
kívántatik. Hiánytalanul felszerelt kérvények Karászi 
Dezső iskolaszéki elnökhöz küldendők, Tiszaladány, u. p. 
Tokaj. (369.) 

A KISPESTI izr. elemi iskolánál újonnan szervezett 
IV. tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak 
héberben jártas tanítók és tanítónők. Javadalom: XI. fize-
tési osztály 3. fokozat. Helybenlakás kötelező. Felszerelt 
kérvények szeptember 10-ig a kispesti izr. iskolaszékhez 
juttatandók. Személyesen csak meghívottak jelentkezhet-
nek. (368.) 

A ZALATÁRNOKI közs. Iskolaszék a berukkolás 
folytán helyettes tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: törvényes havi 115 P. Csak férfiak pályázhatnak. 
Pályázati határidő szeptember 7. Ifj. Stádel János, iskola-
széki elnök. (366.) 

MIKÓFALVA rk. egyházközség kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Választás szept. 10-én délelőtt. Java-
dalom 54 értékegysógnyi természetbeni járandóság, a többi 
államsegély. Vasút helyben. (389.) 

NAGYHÓDOSI kántortanítói állás beígért lemondás 
folytán megüresedik valószínűleg szept. elejére. Értékegy-
ség 34. Kötelesség a törvényes. Harmónium van. Jelöl-
tünk nincs. Pályázatok máris elfogadtatnak e lap megje-
lenésétől számított két héten belül. Nagyhódos, u. p. Ga-
csaly, Ref. iskolaszék. (388.) 

A MAKÓI ref. női felső kereskedelmi iskolánál keres-
kedelmi számtan, mennyiségtan szakos, első sorban női 
helyettes tanár, aki az angol nyelvet is tanítani tudná, 
alkalmazást nyerhet. Kellően felszerelt kérvények szept. 
10-ig nyújtandók be. Igazgatótanács. (370.) 

Az ETYEKI r. kath. egyháztanács a III. sorszámú 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Törvényszerinti fizetés 
és lakbér. Kötelességek díjlevelben. Csak németül is tudó 
féríitanítók pályázhatnak. Helybeli pályázó is van. Válasz-
tás a lap megjelenésétől számított 8. nap. Elnök. (350/a,} 

Az UDVARI ev. egyház II. tanítói állás az 1931—32. 
tanévi helyettesítésére pályázat hirdettetik. Fizetés tör-
vényes. Németül is tudók pályázhatnak. B-listás és mene-
kült egyének előnyben részesülnek. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított 10 nap. Kérvények ev. lelkészi hi-
vatalhoz, Gyönk (Tolna m.) küldendők. (381.) 

A VÉSZTŐI községi óvónői állásra pályázat hirdette-
tik. Miniszteri rendelkezés szerint az állás segédóvónővel 
töltetik be. Csak reformátusok pályázhatnak, menekültek, 
B-listások előnyben részesülnek. Határidő szeptember 19. 
Kellően felszerelt kérvények alólírotthoz, Vésztő, Békés 
megye, küldendők. Gönczy Béla felügyelőbizottsági elnök. 
(383.) 
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Az osztatlan népiskolák is ki= 
tűnő eredménnyel használják a 

BETŰ-
ORSZÁG 
ÖT VIRÁGOS KERTJÉT! 
Ha beakarja vezetni és még nem 
ismeri, kérjen mutatványpéldányt 

bevezetés végett! Bj 
A IV. és V/VI. o. kötetek árait leszállítottuk! | 

K I R Á L Y I M A G Y A R 
E G Y E T E M I NYOMDA 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

A BÉLAVÁRI rk. egyházközség a megüresedett osz-
tálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 20% 
helyi, a többi államsegély, bútorozott szoba fűtéssel és 
takarítással és 160 pengő lakbérpótlék. Kezdő tanító csak 
segédtanító lehet. A kántort szükség esetén helyettesíteni 
és a plébános felhívására vallásos egyesületben közremű-
ködni köteles. Szükség esetén leventeoktatás. Pályázati 
határidő 10 nap. Az állás azonnal elfoglalandó. Cím 
válaszbélyeggel: Plébániahivatal. Vízvár, Somogy megye. 

MOST KELL GONDOSKODNI A JÖVŐ TANÉVRE 
MINDEN ISKOLÁNAK A KEZELÉSI NYOMTATVÁNYOKRÓL! 
A vallás= és közoktatásügyi minisztérium megbízásából és rendeletére 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda állítja elő az összes iskolák 

RENDTARTÁSI, KEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI 

N YO M TATVÁ N YA I T 
1931. évi január hó l=től érvényes 

NYOM TA TVÁNYJEG YZÉKEK 
a következő csoportosításban jelentek meg: I. Az elemi népiskolák, 
kisdedóvódák, önálló gazdasági és továbbképző iskolák, iparostanonciskolák 
és népművelési tanfolyamok számára. II. Tanító= és tanítónőképző és kis= 
dedóvónőképzö intézetek számára. III. Fiú= és leányközépiskolák számára. 
IV. Polgári fiú= és leányiskolák számára. V. Felső kereskedelmi iskolák 
számára. — Minden jegyzék irodafelszerelési tárgyak jegyzékét is tar= 
talmazza. — Bármely jegyzéket kívánatra azonnal bérmentve küldünk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEM=KÖRÚT 6. 

ÉMiffiliiii^iig 

V Á R A D I M I K L Ó S 
műorgonaépftő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
ezerint. Átalakí tásokat , 
bővítéseket, hangoláso-
ka t a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

d í j ta lanul szolgálok. 
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A BOGDÁSAI református egyház pályázatot hirdet 
egy férfi segéd-kántortanítói állásra. Fizetés: Páronként 
46 fillér lpénz, 12-5 kg búza, 12 kg csövestengeri. Van 
115 pár. 80 db disznóláb vagy tyúk. 24 m3 tűzifa; 8 ma-
gyarhold szántó, felesművelésben, vetőmagot, adót a ja-
vadalmas fizeti; isinétiőiskolai tandíj utólag 57 pengő; 
háromszobás lakás. Ezen javadalom fele előre, fele utó-
lag fizettetik. Kötelességek: I—VI. osztályok tanítása, 
kántori teendők, belmissziói tevékenység, helyettesítés. 
Pályázhatnak okleveles tanítók. Férfi hiányában esetleg 
nőt választunk. Bemutatkozás saját költségen. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított 7 nap. Kálmán Far-
kas, lelkész. (365.) 

Róm. kath. TANÍTÓNŐT keresek II. elemista leány-
kámhoz, német nyelv, zongora tudással. Fizetési igények 
megjelölésével levelet Cigányi Lászlóné, Budahomok, 
Zemplénricse. (378.) 

A PÓCSMEGYERI református egyház pályázatot hir-
det nyugdíjazás folytán megüresedett II. tanítói állásra. 
Javadalom: fizetés és lakbér törvény szerint. Kötelessége 
a kijelölt osztályok tanítása s minden egyházi és bei-
missziói munkában való segédkezés. Határidő a lap meg-
jelenésétől számított 8 nap. Református lelkészi hivatal, 
Pócsmegyer. (375.) 

LADÁNYBENE község iskolaszéke katonai szolgálat-
tételre történt bevonulás folytán megüresedett V. számú 
belterületi tanítói állásra pályázatot hirdet. A megválasz-
tott helyettes tanítói minőségben elődje katonai szolgá-
latának idejére, az 1931/1932. tanévre alkalmaztatik. 
Javadalma: a 865—1—70/1931. V. K. M. sz. rendeletben 
meghatározott törvényes segédtanítói fizetés, melynek 
20%-a a helyi javadalom és a lakbér, a többi pedig ál-
lamsegély. Ezen állásra csak ref. vallású férfi tanítók pá-
lyázhatnak s csak abban az esetben lesz esetleg más val-
lású megválasztva, ha ref. vallású pályázó nem lesz. Pá-
lyázati kérvények a szükséges okmányokkal együtt iskola-
széki Elnök, Ladánybene, címzendők. Beküldési határidő 
folyó évi szopt. hó 10. d. u. 3 óra. Az állás f. évi szept. 
hó 15-én elfoglalandó. Iskolaszéki Elnök. (358.) 

A NYÍREGYHÁZÁI r. k. egyháztanács lemondás foly-
tán megüresedett Liptay iskola II. sz. tanítónői állásra 
— amennyiben az állás Királytelek—szőlőskerti iskolá-
ban működő tanítónővel töltetnék be, úgy a Király telek— 
szőlőskerti rk. iskola I. sz. tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, törvényes fizetés. 
Kötelessége a Rendszabályok és díjlevél szerint. Szabály-
szerűen felszerelt kórvények szeptember 6-ig Énekes Já-
nos prelátus-kanonok, egyháztanácsi elnök címére kül-
dendők. (360.) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI községi ovodai felügyelő-
bizottság három újonnan szervezett községi óvónői, illetve 
segédóvónői állásra pályázatot hirdet azzal, hogy amenv-
nyiben eddig is rendes óvónőként működő pályázó válasz-
tátik meg, rendes óvónői fizetésben, egyébként pedig segéd-
óvónői fizetésben fog részesülni. Javadalom: természet-
beni lakás és törvényes készpénzfizetés. Kérvények — ok-
levél, születési, új keletű tisztiorvosi, erkölcsi s szolgálati 
bizonyítvány — megcímzett és válaszbélyeggel ellátott 
borítékkal felszerelve jelen pályázati hirdetménynek a 
Néptanítók lapjában történő megjelenésétől számított 15 
napon belül alulírott elnök címére nyújtandók be. A vkm. 
Ürnak a helvi közigazgatási bizottsághoz intézett 
860—40—124—1931. számú rendelete a B) listára helye-
zett érdemes pályázóknak előnyt biztosít. Későn érkezett 
vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vé-
tetnek. Losonczi Endre ref. lelkész, községi óvodai fel-
ügyelőbizottsági elnök. (361.) 

ORGONA 
Templomi, iskolai, zenekari, kántortanítói 

HARMÓNIUMOK 
különböző nagyságban. — Óriási választék. 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E * 
O R G O N A 
iskolák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 

Alkalmi vételek: 450 P»től, 
B ö s e n d o r f e r 550 P, 
Sternberg, Stingl, Oeser, 

Kern, külföldi v i l á g m á r k á k 1100 pengő 

Sí fei rn 'í. berg 
kir . u d v a r i h a n g s z e r g y á r és r á d i ó m ü v e k 
Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

( S a j á t p a l o t a . ) 

MÁLYI róm. kath. egyházközség a II. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: lakbér, 30% helyi járan-
dóság, államsegély. Kántori képesítés szükséges, mivel a 
kántort akadályoztatása osetén helyettesíteni kell. Pályá-
zati határidő hirdetéstől számított 10 nap. Állás azon-
nal elfoglalandó. Válaszbélyeges kérvények Plébániahiva-
tal Mályi, u. p. Mezőnyék küldendők. (364.) 

A VÉSZTŐI református egyház pályázatot hirdet egy 
tanítói állásra, melynek 43 értékegysége van. Az érvényes 
rendelkezések szerint állásban még nem lévő tanítók 
segédtanítókul választhatók meg három évre. Kötelesség 
az egyházi belmissziós munka is. Kellően felszerelt pályá-
zati kórvénvek szept. 15-ig adandók be a lelkészi hiva-
talhoz. (363.) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ref. egyház pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett V. számú ren-
des, illetőleg segédtanítói állásra. Kötelessége: a reábízott 
osztályok vezetése, belmissziós munka, énekkar vezetés, 
cserkészet stb. a díjlevélben foglaltak szerint. Fizetés: a 
megválasztottnak járó törvényes fizetés; továbbá lakás, 
vagy lakáspénz. A kérvényhez csatolondó: oklevél, szü-
letési, orvosi, illetőségi, működési és énekvezéri; ezeken 
kívül a nem ref. képzőben végzetteknél vallástani pót-
képesítést igazoló bizonyítvány is. Pályázati határidő: a 
Néptanítók Lapjában való megjelenéstől számított 2 hét. 
Az állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal 
elfoglalandó. Kérvények Toreh Gyula lelkész, ref. iskola-
széki elnök címére küldendők. (362.) 

A MEZŐTÚRI r. k. hitközség helyettes kántortanítót 
keres folyó tanévre. Díjazásra 115 P és lakás. Személyes 
megjelenés előnyös, de nem díjaztatik. Kérvények szei t 
15-ig plóbániahivatalhoz küldendők. (359.) 
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A KALAZNÓI (Tolna megye) evangélikus egyházköz-
ség pályázatot hirdet osztálytanítónak katonasághoz való 
bevonulása következtében megüresedett helyettestanítói 
állásra. Kötelességo három alsó osztály oktatása, kánto-
riakban segédkezés. Javadalom törvényes, egy bútorozott 
szobából álló lakás. Német nyelv tudása szükséges. Állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő megjelenéstől 
számított 10 nap. Nők is pályázhatnak. Evangélikus lel-
készi hivatal. (386.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

ÉVES HELYETTESÍTÉST vállal, zongorázni tanít 
katholikus tanítónő. „Szorgalmasnak", kiadóhivatal. 

CSERÉLEK tizenkét tanerős református iskolától nő-
vel vagy férfivel. Főgimnázium helyben. Lovass Sándorné 
tanítónő, Szeghalom. (372.) 

KERESEK azonnali belépésre okleveles magyar-német-
ben perfekt férfitanítót első elemista és ötéves fiaim mellé. 
Nevelői gyakorlattal bíró előnyben. Személyes bemutat-
kozást a déli érákban kérek. Balázs Ferenc, Hűvösvölgy, 
Vadaskert vendéglő. (367.) 

MENEKÜLT tanítónő hosszabb gyakorlattal helyette-
sítést, házitanítást vállal bárhol. Cím a kiadóban „Mene-
kült" jeligére. (357.) 

KERESEK OKL. TANÍTÓNŐT III. elemista leányom-
hoz, ki annak nevelését és oktatását vállalja. Ajánlatot 
működési bizonyítvánnyal és fizetési igény megjelöléssel 
Schiffer Adolf, Nagykőrös küldendő. (387.) 

CSERÉLNE kath. kántortanító osztálytanítóval. Pár-
bér rendezve. Kántori mellékes hétszáz pengő. Villany-
világítás, tüzelőkedvezmény. Salgótarjánba, középiskolák-
hoz villamosjáratok. Plébániahivatal. Etes, Nógrád-
megye. (393.) 

ÁLLAMI tanítópár cserélne Pécsről. Levelek Pécs, 
postafiók 79. (392.) 

CSERÉLEK Budapest környékéről II—III. lakbérosz-
tályú lakásnélküli helyro tanítónővel is. „Pestkörnyéki". 

NEVELŐNŐI állást vagy elemista gyermekek tanítását 
vállalja szerény igényű okleveles tanítónő. Cím a kiadó-
ban. (391.) 

„TANÍTÓK, óvónők, igazgatók és lelkészek nélkülöz-
hetetlen, leghűebb tanácsadója a „Népoktatásügyi köz-
igazgatási jog kézikönyve", II. jav. és bővített kiadása. 
A jogokról, kötelességekről, illetményekről a legrészlete-
sebb tájékoztatást nyújtja. Ára 10 P, mely 4—5 havi 
részletben is fizethető. Megrendelhető: a szerzőnél, dr. 
Gauser Rezső, kir. 6. tanfelügyelőnél. Eger." 

CSERÉLNE nyíregyházi tanító, evangélikus vallású 
állami tanítóval bárhová. Cím: Pohlmüller János, Újpest, 
Nyár-utca 39. sz. (394.) 

ÁLLAMIAK FIGYELMÉBE! A népjóléti miniszter 
úr 116.329/1931. sz. alatt államiaknak és hozzátartozóik-
nak engedélyezte a népjóléti alap terhére dr. Rosenfeld 
Mátyás Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest, Hunyadi-
utca 47.) igénybevételét. Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, sós-
fürdő, inhalatórium. (395.) 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I—II., III—IV. és V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 mintatanítás az új tanterv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Fercnczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

Gyakorlattal, szerényigényű rk. KÁNTORTANÍTÓ és 
leventeoktató helyettesnek ajánlkozik. Cím: a kiadóhiva-
talban. (385.) 

Két tanerős iskolától CSERÉL áll. tanítónő bárhová 
belterületre. Férfitanítónak kántorizálás és hitoktatásért 
külön díjazás. Sürgős ajánlatokat „Alföldi tanítónő" 
jeligére a kiadóhivatalba. (376.) 

KOVÁCS Dezső „Népiskolai Dalgyűjtemény Harmo-
nium-kísérettel" (I—VI. osztály anyaga) c. műve máso-
dik kiadása megjelent. Ára 5 P. Kapható Fischer Lajos 
könyvkereskedőnél Sárospatakon. (390.) 

CSERÉLNÉK tanyáról, rk. iskolától községbe. Tanyán 
szép modern lakás, mellékhelyiségekkel, 2 hold kert, tehén-
tartás, egyéb mellékjövedelem. Vasútállomás 4 kilométer. 
Cím: Herczeg István, Buj. (379.) 

Oki. ref. TANÍTÓNŐT, szerényigényűt, keresek első 
polgárista és ötéves kisleányaimhoz, ki perfekt beszél né-
metül, kézimunkázik. Családtagnak tekintjük. Fizetési 
igénnyel ajánlatot kér: Főjegyzőné, Sárszentlőrinc. (382.) 

M A G Y A R O R S Z Á G minden vidékén évtizedek óta megelégedett vevőim 
tízezrei bizonyít ják elsőraneú áruim jóságát, tartósságát, olcsóságát 
Z O N G O R Á K ; H A R M Ó N I U M O K , minden más létező hangszerek 
hatalmas választékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel és 
ajánlattal szolgálok. Iskolai, dalárdai , templomi H A R M O N I U M O K 
teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutányos részletfizetési feltételek 
mellett, ú j és használt állapotban már 160 pengőtől . Vásárlás előtt 
feltétlenül fordul jon REMÉNYI M I H Á L Y , a Zeneművészet i Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi herceg kamarai 
szállítója, hangszertelepéhez, Budapest , Király^utca 58. 

ROSSZUL H A L L ? — Használjon Siemens Phonophort ! — Jól fog 
hal lani ! — Ezzel a kis telefonszerű villamos készülékkel természetesen, 
tisztán és jól fogja hallani a beszédet , zenét, éneket, te lefont és rádiót. 
— Minden nagyothal ló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipróbál-
hat ja Magyar Siemens Reiniger*Veifa Rt.*nál, Röntgen és Orvostechnikai 
Gépgyár , Budapest VI , Nagymező^utca 4. szám (a terézvárosi templommal 
szemben). T e l e f o n : 268—16 és 273—C4. — Kérjen ismertetőfüzetet . 
Díjmentesen megküldik . 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal 1 HÖRL NÁNDOR országos hírű harmónium: 
speciális cégnél. Budapest, II. ker . , Török»utca 8. (A budai Margithidfőtől 
a második utca jobbra.) Sürgönycím : »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
silány barmóniumokat nem tartok, mivel nem~megbízhatók ! 

Szép és m o d e r n t an í t á sokhoz nélkülözhete t len G E R G E L Y -
K A P U S I : I L L U S Z T R Á L T T A N Í T Á S I VÁZLATOK A TER-
M É S Z E T R A J Z T A N Í T Á S Á H O Z . A I I I - I V oszt . a n y a g a . 
Ára bé rmen te s í t é s se l 5 20 P . Megrende lhe tő G e r g e l y Ferenc-
től. P á p a , Z r iny i -u . 

M I N I S Z T E R I L E G engedé lyeze t t zöldbetűs, á t í r á s o s frá-
í rásos) s zép í r á s i i r k á i m a t , a m e l y e k pár hét a l a t t f e l t é t l enü l 
m e g t a n í t a n a k gyönyörűen í rn i , haszná l tassa i s k o l á j á b a n . 
Ára á 20 f i l lér 50 d rb megrende léséné l 20% k r d v e z m é n y t adok. 
Szi laveczky Árpád igazga tó , Budapes t I X , Ül lő i -ú t 109/a. 

R A P P A I - F É L E M I N I S Z T E R I L E G E N G E D É L Y E Z E T T 
SZÁMOLÁSI TANESZKÖZ. A taneszköz t a p a d ó s abc-vel 
o l v a s á s t a n í t á s r a , t apadós színes r a j z m i n t á k k a l is a lka lmaz-
ható . A vezé rkönyv a módsze r t tökéletesen i s m e r t e t i A 
taneszköz t a fováros i , legtöbb v idék i és kü l fö ld i i sko lákban 
a l k a l m a z z á k . I—II . oszt. t aneszköz te l jes fe l szere lésse l 18 P. 
I. oszt. t a n í t ó i taneszköz t a p a d ó s sárga és p i r o s l apokka l 
8 P. I . oszt . gye rmek t aneszköze 1 P. I I . oszt . gye rmek 
taneszköze 1 30, vezérkönyv 2 40 P Tapadós abc tan í tók ré-
szére 8 P. T a p a d ó s r a j z m i n t á k 8"80. Minden m e g r e n d e l t 4 
gye rmekdoboz n tán 1 gye rmekdoboz szegény g y e r m e k ré -
szére i n g y e n j á r . Megrende lhe tő Kappai F a r k a s c ímén: 
Budapes t , D a m j a n i c h - u t c a 46. 
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M A R X É § H É R E I 
TANSZERGYÁRA 

Budapest VI, Bulcsúm. 7. T.: A. 9 3 3 - 8 6 és 9 5 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi, mér tani és fö ldra jz i 
eszközöket. Vetí tőgépeket, mérték* 
gyűj teményeket , számológépeket . — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Üj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

A cég fennáll 31 év óta. 

Az ország legfej let tebb tanszergyára. 

A N G S T E R J Ó Z S E F és F I A j 
orgona» és h a r m ó n i u m g y á r í 

részvénytársaság ( 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. j 
Javítások, átépítések, j 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató ( 
berendezések. $ 

A szegedi nagy orgona készítői. S 

CSERÉLNE községi tanító kéttanerős, tiszamenti, köz-
eégszerűen kiépült külterület iskolájától, vasúti megálló 
három perc, középiskolával bíró hegyvidéki, lehetőleg 
dunántúli helyre. Cím kiadóban. (334.) 

A LEGJOBBAN SZERKESZTETT ÉS LEGOLCSÓBB 
TANKÖNYVEK: ,,A magyar gyermek olvasókönyvei." 
Szerkesztették: Quint József ós Drozdy Gyula. Ábécés-
könyv ára: Színes: 1-60 P. Fekete képekkel: — 9 6 P. 
Olvasókönyv II. oszt. 1-12 P, III. oszt. 1-76 P, IV. oszt. 
2-24 P, V—VI. oszt. 4-80 P. A magyar gyermek köny-
veiből készséggel küld mutatványpéldányt a kiadóhivatal. 
Aki a magyar gyermek könyveit bevezeti, ingyen kapja 
meg a mintaleckés tananyagbeosztást. A tanítói önkép-
zés nélkülözhetetlen eszköze Drozdy Gyula: „Elméleti 
fejtegetések és gyakorlati tanítások" című könyve, mely 
a népiskola összes tárgyainak módszerét a mostani mód-
szerjavító törekvések szerint metodikai fejtegetésekkel és 
mintaleckékkel ismerteti. Ára 10-50 P. RÉVAI TEST-
VÉREK IRODALMI INTÉZET R.-T. Budapest, V. ker., 
Vadász-utca 16. (295.) 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BŰTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú to rá ruháza . — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohányutca 30. Te le fon: J. 419-04 . 

„ 6 0 e l ő - é s u t ó j á t é k " o r g o n a g y ü j t e m é n y é t 
3'30 Psért bérmentve küldi Á r o k s z á l l á s y J á n o s 

főkán to r , Szeged. L U I C Ä C S I ó r a ~ 6 3 é k s z e r á r u h * z a 
B U D A P E S T IV, P e t ő f i S á n d o r . u . 18. 

0 Állandó nagy r a k t á r : Precíziós svájci órákban, arany és 
0 brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
0 tárgyakban. Fizetési kedvezmény 1 

B j á N ís?ép^ríbLtait müorgonaépítö 
Rákospalota Pázmány-utca 72/a. Nyugati pályaudvartól G villamossal 

Készítek pneumat ikus és e lektromos rendszerű orgonákat 
bármilyen nagyságban és kivitelben. Úgyszintén modern 
gépezetes orgonákat , mindennemű orgonasípokat. — 
Vállalok javításokat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantar tását Tervekke l és költségvetéssel 
készséggel szolgálok. - KIS O R G O N Á K R A K T Á R A . 

ALAPÍTTATOTT 1920-BAN. • • 

H A R M Ó N I U M O K l l á f r f k l \ T . T I Í Í S Í Í n f y á r l m 4 n y ú 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k , templomi , szemináriumi és gyakor ló o rgonák , csakis 
megbízha tó gyár tmányoka t hozunk forgalomba. — T o v á b b á a ján l juk az ö s s z e s 
v o n ó s é , h ú r o s é s f ú v ó s h a n g s z e r e k e t , h a n g v e r s e n y h ú r o k at s t b . . — 
Árjegyzéket dí j talanul kü ld az E L S Ő M A G Y A R H A N G S Z E R G Y A R 

STOWASSER BUDAPEST II, LÁNCHÍD*UTCA 5. (Budán) 

Kérjen árajánlatot 
és 

színkártyát: 
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Tanítók— 
Tanítónők 

és azok családtagjai 
10 havi részletfizetésre! 

Az U R A K r é s z é r c : Kész ö l t ö n y ö k , fe löl tők. •> H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r ench-coa tok . •> T é l i k a b á t o k , b u n d á k . •> Ö l t ö n y -
és fe lö l töszöve tek . -> A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
ka tona i szövetek. Egyéb e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y vá l a sz -
t ékban . <• F é r f i f e h é r n e m ű e k . Pu l lóve rek , kö tö t t m e l l é -
nyek. F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . ^ Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . <> Öl tönyöke t , f e lö l tőke t és e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k sze r in t ké sz í t ünk s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : Kész nő i f e lö l tők és k o s z t ü m ö k . 
Kész női szövet és se lyem, d é l u t á n i és estélyi r u h á k . 
Pongyo lák , b lúzok, a l jak . "> P u l l ó v e r e k , kötö t t m e l l é n y e k 
és kötö t t kosz tümök . -> K ö p e n y - és ruhaszöve tek . <> Sely-
m e k és m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . -> V á s z o n á r ú k , s i f ó n 
s tb . -0- Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k . «> Menyasszony i ke len -
gyék. <> A g y g a r n i t ú r á k . <> Kész nő i f e h é r n e m ű e k . <> D a -
m a s z t á r ú . <> Asztal i készlet . -> Sez lón t aka rók , d í s z p á r n á k , 
szoba- és fu tószőnyegek . -0- Fe lö l tőke t , k o s z t ü m ö k e t és 
r u h á k a t m é r t é k szer in t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajos>utca 18. 
Telefon: 895-41 . Fennáll: 62 éve. 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S 7 . 1 G L I G E T I . U T C A 29. 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : Z . 6 3 - 4 5 . 

Ú J 
ORGONAKAT, 
v a l a m i n t homlokza t -
s ípok szállí tását szak» 
szerű művészi kivitel« 
ben, és orgonajaví tás 
sokat mérsékel t á rban 

e lvá l l a lunk . 

A í m . Vallás: és Közokt. Miniszter Ur állal 109.541 904. sz. alatt el-
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402 1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

L O P O i G Y U L A 
Budapes t III, B é c s i é t 8 5 . szám 

T E L E F O N : Aut . 6 2 5 - 0 5 . 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 

iskolai berendezések 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É Ü Z Y É ] Ü Y T Á R ! $ A § Á O 

BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 5. TELEFOH: AIIT. 1 3 0 - 9 « ÉS 133—»6. 

Á L L A N D Ó I Í Í J S V Á L A S Z T É K : 

kész női, férji és gyermek tavaszi és átmeneti kabátokban, 
női ruhákban, férfi és gyermeköltönyökben, fehérneműekben, 

^^P^^k szövet, selyem, vászon és divatárukban, szőnyegekben, pap-
^^^ tanokban, takarókban, kötött-szövött árukban, stb. 

W M KÉRJÉ ÁRJEGYZÉKÜNKET ! 
W^r KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ! V id ék i megrendeléseket aznap elintézünk 1 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapestíbelvárosi fóplébániastemplom részére készített 2400 kg 
,,Polgármester«»harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás úr i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 192$. évi budapesti, székes« 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek 1 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 

3.53 
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EHALL 
B U D A P E S T VI , 

Andrássy- út 1 5 . 
I. emele t 1. 

Magyarország legnagyobb 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és legválasztékosabb 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli Jótállás, - m w Kényelmes részletfizetés 

Igen tisztelt tanitó*vevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké= 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor* 

gyáros, Budapest, V., Kádár=utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

„ S Z Á N T Á S , V E T É S . . népiskolai osztály» 
vezérkönyvek összes kötetei az új (3sik) kiadásban 
kaphatók a Kir . M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a K ö n y s 
v e s b o l t j á b a n (Budapest IV, Kossuth Lajossutca 18). 

ÁGOSTON ÉS PUCHER & s . b a z a r 6 
K é z i m u n k a * a n y a g o k b a n n a g y v á l a s z t é k , ú. m.: 
pamut*, selyem*, gyapjúfonalak és himzőalap*szövetek. 

Iskoláknak és tanítónőknek árkedvezmény! 

» G R E S H O I L « 
E L S Ő R E N D Ű I S K O L A I P A D L Ó O L A J 

5 kg=tól bádogban, ho rdóban . Felkenő kefét, »Ibis« 
seprőt olajozott padlókhoz . Finom dobozos és kilós 
krétát , szivacsot, tentát, tentapor t minden színben és 
egyéb cikket szállít 10°/0*os Á R E N G E D M É N N Y E L 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T II, I S K O L A s U T C A 35. S Z Á M 

SZABADALMAZOTT 

I S K O L A Í T Á B L A M Á Z 
B É R M E N T E S S Z Á L L Í T Á S S A L . 
lVa kgíos bádogdoboz 18 cm* területnek kb . 4—6 iskola* 
táblához 8-80 P, "/i kg.os doboz kb . 2—3 táblához 4'60 P t 
1 darab iskolatáblamáz-ecset 1 P, 1 palack legfino* 
mabb piros vonalhúzó-festék ecsettel 1 P . 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T II, ISKOLAsUTCA 35. SZ. 

A T A N Í T Ó VEZETŐJE, M U N K Á J A K Ö Z B E N L E G J O B B B A R Á T J A 
a Magyar. Királyi Valláss és Közoktatásügyi Miniszter úr megbízásából kiadott 

Népiskola i Egységes Vezérkönyvek 
sorozata. Pengő 

Szeptember 1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
eleién ielenik Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

J J 3. Quint-—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-
meg retek tanítása a III—IV. osztályban 6-40 
n. n T<li>r iT nU. 4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása u r o z a y Vjyuia. a z j o s z t á l y b a n 9 . 2 0 

Beszéd: és érs 5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 440 
iJamainlrn. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása teiemgyaKors & n o s z t á l y b a i l 10-— 
latok (A rajzanyagot sajtó alá rendezte: Luttor Ignác) 16-— 

III 8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . 
a l i t . osztály: osztályban. 
ban című .9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. 

„ - .. osztályban. Sajtó alatt, 
vezer o yve. j, sorozaf folytatólagos kötetei előkészületben. 
A ed 6 iai szak Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: —pe a° g"" s"a Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában1? 8-— 
munkákat és vezér- Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
könyveket havirész- Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
letre is szállítjuk. Munkakönyve 10.— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6 . szám. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Oéza, Móra Ferenc és Szentiványi Gábor : Eng. sz. Ára : 

A Belűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 lfiO 
11. Olvasókönyv 35.184/926 2 2 4 

III. 35.184/926 2-40 
IV. 

V—VI. j leszállított ár! 30.496/927 
44.105/927 

4 -
5 6 0 

Úrhegyi Alajos : 
—'80 A magyar nyelv könyve, Eredmény-• és példatár III. o. sz. 27.106/926 —'80 A magyar nyelv könyve, Eredmény-

IV 27.106/926 - 9 6 
,, I, .» ». *, „ V - V I 27.106/926 1-28 

Stelly G é z a é s Tanfi Iván : 
Számorszóg. Számtani és mértani példatár III. o. sz. 38.745/926 120 

** >, »1 ti tl IV 37.958/926 1-20 
V - V I 37.958/926 160 

Asztalos Gyula : 
Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 176 Földrajz 

V - V I 41.408/926 2-40 
Novy F e r e n c : 

A magyar nemzet története. Állampolgári 
256 ismeretek V - V I . o. sz. 36.095/926 256 

Állampolgári ismeretek V 64.613/927 1-50 
Éber R e z s ő : 

Természettan és vegytan V—VI. o. sz. 884—05—126/930 120 
Stelly G é z a : 

Természetrajzi, gazdasági és háztartási 
2 8 0 ismeretek V - V I . o. sz. 38.618/927 2 8 0 

Bexheft Ármin: 
Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 1-60 

Szabados Bé la : 
Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 43.732/928 4-50 

Bartalus István é s Pataky Vi lmos: 
Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 - 9 6 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor : 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 
Úrhegyi Ala jos : 

A magyar nyelv könyve 111—IV. o. sz. 
V - V I . . . „ • 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzel történele. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 33.550/926 

V - V I . o. sz. 39.696/929 

1-60 

42.446/926 — 9 6 
42.446/926 112 

33.550/926 2"24 

1*60 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról-órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó árak! Kedvező fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldányokat készségge l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VI I I . KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Masrynr Esryetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII., Mnzeiun-körút 6.— (F.: Czakó Elemér dr.) 
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NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q Z E R K E S Z T Ö S É G : M a g y a r k l rá l 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d -

yi v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i I T / ' I A D Ó H I V A T A L : Ki rá ly i 
u. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 i \ peat VOl , M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
i t 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza. 
£ i adásira a szerkesztőség nem vil lái , 
kőzik. Hirdetések szövése a kladóhlva. 
kainak, minden egyéb Kézirat a szer. 

kesztöségnek küldendő. 

TT>LŐFIZKTÉS: egész évre 9 60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes 
E j szim ira 30 fillér. A m a r r . kir. vallis. és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. ss. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dlj az i l lami . , községi., társulati., m a f i n . és érdé. 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Eló. 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptanítók Lapja 37.473. s í imú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S : hivatalos p í ly iza t 10 
f i fill magánhirdetés 14 fillér sza. 
vanként . Oileti hirdetés : 1 old. 160 P, 
'/a old. 85 P, '/< old. 50 P, ' k old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

K Ö Z G A Z D A i Á G I H A Z A F I S Á G . 

A magyar tanítóság nem szorul arra, hogy 
a hagyományos magyar hazafiság dolgában 
kioktassák; arra sem, hogy miként nevelje 
a reá bízott ifjúságot hazafias szellemben. 

Ezúttal azonban a tettekben megnyilat-
kozó, áldozatkész, aktív hazaszeretetre óhajt-
juk figyelmét felhívni, ami vajmi ritkán 
volt olyan sürgős és időszerű, mint éppen 
ma, amikor közgazdasági helyzetünk meg-
javításában a tanítóságra is nemzetmentő 
hivatás vár. Mert ma már nálunk is min-
denki tisztában van azzal, hogy minden a 
közgazdasággal kapcsolatos és a szellemi 
kultúra is csak azon épülhet fel. 

Magyarán szólva, arról az imperativusról 
akarunk elmélkedni, hogy ne vigyük a pen-
gőt külföldre! Hadd forogjon az minél szé-
lesebb körben, minél gyümölcsözőbben itt-
hon és biztosítson tisztességes megélhetést 
szellemi és testi munkásnak, tudósnak és 
művésznek, iparosnak és kereskedőnek egy-
aránt. Ne vigyük pénzünket oda, ahonnan 
mi nem kapunk semmit, sőt ahol a mi meg-
rontásunkra törekszenek; ne duzzasszuk 
zsebeiket a mi amúgy is sovány tárcánk ro-
vására. Szabjunk észszerű határt az elhara-
pódzott kíilföldieskedésnek, a külföld imádá-
sának anyagi és szellemi téren. 

Ennek a sikeres ellenmozgalomnak nálunk 
minden irányban megvannak a szükséges 
előfeltételei. Köztudomású például, hogy ipa-
runk újabban óriásit fejlődött, főleg a gép-
és textilipar; ez utóbbi lehetővé teszi a jó 
és olcsó ruházkodást honi szövetekkel. Meg-
csonkítása ellenére hazánk még mindig elég 
gazdag hatásos gyógyfürdőkben és üdülésre 
alkalmas természeti tájakban. Ne növeljük 

tehát felesleges módon külső (nem ritkán 
ellenséges) országok idegenforgalmát, míg ez 
nálunk amazok részéről állandóan sorvad. 
Országos mozgalmat kellene indítani egy 
„Itthonnyaralók Ligája" érdekében, ami 
évenként milliókkal javítaná meg állami 
háztartásunk mérlegét. Ez a liga okszerű 
fürdőpolitika alapján a tömegek jó és olcsó 
nyaralásának problémájával is foglalkozhat-
nék. Külföldre csak az menjen, aki bajára 
csupán ott találhat gyógyulást. Felesleges 
idegen cikkeket ne vásároljunk. Ezt pa-
rancsolja nemcsak becsületbeli kötelessé-
günk, hanem saját önző érdekünk is, mert 
minél kisebb a behozatal és minél nagyobb 
a kivitel, annál kedvezőbb lesz kereske-
delmi mérlegünk és annál könnyebben 
jutunk az annyira áhítozott és olyany-
nyira szükséges idegen pénznemekhez: va-
lutákhoz és devizákhoz. S minél gazdagabb 
az ország, annál jobb sora van minden pol-
gárának is. Ne hárítsuk el tehát magunktól 
ezt a kötelességet azzal, hogy én csak egy 
vagyok s ez nem nyom a latba, mert az egész 
nemzet épp az egyesekből alakul. 

Erre a közgazdasági hazafiságra apellál 
ma a kormány is azokkal a kényszerítő in-
tézkedésekkel, amelyek kivétel nélkül min-
denkitől súlyos áldozatokat követelnek. Ez ne 
okozzon kishitűséget, hanem ellenkezőleg, fo-
kozza kitartásunkat egy szebb és jobb jövő 
reményében, amelyet mindannyian csak 
együttesen és egyesült erővel tudunk kivívni. 

A most megkezdett iskolaévnek tehát a 
közgazdaság jegyében kell megindulnia és 
lefolynia. Igyekezzünk mihamarabb, de az 
ifjúság értelmi fejlettségéhez képest vele a 

E M I itafllfo 
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közgazdaság alapfogalmait: a pénz értékét, 
a tőke hivatását, a hitel lényegét megismer-
tetni, őt a takarékosság és az igények lefoko-
zásának szükséges voltáról meggyőzni és 
gyakorlati alkalmazásának megnyerni. 

Erre a nemzetmentő, gazdagító feladatra 
elsősorban a tanító, a tanár hivatott. Ha-
talmas hadsereg ez, amely nem dobszóval 
végzi munkáját, hanem csendesen és állan-
dóan, de annál nagyobb sikerrel, mert az 
iskolán, a gyermeken keresztül a szülőkre és 
a társadalomra is kihat. S itt elsősorban a 
tehetősebb szülőkre gondolunk, akiknek 
drága külföldi holmikra is telik. A statiszti-
kai hivatal által időnként közzétett adatok 
meggyőző ereje a kisdiák értelmét is meg 
fogja ragadni: terv- és észszerű tanítással a 
serdülő nemzedékbe valóságos közgazdasági 
gondolkodás fog beidegződni. Erre szinte 
minden tantárgy keretében, de főleg a be-
széd- és értelemgyakorlatok s az olvasmány-
tárgyalás alkalmával nyílik alkalom. A föld-
rajzban ismertetjük a hazai fürdő- és üdülő-
helyeket, a történelemben idézzünk buzdító 
példákat arra, hogy a magyar önmagától 
mit tud elérni; az irodalomtörténetben emlé-
keztessünk íróink és költőink ezirányú fel-
hívásaira. Hogy pedig az iskolában elvetett 
mag később is meghozza gyümölcsét, az 
iskolánkívüli népmüvelés keretében is kellő 

súlyt kell vetni a közgazdasági nevelésre és 
hazafiságra, amire a rádió és a mozgóképek 
hathatós eszközöknek fognak bizonyulni. 

Nem új az, amit mondunk és ajánlunk: 
ebbeli nembánomságunkra már régebben is 
ráeszméltünk és ideig-óráig igyekeztünk meg-
javulni. Tanügyi kormányzatunk ezirányban 
is jó példával járt elől, amikor az iskolák kii-
lönböző_ szükségleteinek beszerzésénél nyo-
matékosan a hazai ipar támogatására szólí-
totta fel, sőt kötelezte az illetékeseket. Emlé-
kezetes az 1905. év folyamán „Tulipánkert 
Szövetség" néven megindult országos felbuz-
diüás is, amelynek célja a politikai egyiivé-
tartozáson kívül a magyar ipar felkarolása 
volt. A szövetség tagjai tulipánjelvényt vi-
seltek a gomblyukban, élükön Apponyi Al-
bert gróffal. Időnként (így tavaly is) „Ma-
gyar Hetet" is rendeznek, de mindezek csak 
ideiglenes, gyorsan múló jelenségek, holott 
itt állandó szokásra, a nemzetinek, honinak 
folytonos megbecsülésére, áldozatkész fel-
karolására lenne szükség, aminek érdekében 
sürgősen sorompóba hívjuk az ország tanító-
ságát, tanárságát. 

Akkor is, ha a Magyarok Istene segítsé-
gével kilábalunk a mostani gazdasági vál-
ságból, minden magyar ember mindig és 
mindenben ezt tartsa szem előtt: „Magyart 
a magyarnak!" k f . 

Magyar iparművészet. (Sárköz.) 
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G O N D O L A T O K A Z I Ü K O L A - É ¥ K E Z D E T É N . 
Felmerülő panaszok. — A gyermek feledékenysége. — A középfokú iskolák 

és a népiskola. írta: KÖVESKUTI JENŐ. 
Ilyenkor, iskolaév kezdetén gyakorta hangzik 

fel némely tanító, tanár ajkán az elégedetlenség, 
nem egyszer panasz, az előző kartársnak mun-
kájával szemben. 

A Il-ik osztály tanítója elégedetlen az I-ső, a 
Ill-ik osztályé a II-ikénak munkateljesítményé-
vel és így tovább. Egyik iskola, mely növendé-
keket vesz át a másiktól, panaszkodik ennek 
munkájára. Különösen a középiskola (ide soro-
lom a polgárit is) panasza hangos a népiskolá-
val szemben, bár ővele meg az egyetem elége-
detlen. 

Szóval: a panasz sokoldalú és láncolatos. Néz-
zük azonban, igazságos-e? 

* 

Amint a gyermek (ifjú) az iskola padját júni-
usban elhagyja, hogy a várva-várt vakációba 
lépjen, legerősebb érdeklődésének a világába veti 
magát. A játéknak képzeletet foglalkoztató, gaz-
dag világa, a sporf-nak dicsőséget csináló és 
osztogató képzetbirodalma tárul föl előtte csá-
bító és elragadó fénnyel. 

Hangulati asszociációkkal színezett ú j képze-
tek vonulnak be a gyermek (ifjú) tudatába. 
A legkedvesebbek, a feledhetlenek. Csoda-e, ha 
kiszorítják vagy legalább is elhomályosítják 
azokat a képzeteket, amelyeket az iskola gyakran 
lelki készsége (dispoziciója) ellenére, mestersé-
ges módon erőszakolt a lelkére? Hiszen mennél 
több új képzetet szerzünk, annál több régi képzet 
szorul ki egy időre tudatunkból és pedig annál 
inkább, minél kevesebb az eszmei kapcsolat az 
ú j és a régebbi képzetek között. 

S a gyermek idestova három, játékkal töltött 
hónap alatt elhomályosult, lappangó képzet-
készlettel megy át egyik tanítótól a másikhoz, 
egyik osztályból a másikba, sőt egyik iskolából, 
iskola-fajból a másikba. 

Szellemi vagyona lappangó képzetekből áll, 
mert új, fölötte kedves asszociációval támoga-
tott képzetei a régieket tudatában egy időre be-
árnyékolták. S így áll az ú j tanító vagy éppen 
a szigorú és követelő tanár elé. Ez cxaminálja 
már az első órákon s a gyermek nem tud számot 
adni, mert minden iskolai képzete fölújításra 
szorul. 

A gyermek rendkívül könnyen felejt. Olyan e 
tekintetben, mint a műveletlen ember, akinek az 
emlékezete szintén gyönge és megbízhatatlan. A 
tanuló gyermek, vagy éppen if jú azonban még-
sem egyenlő a primitív emberrel. Sőt, mint mű-
velés alatt álló, többé-kevésbbé már művelt lélek, 
lényegesen különbözik a parlagi embertől. Ez 
nem emlékszik, mert nincs mire emlékeznie. A 
tanulónak képzet-készlete nagy, tehát van mire, 
sőt kellene is emlékeznie; azonban emlékezésé-
nek két föltétele mégis hiányzik: az asszo-
ciációk sokasága és a gyakorlat. Hiszen képzetei 
sokkal fiatalabbak, semhogy kapcsolatokat gyűjtő 
életük, élményeik lehetnének. Nem kaptak elég 
táplálékot, gyöngék ezek az ifjú képzetek. To-
vábbá, három hónapon keresztül nem volt alkal-

muk felujulni, ismétlődni, csoda-e, ha homály-
ban imbolyognak? 

A tanító vagy tanár első puhatolózására tehát 
úgy tűnik fel. hogy ezek a képzetek soha sem is 
voltak a tudatban; s kész a vád, hogy az előbbi 
osztály, vagy az előbbi iskola (leggyakrabban a 
népiskola) bűnös, mert nem nyújtott elegendő 
ismeretet. 

Amint azonban a kérdezősködés tovább tart, 
több hét, pár hónap múlva előlépnek ezek a lap-
pangó képzetek, felsorakoznak a tudatban s az 
új tanító, a tanár hajlandó a saját képzetfel-
újító, tisztán ingert szolgáltató munkájának kép-
zetnyujtó érdemet tulajdonítani. Elégülten gra-
tulál önmagának abban a véleményben, hogy az 
ő pár havi működése ime évek mulasztásait 
pótolta. 

Tévedés ez, amit nekünk, pedagógus emberek-
nek nem volna szabad elkövetnünk. Tudnunk 
kell, hogy elhomályosult képzetek megfelelő al-
kalommal és segítséggel (gyakran akalom és 
segítség nélkül is) egymás után tűnnek fel, je-
lentkeznek és érvényesülést követelnek. Hiszen 
éppen ez a jelenség teszi sokak előtt kétségessé, 
hogy egészséges lélekben egyáltalán van-e töké-
letes és végleges feledés . . . 

Az a tanító, tanár, aki őt megelőző kollegája 
ellen súlyos kifogásokat hangoztat, legyen elké-
szülve, hogy könnyen ítélkező kartárs részéről 
hasonló elbánás őt is érheti. Megengedek, termé-
szetesen, némely kivételes eseteket. Hiszen nem 
minden tanító,tanár dicsekedhetik egyformán jeles 
pedagógiai arravalósággal. Nem mindegyiknek 
van megnyerő tanítói modora, vonzó egyéni-
sége, szuggesztív ereje, holott mindez lényeges 
föltétele a tanítási eredménynek. Sőt nem 
egyenlő a készültség, gyakran a szorgalom sem. 
De erről most ne legyen szó. 

* 

Több évtizedes pedagógiai pályámon a leg-
különbözőbb rendű és rangú iskolákban volt 
alkalman tanítani, vagy felügyeletet végezni; 
ítéleteim megformálására tehát elég bő induktív 
anyag áll rendelkezésemre. 

Életem egyik legfájdalmasabb mozzanata volt, 
amikor, mint if jú pedagógus a Dunántúl egyik 
városában működve, tapasztaltam, hogy egy 
kitűnő gyermek, aki az én iskolám VI. osztá-
lyából, tehát az én kezem alól került ugyancsak 
az én vezetésem alatt levő iparostanonc-isko-
lába, a feledékenységnek megdöbbentő példáját 
szolgáltatta. Csak pár hónappal előbb állítottam 
ki számára tiszta kitűnő bizonyítványt, amit 
valóban meg is érdemelt, hiszen első volt osz-
tályában, a vizsgálaton minden tárgyból meg-
csodált eredménnyel brillírozott, fogós számtani 
feladványokat (a régi. még az első népisk. tan-
terv igen magas célt tűzött ki) játszva oldogatta 
— és szeptemberben alig tudott egy szorzási 
példát megoldani. Hasonló visszaesést mutatott 
a többi tárgyakban is. 

Nem akartam hinni saját szememnek. Hiszen 
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magamat kellene elítélnem, ha nem tudnám, 
hogy mit végeztem a mult esztendőben! Fel-
sóhajtottam és a tanító munkájának gyakran 
sziszifuszi voltában láttam én akkor a pálya 
hálátlanságát. Efféle tapasztalataim később is, 
amikor középfokú, majd szakiskoláknál működ-
tem, ha kisebb mértékben is, de többször meg-
ismétlődtek. 

Igen, a gyermek feledékeny s csak később, az 
ifjií korban, amikor több módja és alkalma volt 
ismereteit megtámogatni és begyakorolni is, 
enyhül ez a gyöngesége. 

A középiskolába lépésekor azonban a leg-
nagyobb mértékben van meg a gyermeknél ez 
a feledékenység. 

Ehhez járul a nagy baj: a nép. és középiskola 
közt még mindig érezhető szakadék, és pedig 
nem csupán a tananyag, hanem a tanítási mód-
szer tekintetében is. A népiskolai egyszerű, 
gyakran naiv anyagot a középiskolában hirte-
len a komoly irányú ismeret váltja föl, a heu-
risztikus tanítási alakot a dogmatikus. A tanító 
még pedagógusnak, többé-kevésbbé tanítómű-
mlésznek érzi és tudja, magát; a tanár — tudós-
nak, ismeretnyujtás közben is. Lehetetlen, hogy 
a gyermeknek támogatásra szoruló lelke ezt a 
hirtelen változást meg ne szenvedje. 

Ezt bizonyára nem én állapítom meg először. 
Sőt azt sem, hogy a középiskolának a népiskola 
ellen gyakran elhangzó panasza jórészben in-
nen magyarázható. 

* 

A népiskola tanítási eredményei, a tanítói 
műveltséggel az utóbbi évtizedek alatt nagy 
mértékben emelkedtek s elérték a középiskola 
támasztotta követelmények színvonalát. Most — 
úgy vélem, — a középiskolán a sor, hogy köze-
ledjék a népiskolához. Népoktatásunk a modern 
pedagógia ösvényein olyan utakat tett meg, 
melyek után megérdemli, hogy a középoktatás 
emberei időnkint bepillantsanak a műhelyébe. 

A pedagógia újabb vívmányai itt próbálód-
nak ki és nyernek érvényesülést. A tanítás Her-
bart-féle formális fokozatait, az osztály egye-

temes foglalkoztatásának elvét, a kézimunká-
nak pedagógiai alkalmazását sok más pedagó-
giai gondolattal együtt eddig is a népiskola 
valósította meg a legtökéletesebben. Most az 
alkotó munka pedagógiája is a népiskola kohó-
jában fogja kiállani a tűzpróbát. 

Fcntos volna ezt mind megfigyelés tárgyává 
tenni. 

És érdekes tudni: melyek azok az ismeretek, 
amelyeknek a tanításában népiskoláink, ha nem 
is kivétel nélkül, nagyon tiszteletreméltó ered-
ményeket érnek el. 

Ilyen az olvasás, mely a fonomimika óta 
rendkívüli emelkedést mutat. Ezt csak az látja 
tisztán, aki a régi Stephani-féle módszer nehéz-
kes eredményeire még emlékezik. Ilyen az írás 
(szépírás), melyben némely székesfővárosi is-
kola például megcsodálni való eredményt mu-
tat fel. Ritka szép sikerrel tanítják népisko-
láink a földrajzot, ezt a tárgyat, melynek taní-
tási eredménye aztán — tapasztalat szerint — 
középfokú, sőt szakiskoláinkban is, sajnálato-
san, megcsappan. így vagyunk a nyelvtannal. 
Jártam sok elemi népiskolában, ahol a IV. osz-
tály kis tanulói úgy elemeztek, hogy megszé-
gyenítettek volna sok érettségiző ifjút, sőt fe ez 
feltűnő) tanítóképző-intézeti növendéket is. A 
helyesírásért való szívós küzdelem is itt indul 
meg, legtöbb helyen biztató sikerrel. 

Mi az oka, hogy e szép kezdet mégis, kellő 
helyen gyakorta nem talál méltó elismerésre? 
Nem a. népiskola munkájának nem. vagy félre-
ismerésében kell-e ezt az okot keresnünk1? 

# 

Iskoláknak, melyek kapcsolatban vannak 
egymással, a rendtartásban lefektetett külső 
viszonosságon kívül van bizonyára egyéb viszo-
nyuk is. Van belső, azaz pedagógiai viszonossá-
guk, amely meg a tantervben van kifejezve. 

Ha ki akarjuk kerülni a zökkenőt, ha ki akar-
juk puhatolni ú j tanítványaink ismeretállomá-
nyát, az előző iskola nyújtotta képzetkészletet: 
le kell ereszkednünk ahhoz az iskolához, annak 
megismeréséhez, anyagához, sőt módszeréhez is. 

Buda látképe Mátyás király „friss palotájával" a Schedel-krónikából. 
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A H A M B l l t G I 9 í É P I § K O L Á K I R Á N Y E L V E I . 
FRANK ANTAL dr. beszámolója külföldi tanulmányútjáról. 

A német birodalmi alkotmány (1919 augusz-
tus 11) III. főrészének IV. fejezete magában 
foglalja azokat az alapelveket, amelyek az 
egész birodalom művelődésében és iskolázásá-
ban irányadók. Az alkotmányban érintett álta-
lános rendelkezésekből a következőket ragadom 
ki. E szerint a kötelező népoktatás intézményei 
a (legalább) nyolcosztályú népiskola és a 18 
éves korig terjedő továbbképző iskola. Ezek-
ben az aktatás és a taneszközök ingyenesek. 
Minden iskolában különös gcnd fordítandó 
— a német szellemnek és a népek kiengeszte-
lődésének megfelelő — erkölcsi művelésére, 
állampolgári gondolkozására, személyi és hi-
vatásbeli derekasságára. Az alkotmány két 
tantárgyat (munkakört) külön felsorol, és pe-
dig az állampolgári ismereteket és a munka-
oktatást. Minden tanuló az iskolakötelezettség 
végén az alkotmány külön lenyomatának egy 
példányát kapja. Az iskolákat a birodalom, az 
egyes államok és a községek együttesen szer-
vezik. 

Ezen általános kereteken belül minden szö-
vetséges állam külön rendezi a maga iskola-
ügyét. S ha meet azt nézzük, hogy a szövetsé-
ges államok közül melyiknek a népoktatása a 
legfejlettebb, hol kísérleteznek a legintenzí-
vebben a legújabb tanítási módszerekkel, ak-
kor a Zentralinstitut für Erziehung und Unter-
richt az elmúlt évben rendezett tanfolyamaival 
elsősorban a hamburgi és a drezdai kísérleti 
iskolákra hívja fel a figyelmet. A mi népisko-
lai módszerjavító törekvéseinkkel kapcsolatban 
érdekeltek azok a külföldi iskolák, amelyek e 
téren vezetnek. Ezért vettem részt azon a tan-
folyamon, amelynek keretében Hamburgban és 
Drezdában bemutatták azokat az elveket, mód-
szereket, eredményeket, amelyeket eddig a kí-
sérleti népiskolákban alkalmaztak, illetőleg el-
értek. Tapasztalataimról több cikkben szándé-
kozom beszámolni. 

Hamburg a kisebb, de egyúttal a leggazda-
gabb német államok egyike, amely rendkívül 
sokat költ oktatásügyre, különösen népokta-
tásra. Annak a nagy anyagi és erkölcsi támo-
gatásnak az eredménye, amelyben Hamburg 
tanügyét részesíti, meglátszik az iskolák belső 
életében is. 

Az első megkapó, lebilincselő hatás: a taní-
tók személyisége. A tanítókat rendes munká-
juk közben láttam. Csaknem mindegyikről 
mondhatom, hogy az a teljes odaadás, lelkese-
dés, a tantárgyakon való felülemelkedés, a 
gyermekekkel való együttérzés, együttgondol-
kodás, együttakarás stb., amely lényükből árad, 
olyan felemelő volt, hogy róluk mintázhatnék 
az ideális tanítót. Munkájuk alkalmas arra, 
liogy az iskola jelentőségét emeljék és ú j életet 
adjanak annak a régi igazságnak, amely sze-
rint az iskola élete a tanítón fordul meg, azaz 
amilyen a tanító, olyan az iskola. 

A tanító személye után természetszerűleg a 
tanterv érdekelt. Hamburg abban a kérdés-
ben is mutatja, hogy a legújabb pedagógiai 
mozgalmak egyik vezére, hogy iskolái részére 
nem ad ki tanterveket, haneni csak irányelve-
ket. (Richtlinien für den Arbeitsplan der Ham-
burgischen Volksschule.) Abban a tényben is, 
hogy nem tantervet, hanem csak irányelveket 
adtak ki, kifejezésre jut az a viszonylag nagy 
szabadság, amellyel Hamburg iskoláit beren-
dezte. Ez a szabadság bizonyos keretek között 
mind a tanítás anyagára, mind a módszerre 
vonatkozik. 

Az „Irányelvek" szerint a népiskola négy alsó 
osztályával egységes alapvetést adnak (Grund-
schule). Ezek munkájára nézve a következő 
elveket írják elő. 

1. A gyermek ereje és tehetsége, amely az 
iskolaköteles kor előtt játszva gyarapodott, 
úgy gondozandó, hogy a játékvágyból és a 
játékvágy mellett a munkavágy fejlődjék; vi-
szont ebből — az iskolaközösség feladatai alap-
ján — az erkölcsi munkaakarat alakuljon. 

2. Az iskolaközösség adjon alkalmat a tanuló 
öntevékenységének, elhatározóképességének és 
felelősségérzésének megnyilatkozására és gya-
korlására. 

3. Az alapvető iskola egységes munkaterülete 
a gyermek szülőföldje (Heimat). Mindenütt 
abból a szellemi birtokból kell kiindulni, ame-
lyet a gyermek részben most szerez, részben 
pedig az iskolaköteles kor előtt szerzett. 
A gyermeknek a játékban, a munkában, az 
éízéki észrevételekben és a környék kutatásában 
megnyilatkozó erejét fejleszteni kell. A tanulók 
sétákon és kirándulásokon önállóan figyeljék 
meg a természet- és az életfolyamatokat. 
A szem és a kéz megfelelő munkával tervsze-
rűen iskolázandók. A tudást és a készségeket 
a gyermekek ne csak külsőleg sajátítsák el, 
hanem élmények és öntevékenység alapján. A 
gyermek alkotóerőit különösebben gondozni 
kell. 

4. Gondoskodni kell a gyermek testének egész-
ségéről és ügyességéről. Megfelelő szokásokkal 
ezek állandósítására kell törekedni. 

Az „Irányelvek" nem ismernek tantárgyakat, 
hanem csak munkaterületeket. Ezzel a tanítás 
anyagáról a gyermekre, a gyermek munkájára 
akarják a figyelmet irányítani. Ilyen munka-
területek: vallástan, honismeret, német nyelv, 
számolás, rajz, ének, testgyakorlás (leányok ré-
szére kézimunka). Az óraterv megállapítja, 
liogy minden munkakörre hány óra fordítandó. 
Kivételt jelent az I. osztály, amelyben e 
munkaterületek egységes munkakörre (Ge-
samtunterricht) olvadnak, s így az óraterv 
nem az egyes munkaterületekre fordítandó 
órákat, hanem az egységes munkakörre fordít-
ható összes órákat (18) adja meg. Így Ham-
burgban az I. osztályban nincsen olyan óra-
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rend, amely feltünteti, hogy melyik órában 
melyik tantárgy kerül sorra, hanem csak olyan 
időbeosztás, amely jelzi, hogy a tanító melyik 
időtől meddig tanít. Illetőleg' teiemrend van, 
amely feltünteti azt, hogy valamely tanterem-
ben különböző órákban ki tanít. (Ehhez ha-
sonló teiemrend van náluk az egyetemek tan-
termein kifüggesztve.) 

E szerint az I. osztálynak egy tantárgya, 
egy munkaköre van (Gesamtunterricht), ame-
lyet tartalma szerint magyarul életösszefüggé-
sek oktatásának mondhatunk. Ez a tanítás 
ugyanis a kérdéseket úgy akarja tárgyalni, 
amint azokat az életben való összefüggésük 
elénk hozza. Az életösszefüggések oktatása 
— korlátoltabb keretben — a többi osztályban 
is szerepel. 

Az ,.Irányelvek" az életösszefüggések okta-
tására vonatkozólag a következőket tartalmaz-
zák: Az első iskolai évben1 az életösszefüggések 
oktatása vezetendő be, amelyben a különböző 
tantárgyak kényszer nélkül váltakoznak. Az 
oktatás kiindulópontja a gyermeknek a köz-
vetlen környezetében szerzett" tapasztalata. Az 
életösszefüggósek oktatásában szervesen bele-
illesztendők a beszéd, az olvasás, az írás, a 
számolás, a rajzolás és az ének. Arra kell 
törekedni, hogy a gyermek tanulja meg az 
érzékeit használni, tudja a megfigyelt dolgokat 
tisztán és világosan kifejezni. A beszédben 
nemcsak engedni kell azt, hogy a gyermek 
szabadon fejezhesse ki magát, hanem azt elő 
is kell mozdítani és teret kell engedni arra, 
hogy a gyermek kérdezzen. 

A népiskola felső évfolyamaiban (obere 
Jahrgänge.2 5—8 évfolyam, vagy 4—1 osztály) 
a következő elvek irányadók: Ezeket az év-
folyamokat úgy kell berendezni, hogy egy-
részt alapos előképzettséget nyújtsanak az 
ipari hivatásokhoz és általában a gazdasági 
élethez, másrészt pedig a bennünket környező 
világ' megértésére vezessenek. A szakoktatást 
és minden távoleső dolog kizárásával olyan 
feladatokkal kell a gyermeket foglalkoztatni, 
hogy munkaerejük fejlődjék. 

Az iskolai munka középpontjában — a sajá-
tos képességgel és erővel ellátott — öntevékeny 
gyermek álljon. A tanuló necsak befogadó 
legyen, hanem a tanulást (az önálló tanulást) 
is meg kell tanulnia, azaz a tanító vezetése 
mellett el kell sajátítania azt, hogyan lehet 
megfigyelés, kísérletezés, kutatás, következtetés 
útján önállóan tudásra szert tenni és hogyan 
lehet másirányú képességeink erejét növelni. 

1 Az első iskolai év a VIII. osztály. A Grundschule 
az I—IV. évfolyamokból, vagy a VIII—V. osztályok-
ból áll. 

2 Hamburgban a népiskolának nem kötelező felső tago-
zata (Oberbau, Oberklassen) is van, amelyben három évig 
(mindennapi iskola) tanulnak azok, akik középfokú szak-
iskolába akarnak menni.. Ezek részére a népoktatás a 
következő képet mutatja: 4 év alapvető iskola, 3 év fel-
sőbb évfolyamok és 3 év felső tagozat. A többiekre nézve 
a népoktatás évei így alakulnak: 4 év alapvető iskola, 
4 év felsőbb évfolyamok, és 4 év továbbképző iskola. (Nem 
mindennapi iskola.) 

Figyelemmel kell kísérni a gyermekek sajátos 
hajlamait és alkalmat kell adni arra, hogy 
ezek szabadon választott feladatokban meg-
nyilatkozhassanak. Azért a gyermekek szellemi 
munkáját fokozottabb mértékben kell az é r z é -
kek és a kéz munkájával kapcsolatba hoznunk. 

A tanuló — könyvtári könyvek olvasásá-
val — tanulja meg az önálló olvasást, tanulja 
meg azt, hogy könyvekből törekedjék a kör-
nyező világot, az emberi életet megismerni, 
megérteni. A felsőbb évfolyamokban a kul-
túra már több tantárgyra osztva (itt is 
munkaterületeknek nevezik) jelenik meg, kb. 
úgy, mint nálunk. 

Az erkölcsi müvelés számára fel kell hasz-
nálni az összes lehetőségeket és eszközöket. 
(Az iskola társadalmi szervezet, munkaközös-
ség és életközösség; a szülőkkel való együtt-
dolgozás stb.) 

Ha ezeket az irányelveket összehasonlítom 
azzal, amit a valóságban láttam, akkor azt 
kell megállapítanom, hogy itt nemcsak elmé-
letről, hanem gyakorlatról is szó van. Ezeket 
az elveket meg is valósítják. Ezek nem papi-
roselvek, hanem élő elvek. 

A közelmúltban hallottam olyan kijelentést, 
hogy népoktatásunk elmaradt. Ezért már be-
vezető cikkem végén szükségét érzem annak, 
hogy tapasztalataimnak — a hazai viszonyokra 
vonatkozó — mérlegét röviden elkészítsem. 

il. Sok mindent láttam és hallottam, ami 
indítékot szolgáltathat arra, hogy a mi viszo-
nyaink között is egyet-mást tökéletesítsünk. 
Ezek nagy része olyan, hogy nálunk is meg-
van; csak Hamburgban jobban aláhúzva ész-
leltem, ú j színben láttam. Csak nagyon kevés 
az, ami viszonylag újat jelent. 

2. A hamburgi népoktatásnak vannak olyan 
vanásai, amelyeket a mi viszonyaink között 
nem lehet megvalósítani. 

3. Van olyan vonás is, amelyet nem kívána-
tos meghonosítani. 

4. Tapasztalataim legnagyobb része pedig 
megerősített abban, hegy a mi népiskolai peda-
gógiánk jó úton halad. Örömmel állapítottam 
meg, hogy a hamburgi iskolák módszeres eljá-
rásának nagyobb része — vagy egészen olyan 
módon, vagy hasonló formában — az új nép-
iskolai tanterv szerint dolgozó magyar népisko-
lákban is él. 

5. Végül meg kell állapítanom, hogy az ú j 
tanterv szerint dolgozó magyar népiskolákban 
vian olyan értékes vonás is, amely Hamburg-
ban csak színtelen, esetleg hiányzik. 

A magyar népiskola az évfolyamok arány-
lag kicsiny száma és a tanulók nagy száma 
szempontjából valóban elmaradt. Azonban ez 
pénzügyi kérdés. A tanulók nagy számának 
vannak természetszerű következményei neve-
lési és módszeres vonatkozásban. Azonban ettől 
a nehézségtől eltekintve — az új népiskolai 
tanterv szerint dolgozó magyar népiskola belső 
élete európai színvonalon áll. A lehetőséghez 
képest megvalósítja azokat az értékeket, ame-
lyeket napjaink népiskolai pedagógiája he-
lyesnek tart. 
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M I T V E S 3 K E T E . í r t a . BARABÁS A N D R Á S . 

A nevelés és tanítás művészetéről igen érté-
kes és szép cikkek jelentek meg a Néptanítók 
Lapja ezidei számaiban.1 Ezen cikkek bizo-
nyára mélyen hatoltak be a magyar tanítói 
lélek gyökeréhez. 

Mosdóssy Imre cikkének gyakorlati tanulsá-
gát talán a következőkben lehet röviden össze-
foglalni: A nevelés, a tanítás művészet. A ne-
velő lelkének át kell mennie tanítványai lel-
kébe. Ehhez az kell, hegy a tanítás „valamit 
hozzon, valamit hozzákapcsoljon, valamit érez-
tessen. Minden tanítási mozzanatnál, minden 
nevelési problémánál a tanítói lélek az, amelybe 
a száraz témát bele kell mártani. A tanítói talá-
lékonyság, leleményesség nem pusztán veleszü-
letett tehetség, hanem olyan lelki készség, ame-
lyet mindenki megfelelő megértéssel és szorga-
lommal a szó szoros értelmében megszerezhet 
magának." Az invenció nevelésének erkölcsi 
eszközei: 1. , A gyermek lelkéhez való leszállás, 
a gyermek érdeklődési körébe való behelyezke-
dés"; 2. „a témába, annak alaki és tárgyi cél-
jaiba való beleélés"; 3. „minden témának ele-
ven, szerves, élő valami gyanánt való felfo-
gása"; 4. azon lelki folyamat megértése, mely-
lyel a gyermek ismereteit megszerzi, az igazsá-
gokat megismeri". 

Ha ezen az alapon tovább vizsgálódunk, úgy 
találjuk, hogy a tanítói invenció nevelésének 
1. és 4. eszköze állandó és nem időhöz kötött 
munka. Erre megfelelő alapot már a tanító-
képző adja, de abban állandóan tökéletesítenünk 
kell magunkat. A 2. és 3. eszköz igénybevétele 
azonban időhöz kötött, amennyiben az egy-egy 
tanítási témára, egy-egy tanításra való előké-
szület alkalmával lesz aktuális. 

A tanításra való előkészülés a régi iskolának 
nem veit fontos kérdése. Ahol minden sablon 
szerint ment, ott a formális fokozatokra támasz-
kodva, minden tanító több-kevesebb szerencsé-
vel nekiment az úgy-ahogy ismert téma földol-
gozásának, minden lelkiismeretfurdalás, minden 
különös felelősségérzés nélkül. Ezt annál is 
bátrabban tehette, amennyiben csupán tárgyi 
célt szolgált tanítása a legtöbb esetben és a 
tanítás célja csupán a megértés volt, az elsajá-
títás a tanuló külön munkája volt a tankönyv 
szövegének betanulása útján. A régi iskola ta-
nítója nem is igen akart hallani e kérdésekről. 
Nem is igen hallhatott, nem is igen olvashatott 
róla, mert a pedagógiai művek ós lapok nem 
foglalkoztak vele. Feltűnő p. o., hogy a Körösi— 
Szabó-féle Pedagógiai enciklopédia — holott 
három nagy kötetben dolgozta fel a pedagógia 
és iskolaügy egész területét — meg sem említi. 
Nem foglalkozik vele Weszely műve sem, a 
„Bevezetés a neveléstudományba". Igaz, hogy 

1 A 2. számban Rusztek Károlytól, a 8—10. és 12. 
számban Mosdéssy Imrétől, a 15. számban pedig név-
telen vezércikk. 

ez utóbbi teoretikus munka és inkább egyetemi 
célra készült. De más, közkézen forgó pedagó-
giai nxű sem tárgyalta ezt a kérdést. Ebből lát-
szik, hegy ez a kérdés a régi iskolára nézve 
úgyszólván nem létezett. Pedig kapcsolatban 
van a módszerrel, mellyel pedig a régi pedagó-
gusok is eleget foglalkoztak. 

Annál fentosabb kérdése ez az új iskolának és 
az ú j pedagógiának. Hogy mennyire összefügg 
a tanterv szellemével és a módszerjavító törek-
vésekkel, mutatja az az eset, mely a budapesti 
I. kerületi állami tanítóképzőintézetben a taní-
tói szemináriumok előadói részére 1929-ben tar-
tott tanfolyamon történt. Az egyik tanfolyam-
hallgató a következő kérdéssel fordult a tan-
folyam előadóihoz, Drozdy Gyulához és Frank 
Antal dr.-hoz:2 „A tanfolyam során mindinkább 
bebizonyul, hogy az új tanterv valóságos művé-
szetet kíván. A művészetre azonban születni 
kell. Nem mindenki állíthatja magáról, hogy 
született tanító. Sőt merem állítani, hogy a ta-
nítók 70—80%-a nem az. A kisebb rátermettség 
és a rossz diszpozíció nagy akadálya annak, 
hogy a gyermek lelkébe és hangulatába olyan 
gyönyörűen illeszkedjünk bele, mint ahogyan 
itt a tanfolyamon a mintatanítások keretében 
látjuk. — Ezekután az a kérdésem, hogy az 
ilyen kevésbbé rátermett egyén nem menne-e 
többre a régi módonf A hallgatóság, a viszo-
nyoknak megfelelően, természetesen csak rö-
vid feleletet kapott, melyből ennyit idézek: 
„A kevésbbé rátermett tanító is több eredményt 
ér el az új tanterv szellemével mint a régivel. 
Egyébként nézzünk szembe a rátermettség kér-
désével!... Határozottan állítom, hogy itt nem 
a veleszületett rátermettség az irányadó, hanem 
csakis a buzgó akarat. Aki a különböző forrá-
sokból mindjobban és jobban törekszik lelkét 
átitatni az új tanterv szellemével, aki napról-
napra csak valamivel is többet törekszik abból 
a valóságba átültetni, az bizonyos idő múlva 
maga is csodálkozni fog azon, hogy a saját aka-
ratából, nemzete iránt való szeretetéből lényege, 
sen jobb tanító lett, mint amilyen volt." 

Tehát napról-napra a valóságba átültetni az 
új tanterv szellemét! De hogyan! Ezt megmu-
tatják az új tanterv szellemében írt vezérköny-
vek. A tanfolyamok és szemináriumok mellett 
ezek a vezérkönyvek léptették életbe tulajdon-
képen az új tantervet. Azt hiszem, bátran állít-
hatom: aki a Népiskolai Egységes Vezérköny-
vekbe bele nem mélyedt, igen keveset valósít-
hatott meg az ú j tanterv, az ú j pedagógia szel-
leméből és annak számára a módszerjavító tö-
rekvések csupán jámbor óhajtások maradnak. 
Tudnunk kell azenban, hogyan használjuk eze-
ket a vezérkönyveket. Ha valaki úgy akarja 
p. o. Drozdy beszéd- és értelemgyakorlati vezér-

2 L. Frank-Drozdy, Hogyan tanítsunk a népiskolában? 
240. old. 
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könyveit és a Néptanítók Lapjában megjelenő 
gyakorlati tanításait értékesíteni, hogy azokat 
lemásolja, akkor ezeket a tanításokat előbb-
utóbb el sem fogja már olvasni, a vezérkönyve-
ket pedig félre fogja tolni, mert sem a kész ta-
nítások, sem a tanítási tervezetek lemásolása, 
szolgai utánozása alapján nem tudott sikerült 
tanításokat produkálni. Ez természetes, mert ha 
nem tervezi meg művésziesen a tanító a taní-
tását, ha nem gondolja át komolyan a munká-
ját, az invenció csak üres, levegőbe vágó kap-
kodás lenne s üres mesterkéltségben, szóvirá-
gokban merülne ki. Hát még ha a mintatanítást 
lemásoló tanító nem is a saját, hanem Drozdy 
invenciójával akar eredményt elérni! Ez teljesen 
lehetetlenség! A tanítás művészete ott kezdődik, 
ahol én magam, az én osztályom részére művé-
szileg megtervezek egy tanítást. „A művészet a 
módszeres munkának egyéni vonatkozásaiban 
van; abban, hogy a tanító a módszeres menet-
ben figyelemmel van saját lelki világára, fi-
gyelemmel van a tanuló (saját tanulói) lelki-
világára, sajátságaira." Drozdy is csak úgy pro-
dukálhat művészit, ha önmagát adja. És leírt 
tanításaiban magát adja, saját tanítványainak. 
Én nem adhatom tanítványaimnak Drozdyt. 
Sőt önmagamat idegen gyermekeknek is csak 
félsikerrel adhatom. Innét van az, hogy a taní-
tói szemináriumokon idegen gyermekekkel mu-
tatva be tanítást, rendesen félig sikerült taní-
tást produkálunk. A művészi tanításnak két 
elevenje van: a tanító és az ő tanítványai. Ez a 
kettő együtt adhat művészit, ha a tanító mű-
vészileg előkészül. 

Mire valók tehát a vezérkönyvek és a lapok 
gyakorlati tanításai? Arra valók, hogy megmu-
tassák, hogyan valósította meg a tanítás írója 
azt a célt, amelyet a tanításra való előkészülé-
sem útján én is meg akarok valósítani. Ezek a 
tanítások sikerrel járt útjai a cél megvalósítá-
sának. De a siker és a művészi munka ott kez-
dődött, ahol a tanító azt a tanítást megter-
vezte. Ezek a tanítások kész eredmények, ame-
lyet az a tanító az ő tanítványaival elért. De én, 
az én tanítványaimmal mások vagyunk, nekem 
más, a saját lelkemmel, a saját egyéni művé-
szetemmel kell az eredmény xítját keresnem. 
A tanterv kitűzi az egy év alatt elérendő célt. 
A tanmenetemben már én tűztem ki magamnak 
az egyes tanítási egységekkel a hetenkint, órán-
kint vagy félóránkint elérendő célokat. A taní-
tásra való készülésemben pedig kitűzöm a taní-
tási egység részletcéljait is, s ebben, valamint a 
célhoz vezető utam megtalálásában támogatnak 
a mintalecke gondolatai. A művész, az író is 
alaposan tanulmányozza művész- és írótársai 
gondolatait, műveit, de nem azért, hogy azokat 
lemásolja. Erre valók a mintatanítások, a 
mintaleckék. 

Mármost az a nagy kérdés van még hátra, 
hogyan, mikor és mennyiben történjék ez az elő-
készülés és mennyiben áll annak művészi volta. 
Ezt a fontos kérdést külön cikkben tárgyaljuk 
meg. 

* 

Említettem, hogy a magyar pedagógiai iroda-
lomban nem találunk részletes útbaigazítást eb-

ben a kérdésben. A német pedagógiai irodalom-
nak ebben is van specialistája. Heinrich Schar-
relmann, a hírneves brémeni tanító, pedagógiai 
és ifjúsági író két könyvét idézem: „Aus meiner 
Werkstatt" és „Die Kunst der Verbereitung auf 
den Unterricht"1 

Scharrelmann nem elméleti pedagógus, hanem 
gyakorlati tanító. Nem is becsüli azt az elméle-
tet, melyet az íróasztal mellett gondolnak ki és 
szerkesztenek össze. Azt tanítja, hogy az elmélet 
út jára csak a gyermekből indulhatunk el és ez 
az út eleven gyakorlaton át vezet a biztos cél 
felé. Hangoztatja, hogy a tanító legfontosabb 
munkája mindig saját magának a preparálására 
marad. Az előkészülés órái a szó legnemesebb 
értelmében vett munkaórák és egyúttal ünnepi 
órák is lehetnek és legyenek is. 

Scharrelmann szerint is nem az anyag a fon-
tos a tanításban, hanem azok a személyes ér-
téke, melyeket a tanító az anyagba beleszivá-
rogtat. „Csak jól legyünk elkészülve, akkor kö-
rülbelül mindegy, miről beszélünk a gyerme-
kekkel, mert tanulni minden anyagot lehet . . . 
Nem a tudásbeli eredményben van a tanítás 
jelentősége, hanem abban a személyes átélésé-
ben, melyet tanításunk az osztályban meg-
indít". 

Ezt nem kaphatjuk mástól, ezt nem kölcsö-
nözhetjük mintaleckékből, ezt magunknak kell 
kitermelnünk. Ebben áll az előkészülés művé-
szete. Lehet ez néha a pillanat műve is. A taní-
tói rátermettség, a tanítói invenció neveltsége 
mindenesetre kiütközik abban, hogy minél 
gyorsabban és biztosabban, minél kevesebb va-
júdással termeljük ki ezt a fluidiumot. Az al-
kalmi tanítások nem engednek hosszú időt az 
elkészülésre, a diszpozíció néhány pillanat 
műve. Azért mondja Scharrelmann: „Az al-
kalmi tanítások a nehezebbek. Ezek több isme-
retet és képességet kívánnak a tanítótól." 

Scharrelmann szereti történet formájában föl-
dolgozni a tanítási egységeket, mert tudja, 
hogy így keltheti a legnagyobb érdeklődést. 
Hacsak lehet, saját élménye gyanánt adja a 
— kötött — történetet. Ezeket az előkészülései-
ben megkonstruált történeteket azonban nem 
mondja el megszakítás nélkül a gyermekeknek, 
hanem már a készülésnél megállapítja, hogy 
hol fog megállni és az elmondott részletet a 
gyermekkel elmondatni; megállapítja, hol 
várja a gyermekektől hasonló élmények elmon-
dását, hol vár felvilágosítást kérő kérdéseket, 
meggondolja, mit fog erre vagy arra felelni, 
mire nem fog felelni, mert útjáról, céljából nem 
engedi magát kitéríteni. 

Elrendezi elkészülése folyamán a gyűjtött 
anyagot, elmcndja, mit hol fog szemléltetni. 
Mindenkor az alaki cél szolgálatára alkalmas 
anyagot, gondolatokat, érzelmeket állítja elő-
térbe, s részletesen földolgozza ezt az anyagot. 

Mennyiben készüljön tehát a tanító a taní-
tásaira? Erre Scharrclmannak rövid és velős 

1 Mindkettő Georg Westermann, Braunschweig, kiadása. 
Az első tizenöteze" példányban látott eddig napvilágot 
és 3 márka az ára, a második új és 4*50 márkába keiül; 
mindkettő vászonkötésben. 
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mondanivalója az:2 „Nem készülhetünk el egy-
formán jól a napi négy vagy hat órára. Ta-
pasztalataim szerint legjobb egy órára alapo-
sabban elkészülni és a többi órára jegyzetekkel 
és diszpozíciókkal megelégedni." Tehát egy 
órára alaposan, az ő útmutatásai szerint mű-
vészi ihlettel és jól nevelt invencióval, a többi 
órára pedig feljegyzések átnézése révén, meg-
felelő kiindulási szempontot keresve, a vázlat 

2 „Die Kunst der Vorbereitung..." 11. old. 

átgondolásával felkészültséget szerezni. Ennyi 
szükséges az idősebb tanítónak is, ha nem 
akarja, hogy léleknélküli és unalmas legyen a 
tanítása saját magának és a gyermekeknek 
egyaránt. Mert arra a tanításra, arra a mű-
vészi tanításra, mely egyúttal mindig nevelés 
is, előkészülés nélkül nem vállalkozhatik a lelki-
ismeretes tanító. És annál művészibb lesz a ta-
nítás, annál inkább lesz a nevelés is egyúttal, 
egyszóval: igazi művelés, minél művészibb az 
előkészülés. 

É L E T R A J Z I T A 3 Í Ü L S Á G O K A » É P I S K O L Á B A I . 
írta: HEGYALJAI KISS G É Z A 

Ügy tapasztalom, hogy sem a nevelés, sem az 
oktatás nem tudja mellőzni a példákra való hi-
vatkozást. Nem tudja mellőzni már az elemi 
iskolában sem, illetőleg ott legkevésbbé. Fel-
sőbb tanítási fokon már lehet szó elvek és esz-
mék tisztázásáról, elvont dolgokról, de az isme-
retek megalapozásánál tárgyi és személyi pél-
dák nélkül nem lehet eredményes a gyermeki 
lélekben való fogalomalkotásunk, nem lesz ka-
lászos a vetésünk. Ezért egészen természetes, 
hogy mennél kitűnőbb pedagógusok könyveit 
forgatom, annál gyakoribb a hivatkozás nagy 
emberek, történeti személyiségek tetteire és éle-
tének tanulságaira. 

Carlyle mondja azt, hogy „a derék embernek 
el kell ajándékozni az életét". És az is ajándé-
kozás, ha az ő megfigyeléseinek, küzdelmeinek, 
csalódásainak és nyereségeinek leszűrt esszen-
ciáját adja az emberiség közös tapasztalatkin-
csének gyarapítására. Egyetemes érvényű igaz-
ságoknak, örök bölcsességi elemeknek életrajzi 
tanulságban való kristállyá válása rendkívüli 
értéket jelent miden kor és minden iskola taní-
tóira nézve. Zsilinszky Mihály, a vallás, és köz-
oktatási minisztérium volt politikai államtit-
kára, a kiváló magyar történettudós igen 
helyes érzékkel választotta akadémiai székfog-
lalójának tárgyául ezt a tételt: Nagy emberek 
szerepe a történelemben, Nagyon csodálkoznám, 
ha nem akadt volna valaki, aki ilyen vonatko-
zásban dolgozott ki vagy dolgoz ki ilyenféle kér-
dést: Nagy emberek szerepe a neveléstanban. 
Sőt ki kell bővítenem ezt a megállapítást azzal 
is, hogyT nemcsak a nagy ember életének van 
nevelő hatása, de a jó embernek általában. 
Carlyle meggyőzően mondja: „Valamint a leg-
felségesebb evangélium alapjában véve élet-
rajz, úgy minden jó embernek életrajza evan-
gélium, mely prédikál, azt mondja, hogy az 
ember égi lény, nem a körülmények és a szük-
ségszerűség rabja, hanem győzedelmes hódító." 
Minthogy a népiskolai nevelés célja az életre 
való nevelés, kézenfekvő dolog életrajzi tanul-
ságokban bizonyítani be azt az igazságot, hogy 
érdemes élni, érdemes küzdeni, mert az embert 
a nemes eszményképek győzelemre vezetik. 

Azt az előnyt, ami az életrajzi elemek fel-
használásából származik az ismeretek közlésé-
nél, nem is mulasztják el kihasználni a nagy 
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nevelői egyéniségek. Jézust állítom az első helyre, 
mert hiszen tudjuk róla, hogy mennyi életrajzot 
szőtt tanításaiba és hogy mennyire az életrajzi 
tanulságokon szemléltette ragyogó igazságait. 
Állítsunk mindjárt Jézus mellé egy pogányt, 
Plutarchos-t. Találomra felütve művét, ilyen fon-
tos megállapításokat találunk nála: „Az erköl-
csösség tettei oly közvetlenül hatnak reánk, hogy 
a cselekedetet csodálva, egyszersmind a cselek-
vőket is utánzásra méltóknak találjuk. A sze-
rencse javaiban csupán birtokukat és élvezésü-
ket szeretjük, de az erkölcsi jóban magát a cse-
lekedetet; azokat szívesen fogadjuk másoktól, 
ezt inkább juttatjuk mi magunk másoknak. 
Azért minden szép cselekedet oly vonzó, hogy 
tettre serkent. S nem csupán utánzása által hat 
a szemlélő erkölcseire, már ha csak tudomást 
szerzünk az erényről, már is jobbá alakul aka-
ratunk". Milyen szépen í r ja Plutarclios pl. 
Perikiesről: „Nemes, mértékletes magaviselete 
nagy, nemes lelkének igaz kifejezése. Egykor 
egy neveletlen ember folyton szidta és gyalázta 
Perikiest. Ö egész napon át a nyilvános téren 
szótlanul tűrte s végezte dolgait. Este nyugod-
tan hazaindul, de az ember folyvást követi s 
szüntelen szidalmazza. Csak ajtaja küszöbén 
állott meg Perikies, szolgáját hiva és mert az-
alatt besötétedett, azt a parancsot adta, hogy 
fáklyát hozzon s kísérje haza az embert". Szép 
megvilágítása ez annak az erkölcsi elvnek: a 
gonoszt jóval győzd meg. 

Az életrajzi tanulságok bő mértékben való, de 
igen hatásos alkalmazására fényes példa a ma-
gyar neveléstörténetben Comenius Arnos János. 
Elég, ha egyetlen művét említem: A lelki te-
hetségek kiműveléséről című beszédét. (Lásd 
dr. Gulyás József fordításában, a Magyar Pe-
dagógia 1930. évi számaiban.) Bámulatos, hogy 
mily találó illusztrációk a történelemből, me-
lyek ma is megragadják érdeklődésünket és 
jó hatásokat indítanak a hallgatókban. Az 
újabbak közül Fináczy Ernő elsőrangú 4 köte-
tét említem a nevelés történetéről. Mennyi 
ebben az életrajzi és önéletrajzi elem, és mek-
kora kincs az a nevelő kezében! Egy másik pro-
fesszor, Székely György, Suetonius Császárok 
életrajzá-nak lefordításával gyarapítja ilyen-
nemű irodalmunkat. Az ilyen könyveknek ott 
kellene lenni minden tanítói könyvtárban. Kíil-
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földi prédikátorok, különösen Rittelmeyer, Ge-
yer, de nálunk is a legelőkelőbb hitszónokok, 
Ravasz László és Tóth Tihamér semmi morál-
pedagógiai fejtegetésbe nem fognak, míg fé-
nyes p é l d a t á r r a l nem szemléltetik a közölni kí-
vánt elvet. És a példatárukban igen díszes he-
lyet foglalnak el a történeti és életrajzi elemek. 

Mennyivel inkább rá van utalva a példára a 
népiskolai tanító. 

Nincs olyan tantárgy az elemi iskolában, 
amelynél ne venné hasznát az életrajzi vonat-
kozásoknak. Földrajzban a Tiszáról tanít és egy 
nevet kell kimondania, a Vásárhelyi Pálét, 
melyhez fűződik egy áldott magyar élet nagy 
alkotása, a Tisza szabályozása, A Dunáról ta-
nít a tanító és nem tudja kivezetni a folyamot 
az országból, míg meg nem emlékezik Széchenyi 
útjáról és Széchenyi életművéről. Városokról, 
vidékekről tanít és történeti eseményeket fűz a 
térkép jelzéseihez és áttüzesedik a hangja, 
amint nagy történeti alakokról ejt egy-egy su-
garat a ügyelő gyermekszemekre. Belesző a 
földrajzba egy sereg életrajzot egy-egy rövid 
mondatban: itt született vagy itt halt meg ez 
és ez. 

A természettant tanítja: és nem tudja meg-
állani, mikor azt magyarázza, hogy fedezte fel 
Newton híres törvényét, hogy el ne mondja a 
fáról az orrára eső alma történetét. A béka-
combot nyúzó tudósról, a fazék fedelét felemelő 
és a gőzgépet feltaláló tudósról, a könyvkötő-
ből tudóssá lett Farady-vól, a feltalálókról és a 
csodás alkotások hőseiről hogyne emlékeznék 
meg az a tanító, aki azt akarja, hogy minél 
több szállal fűzze hozzá tanítványa lelkét az 
ismeretek köreihez. 

Természetrajzot tanítunk és ki tudná meg-
állni, hogy ne szóljunk pár szót a kutatókról, 
utazókról, akik életüket számtalanszor kockára 
vetették, hogy az emberiség tudásának közkin-
csét növeljék, akiknek köszönhetjük, hogy 
annyiféle állatot, növényt és ásványt ismerünk. 
Milyen élvezettel hallgatna az osztály egy kis 
csemegét egy Brehm-nek az életéből, aki a 
maga és a fia életét az állatvilág felderítésére 
áldozta. Mind hősök ők, mind férfiak, akik meg-
érdemelték, hogy szóljon róluk az emlékezés. 
Mily nagy dolog az pl., amit végbevitt egy leg-
utóbb meghalt magyar természetbúvár, aki az 
élet idejét és erejét a darázsfajok megismeré-
sére fordította és 20.000 darázsból álló, roppant 
tudományos értékű darázsgyüjteményt hagyott 
a Nemzeti Múzeumra! 

Nincs olyan kicsinynek látszó dolog, amiért 
érdemes ne volna küzdeni és fáradni, ha azt 
tettük fel magunkban, hogy értelemmel, erő-
vel és ügyességgel arra törekszünk, hogy ha-
zánknak, nemzetünknek becsületet szereztünk 
azáltal, hogy azt a darab földet, amit az Isten 
nekünk teremtett, a tudás és szorgalom fény-
sugaraiban állítsuk oda a világ elé! Erre a ta-
nulságra vezetnek rá az életrajzok. 

Még a száraznak látszó nyelvtanban is lehet 
alkalmunk arra, hogy életrajzi kapcsolatokat 
teremtsünk a nagy emberek és tantárgyak kö-
zött növendékeink lelkének nyereségére. Egy 
mondatot vagy mondást ismertethetünk meg 

velők, amit egyik vagy másik nagy emberünk 
mondott nevezetes helyzetben. Pl.: Vadászok 
rajta, éljen a Haza! — mondotta Batthyány 
Lajos, mikor 1849-ben kivégezték. Nyelvtani 
példa ez a felszólító mondatra. És erkölcsi 
példa a hazaszeretetre. Vagy egy szép példa a 
körmondatra Széchenyitől: „Irigylem az iskola-
mestert, aki gyermekeket tanít s jó polgárokat 
nevel az országnak; irigylem mindazok sorsát, 
akik használnak és segítenek; de a gazdagokat 
és hatalmasokat, Istenemre mondom, nem irigy-
lem..." óhajtó mondat Kossuth Lajostól: „A 
nép örök és öröknek kívánjuk e nép hazáját!" 
Feltételes mondat Kossuthtól: „Ha Isten békét 
ad, Magyarországot paradicsommá lehet vál-
toztatni". 

Lássuk a számtant: mi köze lehet történeti 
nagyjaink életéhezi Hát egy sereg példát ve-
hetünk életrajzokból a kivonásra. így Petőfi 
született 1823-ban; meghalt 1849-ben; számítsd 
ki hány éves volt? Kossuth Lajos született 
1802-ben; meghalt 1894-ben; számítsd ki, hány 
éves korában liúnyt el? Rákóczi Ferenc bujdo-
sás!) a indult 1711-ben; meghalt 1735-ben; szá-
mítsd ki, hány évet töltött számkivetésben? 
Vagy: Jókai Mór született 1825-ben; meghalt 
1904-ben; hány évig élt? Lehet folytatni is más 
műveletnél: Jókai 20 éves volt, mikor első re-
génye megjelent; 79 éves koráig 120 könyvet 
írt; számítsd ki, hány könyvet írt egy év alatt? 
Példa lehet a szorzásra is: Jókai 120 könyvet 
írt. Hány oldalt írt összesen, ha minden kötet 
könyvét 250 oldalnak számítjuk? (átlag). Így is 
lehet: Jókai könyveiből 100.000 példányt nyo-
mattak magyarul. Ha egy könyvét 150 ember 
olvassa évenkint, hány ember olvassa magya-
rul Jókai könyveit egy éven át? Hányan olvas-
ták Jókai könyveit 1900 óta? Nálunk a legtöbb 
ifjúsági könyvet Benedek Elek írta. Hány évig 
volt író, ha 1881—1929-ig írt? Hány könyvet írt 
összesen, ha 24 évig évente 2 könyvet írt és 24 
évig évenkint 3 könyvet írt? Lehet ilyen példát 
is dolgoztatni: 1937-ben lesz 100 éve, hogy Vö-
rösmarty Szózata megjelent. Hány éves volt a 
költő a Szózat megjelenésekor, ha 1800-ban szü-
letett? 

Előkelő helyök van az életrajzi elemeknek a 
történelemben és az olvasmányok tárgyalásá-
nál. Itt minden névhez egy miniatűr-életrajz-
nak kellene fűződni. Az ilyen kis dióhéj-élet-
rajzok összeállításánál irányító lehet, hogy a 
nagyobb növendék tudjon beszélni történel-
münk egyes korainak hőseiről, ilyen kérdésekre 
adva feleletet: 

Mit? ki? mikép? hol? miért? 
Mikor? és mely eszközök által? 
Tudni kellene a nemzet minden koszorúsáról: 

Ki volt? Mit tett? Mikor élt? Milyen eszközei 
voltak sikereire való törekvésében? Néhol 
szinte egyetlen szóval is lehet jellemezni. Ár-
pádról elég egy jelzőt mondani: honalapító, 
hogy úgy éljen bennünk, mint a tiszteletre leg-
méltóbb személy fogalma. Sajnos, hogy róla 
ennél az egy szónál nem is sokkal többet tud 
a tudomány. Életrajza nincs. Azt még Szent 
Istvánnál is korai keresni. Bidcsu vezér a csa-
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tákban a zászlót tartotta, Lehel a kürtöt fújta, 
Szent László szekercével harcolt, Kinizsi két 
karddal vágta a törököt, Hunyadi vitézségének 
emlékére rendelte el a pápa a déli harangszót, 
Mátyás álruhában járt, csupa rövid kis jellem-
zés, mely egyéniséget domborít ki és sokszor 
egy kitűnő vonást tesz követésre méltóvá. 

Sokat érnek a tudás rögzítésére az úgyneve-
zett hosszában való összefoglalások. Kik voltak 
a magyar nemzet vezérei? Fejedelmei? Kirá-
lyai? Kik a legnagyobb hősök? Kik a török el-
leni vitézek? Kik a Mohács utáni törökvilág 
hősei? Kik voltak a magyar költők közül kato-
nák? (Tinódi, Balassa, Zrínyi Miklós, a két Kis-
faludy, Petőfi, Gyóni.) Így lehetne századról-
századra, korszakról-korszakra levezetni, egymás 
mellett tudni a magyarság legnagyobbjait. Nem 
volna szabad elfelejtkezni a magyarság hősnői-
ről sem. Kezdjük Emesével, a mondai ősanyá-
val. Aztán jöjjön sorba Gizella királyné, Ar-
pádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Boldog Mar-
git, Rozgonyiné, Szilágyi Erzsébet, Kanizsai 
Dorottya (Perényi Imréné), Kanizsai Orsolya 
(Nádasdy Tamásné), Lórántfy Zsuzsánna, Zrí-
nyi Ilona, Erzsébet királyné és így tovább. 

A történelem szorosan egybekapcsolódik az 
olvasmánytárgyalásokkal, de kapcsolódjék hozzá 
a magyar fogalmazáshoz, dolgozatíráshoz is. A 
fiúk írjanak a hősökről: arról, aki IV. Béláért 
magát áldozza, arról, aki Nagy Lajosért a fo-
lyóba ugrat, arról, aki Hunyadi fegyverzetét 
elcseréli a marosszentimrei csatában. A török-
világ másfél százada tele van hősökkel, Turi 
György és sok más vitéz nevét, alakját ment-
hetnék át a köztudatba a tankönyvírók a Takáts 
Sándor könyveiből. Aztán a szabadságharc hő-
sei. Kossuth, aki nyomán honvédek támadnak. 
És Görgey, aki nem áruló többé, de az 1849 ele-
jén induló hadjárattál Európa egyik legna-
gyobb hadvezére lett. A lányok írjanak azok-
ról, akik a női nem élén ragyognak történel-
münk lapjain. Meglátni azt, hogy veszély ide-
jén nagyok, magasztosak, a hazáért életüket is 
áldozók, de csendesebb időben a munka hősnői. 
Kitűnő háziasszonyok, betegek orvosai, lány-
nemzedékek nevelői, akik minden házi munká-
hoz értenek és a magyar háziipar nagyérdemű 
úttörői. Ök az első nagy konyhakertészek és 
gyümölcstermelők. A várfalak tövében virágos 
kertek támadtak és a gyümölcsfák sorai éke-
sítették a hegyoldalakat. Életrajzi tanulságok: 
örök munka, örök tevékenység, veszedelem ide-
jén fegyvert ragadó elszántság, minden azért 
az egyetlen célért, hogy Isten segítségével, a 
magunk kitartó munkájával avassuk áldottá 
és virágzóvá a magyar földet! 

Ne feledkezzenek meg olvasókönyveink a ma-
gyar művelődéstörténet hőseiről. Sok olvasó-
könyvben azt láttuk, hogy a versek és olvas-
mányok szövege alól elmaradt a szerző neve. 
Miért? Nem érdemel az író annyi tiszteletet, 
hogy mások is megtudják, hogy az élt, írt és 
nemzete napszámosa volt? Inkább azt kellene 
kiírni a nagyok neve után, hogy mely időtől 
meddig élt, hol született és hol halt meg. Leg-
alább ez a négy adat álljon mindig a könyvé-

ben böngésző gyermek szeme előtt. Aztán egy-
két olvasmánynak foglalkozni kellene a ma-
gyar utazókkal és felfedezőkkel. Julián barát, 
Körösi Csorna Sándor — valljuk meg az igazat: 
elfelejtett emberek nálunk! Jelky András, Be-
nyovszky Móric, Magyar László kitűnő köny-
veket is írt idegen világrészi utazásairól. Vagy 
nem érdekes Biró Lajos élete, aki papnak ké-
szült és természetrajzi kutató lett, mert úgy 
vélte, hogy így még nagyobb szolgálatot tehet 
hazájának és az emberiségnek? Ezekből az úti-
naplókból pompás népiskolai és népkönyvtári 
könyveket lehetne írni, de ott a helyük e hő-
söknek az olvasókönyvekben is. 

A tanító finom érzéke, tapasztalata minden 
alkalommal megmutatja, hogy hol és mit hasz-
nálhat fel az életrajzok tanulságaiból szemlél-
tető eszközül. Jó példa erre, mikor azt sürget-
tem, hogy a magyar szövetkezeti mozgalomról 
is kerüljenek be ismertetések a magyar népis-
kolai olvasókönyvekbe, az egyik népnevelő 
azonnal történeti példához nyúlt a gondolat 
szemléltetésére, elmondván annak a szittya ki-
rálynak a történetét, aki maga elé hivatva há-
rom fiát, a kezébe adott vesszőszálat mindegyik 
hamar eltörte. De a kezébe adott vesszőnyalá-
bot egyik sem bírta eltörni. Nagyszerűen áb-
rázolta ebben a szövetkezet célját: egyesülés-
ben az erő! 

Némelyek megijednek talán attól, hogy az 
ilyen találó példák felfedezéséhez sok olvasás 
kell. Nem! Csak a szénégetőnek legyen a tőkén 
a szeme. Jegyezze meg, amit keresés nélkül ta-
lál olvasmányaiban, azt adja át osztályának. 
A vérbeli tanító, úgy tudom, akkor is tanít, 
mikor eszében sincs, hogy tanítani akar. Ha 
pusztán újságot olvas, akkor is talál jól érté-
kesíthető anyagot az ismeretközlésre. De én azt 
is tudom, hogy az országot járó könyvügynö-
kök megrendelői közt impozáns nagy számmal 
van képviselve a magyar tanítói kar. Ez azt 
mutatja, hogy a tanító nagyon szeret olvasni, 
mert nagy áldozatok árán is, Ínséges időkben 
is, könyvtárral ékesíti lakását és életét. Meg 
tudja tehát találni az alkalmat, hogy életrajzi 
tanulságokkal gazdagítva saját ismeretállomá-
nyát, megkönnyítse iskolai munkáját az élet-
rajzi tanulságok alkalomszerű felhasználásával. 
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I A K L Ó Z Á H A K I J L T Ű R 1 M E Z E J É N . 
írta: SCOSSA DEZSŐ. 

Hosszú tanfelügyelői pályám egyes mozza-
natai olyan kultúrhistoriai jelentőségűek, hogy 
szélesebbkörű érdeklődésre tarthatnak igényt 
azokban a körökben, amelyeknek ezekről az ese-
ményekről alig van tudomásuk. Ez adta a tol-
lat a kezembe, hogy emlékeimet feljegyezzem. 

I. 
Egy árvaház regénye. 

Zólyom az integer Magyarország egyik leg-
szebb és legérdekesebb vármegyéje. Olyan, mint 
egy óriási park, amely telistele van természeti 
kincsekkel. Égbenyúló hegycsúcsok tekintenek 
szét benne a hegyláncok vonalain, amelyek a 
liptói Kárpátokig húzódnak; a Garam széles 
vize hömpölyög völgyében s annak partjain 
régi városok, történelmi emlékekkel teli várak, 
fürdők sorakoznak és amellett még a zólyomi 
lemez-, a kisgarami vas- és brezói edénygyárak 
kohóinak soha ki nem alvó tüzét tükrözték 
vissza a víz hullámai. 

Óriási pörölyök zuhogtak a krétafehér ezer-
fokos poklokból kiömlő olvasztott ércre, mely 
engedelmesen hajladozott az acélkalapácsok 
ütései alatt és hullott darabokra a rettenetes 
ollók csattogásától. Gyönyörű volt nézni az el-
lenállhatatlan erőket, melyek tonnás súlyokat 
dobáltak és hallani a pokoli lármát az égő 
poklok színváltozásaiban s megfigyelni a ha-
talmas erők csodás játékát, az izzó, vérvörös 
szikrák forróságában elsuhanó árnyakat, az 
embereket, akik urai ennek a sátáni forgatag-
nak s egy ujjnyomásuk elég, hogy pillanat 
alatt minden elcsendesüljön. Magasztos ám ez, 
mint a bányászok keze alól előkerülő hideg 
érc s az erdők csendjében kidöntött faóriások, 
melyeket a gőzfűrészek darabolnak apróra. 

Mint alföldi ember nem bírtam betelni azzal 
a sok szépséggel, amit ez a vármegye elém 
tárt, mikor 1890-ben odakerültem és sokáig nem 
tudtam, hegy a százezer holdakra menő erdő-
rengetegeket, a havasi legelőkön élő nyájakat, 
virágos mezőket, vagy azokat a történelmi em-
lékeket bámuljam-e jobban, amelyek hazánk 
és a felvidék múltját tárták elém abból az idő-
ből, mikor itt még minden magyar volt. Avagy 
Nagy Lajos király zólyomi lovagvárát, Má-
tyás vadászkastélyait Dubravicán, Orócon fa-
luját, Mátyásfalvát, Verbőczy sasfészkét és 
Lipcsevárát, Szécsy Mária, a murányi Vénusz 
lakóhelyét, ahol sógoránál, a ravasz Lisztius-
nál olyan sokszor tartózkodott, aki ügyesen 
imbolygott a bécsi király és Rákóczi György 
hűsége között. 

Ez a parányi fecskefészek, a magas hegy-
tetőn épült fellegvár uralkodik a Garam völ-
gyének hosszú szakaszán, amelyre kalaplevéve 
áhítattal néztek a becsületes tutajos tótok, mi-
közben a Garam hullámain megrakott tutajai-
kon az erdők kincsét: szálfát, deszkát, zsin-
delyt, hasábfát úsztattak le Komáromba. 

Az elnyomatás szomorú korában az osztrá-
kok felégettek, leromboltak minden erősséget, 
ami a magyarság védelmére szolgálhatott. 
Csodálatosképen ennek a várnak falai épen 
maradtak, habár tetőzete beomlott s alig volt 
benne lakható helyiség, udvarát pedig felverte 
a gyom, melyet a máig ép vízvezeték kristály-
tiszta vize nevelt, amely vezeték a szomszédos 
hegy forrásmedencéjéből ontotta a vár udva-
rára a közlekedő edények egyszerű törvénye 
alapján a kristályos tiszta forrásvizet. Zólyom-
lipcse, mint konfiskált kincstári birtok adatott 
bérbe az erdőkkel együtt s Lehóczky Gedeon 
volt a bérlője a kiegyezés idején ennek a va-
donnak, aki vadászterületnek használta. A jó-
lelkű ember bizonyára sokat gondolkozott népe 
elhagyott sorsán, mikor ott vadászgatott s látta 
azokat a szegény gyermekeket, akik a vár alatti 
faluban nyomorogtak s különösen szívére vette 
az árvák sorsát. Tető kellene az öles falakra, 
egy kis reperáció, ajtók, ablakok kellenének, 
azután fel lehetne használni valamire ezeket a 
romokat, talán árvaháznak. Ügy gondolta, az 
volna a legsürgősebb. 

Mikor az alkotmányos élet újra fellendült, 
már mint Besztercebánya képviselője vetette 
fel az eszmét, hogy árvaházat kell létesíteni 
Lipcsevárából, mert tömérdek árva maradt a 
szabadságharc katonái után. 

Kerkapolyi Károly volt a pénzügyminiszter 
s őrizte féltő gonddal az államkasszát, amiből 
elvitte a német sógor az utolsó polturát is, — 
nehezen adta ki tehát a garast. Évek fáradozá-
sával vitte ki Lehóczky, hogyha segítséget nem 
is, de engedélyt nyert egy jótékonycélú sors-
játék rendezésére, amelynek jövedelme az ár-
vaház céljait szolgálná. Nosza küldözték széjjel 
mindenfelé a sorsjegyeket s kínálták fűnek-
íanak, hiszen 200 ezer forint volt a főnyere-
mény, de nagyon félni kellett, hogy a sorsjá-
tékba bele ne süljenek. Így került 10 darab 
sorsjegy Zágrábba Lehóczky ajánlásával, aki 
minden összeköttetését megmozgatta a sorsje-
gyek elhelyezésére. Zágrábból azonban azzal 
a lakonikus válasszal jött vissza a küldemény: 
van nekünk elég horvát árvánk, nem kell ne-
künk magyar árva! 

És íme, mit tesz az isteni Gondviselés! A fő-
nyereménye a Zágrábból visszaküldött sorsje-
gyek egyikére esett. Nagy vagyon volt az ak-
kor, meglett tehát az alap az eszme megvaló-
sítására, a Selmecbányái bányakincstár kezelte 
nagy gonddal az alapot, helyreállította a ro-
mokat s pár év alatt már 40 kincstári árva 
(só- ,bánya-, erdészeti, vasgyári munkások ár-
vái) került gondozás és nevelés alá azzal a cél-
zattal, hogy annak idején ismét kincstári mun-
kásként nyerjen elhelyezést. 

így született meg a Gizella-árvaliáz, amely 
Gizella főhercegnő nevét viselte. Helyes és ta-
karékos gazdálkodással az alap szépen felgya-
rapodott s mikor én Zólyom megyébe kerültem, 
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már beszélni lehetett annak tervszerű kibőví-
téséről. Százra akartuk emelni az árvák létszá-
mát, de bizony csak fokozatosan érhettük el 
azt. Lvkse-Fábry, a kereskedelemügyi minisz-
térium híres építésze tervet készített a vár stíl-
szerű kiépítésére s alig két év alatt készen ál-
lott a kétemeletes modern épületszárny, mely-
nek földszintjét a műhelyek, a teljesen kifej-
lesztett iskola, emeletét a szertárak, könyvtár, 
hálótermek foglalták el, míg udvara és kert-
jei méhes-, zöldség- és gyümölcstermelésre ren-
deztettek be. 

Munka és élet költözött újra az ódon fa-
lak közé, megszűnt az a nyomasztó hangu-
lat, mely a kapun belül a látogatókra nehe-
zedett, a fürdők (Szliács, Borosznó) ven-
dégei mind sűrűbben keresték fel ezt az ér-
dekes, festői helyet s tették le adományai-
kat azokért az apró emléktárgyakért, amik ott 
készültek a tanulók kézügyességéből, mert 
filső törekvésem az volt, hogy a slöjd-oktatást 
bevezessük. Az oktatás munkáját az igazgató 
ás négy tanító végezte nagy buzgalommal. És 
a kis, nagyobbára idegennyelvű árvák jó ma-
gyarokká nevelődtek, harsány énekük messze 
hangzott a Garam völgyébe s mikor mint bá-
nya-, erdősuhancok alkalmazást nyertek, be-
csülettel szerezték meg kenyerüket, de akadtak 
köztük olyanok is, akik a znióváraljai tanító-
képzőben oklevelet szereztek, sőt akadt olyan 
is, aki tanítóként került vissza az árvaházba. 

A humánus és életrevaló intézet regényének 
a cseh megszállás vetett véget. Az árvákat 
szétkergették, kaszárnya lett a szép épületek-
ből s a vár ligeteit, berendezését kiirtották, fel-
fűtötték. A zólyomi tót tutajosok épp olyan 
kevéssé járnak már hozzánk kenyérkeresetre, 
mint az aratók, akik az alföldön szerezték 
össze télre való gabonájukat, a csipkárok, ké-
sesek, üvegesek, drótosok, akik itt házaltak és 
most sóhajtva gondolnak a mesebeli boldog 
időkre, mikor sohase aludtak ki még a gyárak 
lobogó tüzei és sok ezer munkás talált kerese-
tet, volt munka és nem éhezett senki abban a 
görbe országban s megtalálta boldogulását — 
még az árva is! 

n. 
Siketnéma-intézet — kutyaadóból. 

Az 1895. évben helyezett át Zólyomból Heves 
megyébe Wlassics Gyula kultuszminiszter úr 
s ezekkel a szavakkal bocsátott utamra: „Nem 
lesz könnyű a helyzete, tisztelem az érsek 
urat!" . . . Nehezen búcsúztam a szép Zólyom-
tól s megmondta Szathmáry György, a népok-
tatási ügyosztály akkori vezetője, hogy miért 
lesz nehéz az lij helyzet. „Édes öcsém, könnyű 
Zólyom megyében tanfelügyelősködni, ahol az 
erdőigazgatóság annyi iskolát állít, amennyi 
csak kell. Ezt Liber bácsi (ő lett az utódom) 
is megcsinálja. Fiatal embernek más ambíciója 
kell, hogy legyen. Lássuk tehát mit tudsz — 
Halász Ferenc után!" Ezzel el voltam bo-
csátva. A szűkszavú embert jól' ismertem s 
nagyszerű munkáját is (Nemzeti állam és nép-
oktatás, Bpest 1892), amelyben kultúrpolitiká-

ját lefektette. Mentem hát utamra. A katoná-
nak engedelmesség a kötelessége. 

Halász Ferenc volt Heves vármegye kir. tan-
felügyelője előttem s onnét rendeltetett szol-
gálattételre a kultuszminisztériumba, ahol ké-
sőbb mint miniszteri tanácsos a népoktatás-
ügyosztály vezetője lett és az áll. iskolák és ta-
nítók apostola. (Sajnos, máig is jeltelen sírban 
pihen a kerepesi temetőben; a hevesi, mint ké-
sőbb a csongrádi tanítóegyesületben síremlé-
kének felállítására irányuló mozgalom ugyanis 
elaludt!) Ö utána igazán nehéz volt a helyze-
tem, mert sokat alkotott, még többet kezdemé-
nyezett s mindezeknek tető alá juttatása csakis 
olyan kiváló tantestületekkel volt lehetséges, 
aminőket Hevesben találtam. Az állami iskolák 
továbbfejlesztése, az óvodai törvény végrehaj-
tása, a gazdasági ismétlőiskolák életrekeltése 
egymást érték a teendők sorozatában. 

Akkor nyaranta a külföldön tettem tanul-
mányi utakat s kábult fejjel tértem haza, mi-
kor az ott tapasztaltakat a mi szegénységünk-
kel összehasonlítottam. Német-, Franciaország, 
Belgium, Hollandia, de különösen Svájc töké-
letes kulturális berendezése kapott meg. A 22 
kantonból álló mozaik állam, amelyek közül 
még három 2—2 félkantonra oszlik, tehát vol-
taképen 25 kis állam, az oktatásnak úgy szer-
vezet, mint berendezés tekintetében csodálatos 
nagy változatosságát mutatja. A szövetség fő-
városaiban a gyönyörű városházi paloták eme-
letét nem a polgármesteri hivatal, hanem a 
kultúrtanácsnok foglalja el s onnét intéződnek 
a kulturális élet minden intézményének ezer-
féle tagozatai. És azok a szédületes iskolai pa-
loták, amelyekben egy födél alatt minden el-
fér! A földszinten az óvodák gyönyörű kert-
jeikkel, amelyekben az apró svájci polgárok 
virágot nevelnek, a foglalkoztató-termek osz-
lopcsarnokaiban kőbe faragott mesék és regék 
domborműveivel folyton szemük előtt van ha-
zájuk történelme s azok ismeretében nőnek fel, 
— a napközi otthonok, amelyekben télen-nyá-
ron fürdetik a gyermekeket és ahol reggelit, 
ebédet, uzsonnát kapnak; ruhával, cipővel lát-
ják el őket s ahonnét csak estefelé mennek 
haza, mikor szüleik már a gyárakból, munká-
ból otthonukba tértek. Az emeleteket az elemi, 
polgári, reál- és középiskolák, képzőintézetek 
foglalják el s ott van maga az egyetem is, 
amelynek tanárai csak docensek és nem pro-
fesszorok s a tanítói név olyan nagyra becsült. 
Minden Kantonban siketnéma és vakok inté-
zete, árvaház, háztartási- és főzőiskola a 
leányok számára, a humanitárius intézetek lé-
giója, iskolaszanatórium tüdőbetegeknek, hogy 
az iskolában ne fertőztessék az egészségeseket, 
anya- és csecsemővédő meg gondozó, tejetosztó 
intézetek, gyermekek és felnőttek kórházai, 
nyomorék gyermekek iskolái stb. És minő be-
rendezések, felszerelések! A folyosókról szabá-
lyozható légfűtőkészülékek, a fali és egyéb 
szemléltető képek és eszközök tömegétől tarka 
falak, üveg alatt mutogatott csodálatos szem-
léltető eszközökkel. És ami a fő, nincs ruhát-
lanság, tankönyv-, taneszközhiány, a szabad 
svájci polgár minden szükségletéről gondos-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 15 (6 A. ÉVFOLYAM 18. S Z Á M . ) 

kodnak s nyitott szemmel láthatja mindazt, 
amire haladásában szüksége van. 

A 90-es években a mi kultúrtörekvéseink is 
rohamosan lendültek a magasba s azok között 
nem csekély szerepet játszott a gyógypedagó-
giai intézetek fejlesztése, amikben kultúránk 
eddig igen, igen szegény volt. A budapesti, 
jolsvai Cházár-féle és a váci siketnéma intéze-
teken kívül ilyen intézetünk nem is volt ós fal-
vainkban a Kuka-Pisták, a köznép gúnyjának 
tárgyai, ágrólszakadt koldusokként tengődtek. 
Náray Szabó Sándor dr. osztálytanácsos, ké-
sőbb államtitkár volt a gyógypedagógiai inté-
zetek központi vezetője és nagy buzgalommal 
látott neki úgy a vakok, mint a siketnémák in-
tézetei szervezésének. Kétkedve nézett rám, mi-
kor azzal kerestem fel, hogy Egerbén állítunk 
egy vármegyei siketnéma-intézetet, még pedig 
— kutyaadóból, mert a szükségletekre való fe-
dezet akkor is nagyon fogyatékos volt. 

A dolog úgy történt, hogy az 1891. évi XXX. 
tc. alapján folyamatba tett vármegyei ügyek 
rendezése kapcsán megszűntek a vármegyei 
pénztárak és számvevőségek s az ott kezelt 
alapokat be kellett szolgáltatni az állam-
pénztárba. 

Zalabéry Horváth Béla volt a vármegye fő-
számvevője, jó barátom, aki a kezemre járt 
abban, hogy meg kellene menteni valamit ezek-
ből az alapokból a vármegye kultúrája szá-
mára, mert ha azok az állampénztárba kerül-
nek, nem ez a megye fogja azok gyümölcsét él-
vezni. Szemlét tartottunk az alapok fölött. A 
kutyaadó két évtized alatt 57.000 forintra növe-
kedett. Nosza ezt kellene megszerezni! Majzik 
Viktor, az alispán kezünkre járt, mert meg-
tetszett neki az eszme, hogy vármegyei siket-
néma^intézet létesíttessék s a tekintélyes alap 
átengedését ki is jár ta a belügyminisztérium-
nál. Más forrásokat is kikutattunk. Borsod, 
Gömör és Jkunszolnok megyék 10—10 siket-
némájuk ellátását biztosították a mi intéze-
tünkben s így hamarosan megtarthattuk 
Náray Szabó nagy örömére az ünnepélyes meg-
nyitást, egyelőre persze szűk bérhelyiségben 
helyezvén el az intézetet. Néhai Mlinkó István-
nak, az intézet első igazgatójának érdeme, hogy 
a máig egyetlen vármegyei siketnéma-intézet-
nek ma már díszes épülete és mintaszerű fel-
szerelése van, ahol négy vármegye siketnémái 
tanulnak meg beszélni, amiről fényes tanúsá-
got tettek már az első vizsga alkalmával. Egy 
tagbaszakadt siketnéma palóc fiú arra a kér-
désemre, hogy mi szeretne lenni, értelmesen 
így felelt: 

— Mészáros! 

I I I . 
Egy polgári iskola története. 

Tiszafüred, Heves megyének tiszántúli já-
rási székhelye jellegzetes, színmagyar nagyköz-
ség, 10.000 lakossal és 27.000 kat. holdra terjedő 
határral, miért is kézen feküdt, hogy itt kell 
megkezdeni a tanyai iskolák szervezésének 
munkáját, amit már nyomósán sürgetett a köz-
vélemény. Sikerült is egy iskolát a Lipcsey 

József puszta-kócsi tanyáján létesíteni, aki do-
hánypajtáját ajánlotta fel erre a célra. I t t 
azonban csak tavasztól őszig volt tanítás,-
ameddig az úgynevezett kukások ott dolgoztak, 
télen azonban szünetelt az iskola, mert a do-
hányosok bevonultak a községbe és a tanító is 
elment téli állomására, egyébként nem marad-
hatván meg abban a szellős deszkabódéban,, 
amelynek egy lakható szobájában és konyhá-
ján nyílt kémény volt, aminek huzatjától sze-
gény tanítóné nyáron is sokat szenvedett. A 
másik tanyai iskola a Gencsy-birtok úgyneve-
zett űlagoriás tanyáján létesült és pedig abban 
a Filagoriának nevezett épületben, amely a 
tanya közepén álló dombon épült és csak sok 
lépcsőn lehetett megközelíteni. I t t meg csak 
télen volt tanítás, a bomladozó birtok cseléd-
sége nyár elején elment aratónak, sommásnak,, 
cséplőnek s csak késő ősszel tért vissza a cse-
lédlakásokba, amelyek egyikében talált födelet 
a tanító is. 

Biz ez elég vigasztalan helyzet volt a végte-
len homokon, ahol azonban a lakosság gyér és-
nem lakott olyan igazándi módon tanya-
szerűen. 

Annál kedvesebb volt maga a község és elég" 
kulturált. Hatalmas református temploma mel-
lett a református paplak, náddal fedve, kémé-
nyén gólyafészek, itt lakott akkor Csánky 
Benjámin, a lelkész, most egyetemi tanár Deb-
recenben. A református iskola emeletes, hat-
osztályú, a katholikus és az izraelita iskola, 
két-kétosztályú; a községnek van óvodája és-
iparostanonciskolája, jegyzője: dr. Borsos Fló-
ris, pedig modern képzettségű kultúrember, ami 
meg is látszott a városházán, melynek hatal-
mas épületében talált elhelyezést a tiszafüredi 
múzeum. Ezt néhai Tariczky Endre, a jólelkű 
katholikus plébános teremtette évtizedek fárad-
ságával, miközben a népet belenevelte, hogy 
mindazt, amit eke felvetett, kutatás felszínre 
hozott, a Tisza ár ja annak fenekéről felsodort^ 
behordta hozzá, még a legértéktelenebb cserepe-
ket is s kapott érte jó szót, kézszorítást, néha 
egy pohár pálinkát. De ezen a réven értékes 
régiségek, arany, ezüst pénzek, mamuthcsontok, 
éphajú csontvázak kerültek a gyűjteménybe, 
amelyek még a pesti múzeumban is feltűnést 
keltettek. A nádfödeles, több holdnyi belsősé-
gen álló, kényelmes, virágos, galamdúcos úri 
porták lakói: a Mocsáryak, Lipcseyek, Gen-
csyek, Kékessyek megértően támogattak min-
den kulturális törekvést, tekintélyes könyv-
táraik árulták el, hogy azok lelki szükségletü-
ket képezik s tréfálkozva mutattak reá a híres-
Józsa Gyuri vörös kastélyára, amely a rég-
múlt szomorú maradványaként omladozott a 
község közepén. 

Ebben a lelkes és megértő társaságban a 
közkedvelt öreg Tariczky múzeuma nagy len-
dületett nyert és az ezredéves emlékünnepélyre 
megvalósult másik dédelgetett hazafias eszméje 
is: Tass és Szabolcs vezérek emlékoszlopa, akik 
a honfoglaló ősök seregéből ennek a vidéknek 
meghódítására küldettek. Ott állt a hatalma» 
oszlop a község legnagyobb terén, de ahány-
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Házi áldás. Végh Gusztáv rajza. 

szór elmentem mellette, mindig úgy éreztem, 
hogy hiányzik valami mellőle, valami, ami e 
kedves és szép magyar község kulturális életét 
egy nagy lépéssel előre vinné és a szépséges 
magyar életet tartalmasabbá tenné; hiányzik 
— egy polgári iskola, amely ennek a térségnek 
kopárságát is megszüntetné s a történelmi em-
lékszerűséget is jobban kidomborítaná. 

Akkor bizony nehéz dolog volt egy polgári 
iskola létesítése. A hatvaninak, gyöngyösinek, 

Magyar iparművészet. 

pásztóinak felépítése évek munkájába került, 
hát még Tiszafüreden nem jámbor óhajtás ma-
rad-e annak a megteremtése, ahol a tiszai vas-
út és a híd építése olyan magas pótadót vont 
maga után, hegy járdára nem is mertek gon-
dolni az emberek, hanem patriarchálisan desz-
kákon folyt az utcai közlekedés. Könnyű volt 
Torontálban Pancsován, Módoson, Nagybecske-
reken, Nagykikindán, Törökbecsén, Zsombolyán 
polgári iskolákat szervezni, ahol a községek 
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gazdagok és még Zólyomban is egy-kettőre meg-
nyílt a breznóbányai, amely az első gazdasági 
oktatással kapcsolatos polgári iskola volt. 

El is panaszoltam ezt egy kedves, jó öreg ba-
rátomnak: Buday Józsefnek, akivel sokszor el-
beszélgettem, amint estefelé az iskolákból laká-
somra sétáltam, amely a katholikus plébánián 
volt. Magános ember volt az öreg és fehérre 
meszelt tornácos háza előtt szokott pipázgatni 
a szakállszárítón, ahova én is melléje teleped-
tem. Minden célzatosság nélkül, csak úgy be-
szélgetésként rajzoltam a homokba a botom-
mal annak a tetszetős képét, hogy milyen is 
lenne az a nagy térség, ha az oszlop mögé ket-
tős polgári iskolát lehetne építeni és megjelöl-
tem, hogyan képzelem elhelyezni a főépületet, 
a tornacsarnokot és néhány tanári lakást is be-
leterveztem rajzomba, hiszen itt mindenki ma-
gának épít csak s a tanárok ugyan hol lakhat-
nának? 

Az öreg szívta a pipáját és figyelmesen hall-
gatott néha rám nézett jóságos kék szemeivel 
és azt kérdezte: 

— Hogy is csak? 
Ennyi volt az egész, pedig ennek a becsületes 

polgárnak magyar lelkében már visszhangot 
keltett a legnemesebb jótékonyság eszméje, 
amivel szülőfalujának és a magyar gyermekek 
haladásának leginkább áldozhatott. 

Buday József nemsokára meghalt és egész 
jelentékeny vagyonát, házát, földjeit, betéteit 
Tiszafüred községre hagyta, azzal a kikötéssel, 
hogy az csakis polgári iskola építésére fordít-
ható, amelynek a hős vezérek oszlopa mögött 
kell állnia. A végrendeletet, sajnos, perrel tá-
madta meg a rokonság. Azon az alapon folyt 
a per, hogy a végrendelet záradékán, ahol a 
tanuk aláírása volt, a szokásos tanúsítvány 
nem azt igazolta, hogy: „jelen végrendeletét 
előttünk írta és aláírta Buday József", hanem 
csak az, liogy „jelen végrendeletet", amiből 
szerintük az következtethető, hogy az nem Bu-
day József végrendelete. Évekig folyt a peres-
kedés, aminek a kir. Kúria vetett véget, az éke-
zet hiánya ellenére is elismervén a végrende-
let érvényességét, amelynek nemes intenciója 
a legfelsőbb bíróság ítéletét a legerősebben tá-
mogatta. 

Felépült tehát a polgári iskola és őrzi Buday 
József emlékét! (Foly ta t juk . ) 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Szeretnék egy v i l lany lámpát ! 

Irta: Drozdy Gyula. 

Misi nyurganövésű, kékszemű budapesti gye-
rek. Eleven s minden után érdeklődik. Semmi-
vel sem jobb, semmivel sem rosszabb a többinél. 
Az alábbi eset, melynek emléke valószínű, hogy 
Misit egész életén át végigkíséri, III. osztályos 
korában történt vele. Az eset megindítója s így 
Misi bűnrecsábítója én voltam. Természetesen, 
akaratlanul. 

Ügy történt, hogy akkoriban a villamoskocsik 
reklámtábláin villamoszseblámpát hirdettek. A 
hirdetésen találó s érdeklődéskeltő kép volt. A 
koromsötét lépcsőházban egy ijedt nő állt, kezé-
ben villamoszseblámpával. A háttérben egy 
macska volt. A hátát felborzolta, s a hirtelen 
keletkezett erős fénycsóván át, haragosan s ijed-
ten nézett a nőre. Hogyne! Hiszen egy egeret is 
lehetet sejteni a sötétben. Tehát egy jelenetről 
volt ezen a képen szó, melynek bizonyára előz-
ménye és következménye is lehetett. Hogy mi 
volt az előzmény s mi volt a következmény, azt 
a hirdető az utazóközönséggel fogalmaztatta meg 
úgy, hogy a fogalmazás középpontjában a villa-
moszseblámpa és annak szükségessége álljon. 
Sokan, nagyon sokan fogalmazhattak akkor 
magukban erről a képről a villamoskocsik-
ban. S ha a hirdetőnek szabad fogalmaztatnia 
Budapest közönségével, a felnőttekkel, miért 
ne fogalmaztatnék én róla a gyermekeim-
mel! . •. Hiszen maga a környező élet adja a 
témát. A gyermek is „közönség". Ö is látja a 
képet a villamosban. Rá is gondolt a hirdető 
akkor, mikor ezt a képet rajzoltatta. Aztán meg 
semmiségtől való hirtelen megijedés!... Ha-

ragvó macska!... Menekülő egér!... Hirtelen 
kigyulladó villamoszseblámpa!... Ezek mind, 
mind gyermeknek való dolgok. Az ő képzeleté-
hez, kedélyéhez szabottak. 

Megszereztem a képet s annak rendje s módja 
szerint fogalmaztattam róla. 

Mikor kitettem, a gyermekek megismerték. — 
Ezt már láttam a villamosban! •— Én is! — Én 
is! — mondogatták, aztán hirtelen be akartak 
számolni azokról a gondolatokról, melyek a kép 
látásának nyomán lelkükben keletkeztek. Nem 
mondhatták el, mert — mint tudjuk — itt a lélek 
tartalmáról való beszámolás nem szóban, hanem 
írásban történik. 

Hogy az érdeklődést még inkább fokozzam, 
vilamoszseblámpát szemléltettem s zöld, piros és 
sárga fényt árasztó körtét is csavartam bele. A 
színes fénysugarak nagyon kellemesen hathat-
tak, mert többször, hosszabban és váltakozva kí-
vánták azt látni. 

Azután a kezükbe adtam a zseblámpát. Azt ki-
nyitották, nézegették, a szerkezetét vizsgálgat-
ták. Láttak ők már ilyet eleget, de azért az 
ilyesmi mindig új, mindig érdekes, mindig 
vonzó. Különösen akkor, mikor többen nézik, 
miközben gondolatokat cserélhetnek róla. 

Különösen Misi forgatta sokáig kezében a 
zseblámpát. Nagyon élvezte. 

Jött az írásbeli fogalmazás. Szép, kerekded 
alakban, folyamatosan beszélték el előbb a képen 
látható jelenet előzményét, aztán magát a jele-
netet, végül meg a következményt, melyben töb-
ben megéreztettek a reklámízét is így: „Ez után 
az eset után pedig a család minden tagja vett 
magának villanylámpát". Misi a végére még ezt 
is odatette: „Én nagyon szeretnék ilyen lám-
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pút!" Jó. Hiszen ilyen ártatlan vágyak keletkez-
hetnek, mert rendszerint amint keletkeztek, las-
san, lassan el is múlnak. Háttérbe szorítja egy 
újabb vágy. És melyik gyermek ne szeretne 
ilyen praktikus masinát!.. . Éppen eziert a meg-
beszélés keretében nein is foglalkoztam Misi 
vágyával. 

Másnap találkoztam Misi édesanyjával. A 
többek között elmondotta, hogy Misi villamos-
zsoblámpát szeretne kapni születésnapjára. De-
hát az a születésnap még hónapok múlva lesz. 
Ezzel napirendre is tértem Misi vágya felett. 
Akkor még' nem gondoltam arra, hogy sok bajom 
lesz még azzal a vággyal. 

Harmad- vagy negyednapra beállított hozzám 
Misi édesapja. Elmondotta, hogy felesége erszé-
nyében egy darab ötpengős volt. Amint kinyi-
totta az erszényét, az ötpengős helyett csak 60 
fillért talált benne. Hiába gondolkozott, sehogyan 
sem jutott eszébe, hogy ő az ötpengőst felvál-
totta s abból elköltött volna. Mint az ilyenkor 
szokás, a szülők kérdezősködtek, kutattak, gya-
nakodtak a családban. Természetesen a cseléd is 
gyanúba került. Az eset mégis különös volt, 
mert ha a cseléd vitte volna el az ötpengőst, 
valószínű, hogy az nem tett volna belőle vissza 
60 fillért. Elmondotta az apa, hogy miközben ott-
hon az esetet tárgyalták, Misi nagyon különösen 
viselkedett. Akadozva beszélt, elpirult, elhúzó-
dott. Nem éreztették vele, hogy gyanakszanak 
rá. Misi azt sem tudja, hogy az apa hozzám jött, 
Kért, hogy adjak neki tanácsot, mert végtelenül 
bántja a dolog. Abban állapodtunk meg, hogy 
egyelőre figyelni, hallgatni fogunk, még akkor 
is, ha már biztosan tudjuk, hogy Misi volt a tet-
tes. A villanylámpa és a pénz eltűnése közötti 
összefüggésre, megvallom, magam sem gondol-
tam. 

Napok múlva, a fogalmazványok megbeszélése 
és kijavítása után, annak letisztázása követke-
zett. Mikor Misi letisztázott fogalmazványát ol-
vasom, legnagyobb meglepetésemre látom, hogy 
annak a vége megváltozott. Az utolsó mondata 
már ez volt: „Nekem is van ilyen villanylám-
p<ím." Megdöbbentem. 

Mit csináljak?... Hirtelen rácsapjak a bű-
nösre?... Itt az osztály előtt leleplezzem?... 
Vagy talán a szertárban négyszemközött mond-
jam meg' neki, hogy mindent tudok? . . . Az édes-
apját hívassam s az előtt tárjam föl a helyzetet?... 
Követeljem tőle a villanylámpát s kutassam 
annak eredetét?... Most nyomban őszinte be-
ismerésre késztessem?... Nem! Hiszen bizonyo-
san tudom, hogy annak kibúvás, keresés, hazu-
dozás lenne a következménye. Aztán jönne a be-
ismerés, majd a könnyekközti fogadkozás, bo-
csánatkérés. Ezt meg követné a fenyegetés, hogy: 
ha még egyszer ilyesmit teszel, akkor így meg 
úgy lesz. Az édesapja meg valószínű, hogy hoz-
zátenné azt, hogy suszterinasnak adja. (Mintha 
bizony a suszterinasnak szabad volna más öt-
pengőséből a maga céljaira 4 P 40 fillért elköl-
teni.) 

Vájjon javítanék azzal?... Nem. így kény-
szerhelyzetben történne a beismerés, parancs-
szóra a megbánás, a fogadkozás. Misi pedig 
mint közönséges s megrögzött bűnöző állana ön-

maga, társai, szülei és tanítója előtt. Ez az érzés 
arra volna jó, hogy Misi röstelje, szégyelje 
magát. Tagadhatatlan, hogy az is kell, de ride-
gen alkalmazva többet ártana, mint használna. 
Aztán meg Misi nem is bűnöző. Ö még csak az 
első lépést tette meg ahhoz, hogy lefelé induljon 
a meredek lejtőn. Vele még csak az „állj!"-t kell 
megéreztetnem. Még pedig nem erős és hirtelen 
rákiáltással, mert az veszélyes lehetne. A mere-
dek szélen, az erős ellenhatás következtében 
könnyen elvesztheti az egyensúlyt s zuhanna le 
a mélységbe. Ebben a korban a gyermek lelke 
még nem elég fejlett és nem elég erős ahhoz, hogy 
az ilyen erős ellenhatásokat kibírja. Éppen azért 
az „állj!"-t nem hirtelen és keményen mondom, 
hanem szeliden, igaz, bensőséges szeretettel. Misi 
kezét megfogom s lassan, óvatosan s nyugodtan 
vezetem el őt a lejtő széléről a biztos helyre, a 
helyes útra. Még pedig az ő akaratával, amit 
ébresztgetek, erősítek, mert hiszen éppen ez hi-
ányzott az ő lelkéből akkor, mikor vágyainak 
nem tudott ellentállni. Azt akarom elérni, hogy 
ő maga akarja bűnét beismerni, ő maga akarjon 
a nyomasztó lelkiismeretfurdalástól megsza-
badulni. Ezt azonban csak ébresztgetéssel érhe-
tem el. Ezt az ébresztgetést pedig nyomban a 
tisztázat átolvasásával kapcsolatban megkezdtem. 

—• MM azt írja, hogy neki van villanylám-
pája, — mondottam anélkül, hogy lelkében gya-
nút ébresztettem volna. Erre többen jelentkeztek 
s elmondták, hogy nekik milyen van. Misi a 
táskájában kotorászott s annak legmélyéről ki-
emelte a zseblámpát. Selyempapirosban volt cso-
magolva a lámpa is meg külün-külön két körte 
is. Látszott, hogy Misi még nem nagyon hasz-
nálgatta. 

— Az enyém itt is van! — mondotta s már 
hozta is hozzám, hogy megmutassa. 

Érdeklődéssel nézegettem a vadonatúj lámpát. 
A piros meg a zöld körtéket már Misi csavarta 
bele és gyújtotta meg boldogan. Én a lámpa ere-
dete iránt nem érdeklődtem. Hanem miközben a 
többiek nézegették az értékes szerszámot, azok 
már megkérdezték, hogy kinél s mennyiért vette. 
Misi megmondotta a kereskedés nevét s azt, 
hogy a lámpa a fehér fényt árasztó körtével 
3 P volt, a két külön körte pedig 70—70 fillér. 

— Nem volt drága, — állapították meg a 
többiek. 

Hogy Misi hol vette a pénzt, az nem került 
szóba. Jobb is, mert valószínű, hogy akkor Misi 
hazudott volna. 

Misi a lámpát becsomagolta s gondosan el-
helyezte táskája fenekére, a könyvei alá. Minden 
mozdulatán meglátszott, hogy rejtegeti kincsét-

Óraközi szünet következett A gyermekeket 
még mindig a Misi lámpája izgatta. Kérték, 
hogy vegye elő s mutassa meg. Misi szabadko-
zott. Nem akarta a lámpát elővenni. Lehangolt, 
szótalan volt. Ez azt mutatta, hogy nem nagy 
örömet okoz már neki a lámpa. Tehernek tekinti, 
mert már dolgozik a lelkiismerete. 

Számtanóra következett. Igaz, hogy az írás-
beli osztást tanultuk már, de úgy gondoltam, 
hogy nem árt, ha ebben az esetben az előké-
szítés keretében egy kis összeadást és kivonást 
is végeztetek. Elvont számokkal .is, meg külön-
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nevű számokkal is. Röpködtek a könnyű fel-
adatok. Előbb elvont számokkal ilyenek: 
2X6 = ? 12X16 = ? 28X16 = ? 28X28 = ? 
56—32 = ? Természetes, hogy az egyes feladatok 
elhangzása után minden gyermek keze a leve-
gőbe emelkedett. Jelentkeztek, hogy megmond-
ják az eredményt. Misi is megfejtett néhány 
példát és mosolygott. Örült a sikerének. Aztán 
áthajoltam a szöveges példákra. Az első ez volt: 
Valakinek egy darab ötpengős van az erszé-
nyében. Ezért villanylámpát, egy piros és egy 
zöld villanykörtét vesz. A villanylámpáért 
3 P-t, egy darab villanykörtéért pedig 70 fillért 
fizet. Mennyi pénzt tesz vissza az erszénybe? 

Ezt a példát halkabban, nyugodtabban mon-
dottam, mint a többit. Valamennyi gyermek je-
lentkezett, hogy megfejti, csak Misi nem tar-
totta fel a kezét. Halovány pir jelentkezett az 
arcán. Rámnézett. A tekintetünk találkozott. 
Néhány másodpercig nem szólítottam fel sen-
kit, hanem Misire néztem komolyan, elgondol-
kozva. Ö lesütötte a szemét és zavartan fog-
dosta a táskája szíját. 

— Misi! — szólítottam fel sokat jelentően. 
A többi gyermek felemelt keze eltűnt s Misi 

felállt, 
— Hatvan fillért, — mondotta halkan, szem-

lesütve és fíilig pirulva. 
Máskor a felelet után nyomban leülnek a 

gyermekek. Misi azonban állva maradt. Várta, 
bogy a példának folytatása lesz. Pedig az én 
részemről már nem volt folytatása. Hanem társai 
észrevették a különös jelenetet s az egyik meg-
kérdezte: 

— Miért tetszett ezt Misitől kérdezni? 
— Mert Misi vett egy villanylámpát és két 

színes villanykörtét. Azért kérdeztem tőle. Ö 
tudhatja legjobban, hogy mennyibe került ez 
összesen. Ülj le, Misi! — mondottam szelíden. 

Misi leiilt s tovább fogdosta a táskaszíjat. 
Társait azonban nem elégítette ki a felelet. 

— Olyan furcsa most Misi. Miért? — kér-
dezték. 

— Én nein tudom. Talán eszébe jutott va-
lami, — mondottam, mire megnyugodtak. 

Aztán számoltunk tovább a táblánál írásban. 
Ezt úgy szoktam, hogy míg az egyik gyermek 
a táblán számol, a többi füzetében követi. Hogy 
a közös munkát ellenőrizzem, közbe-közbe a 
padban ülőket a számolás hangos folytatására 
késztetem. Többet felszólítottam. Mindegyik 
tudta folytatni, csak Misi nem. Megnéztem a 
füzetét. Abban a példa is hibásan volt felírva 
s a számolásból egyetlen számjegy sein volt 
benne. 

— Mi bajod van ma Misi!? — Nagyon szóra-
kozott vagy. Számolj te is úgy, mint a többi, —-
szóltam. 

Erre Misi felállt. A szemét dörzsölte s eről-
tetett sírással kezdte: 

— Drozdy bácsi, kérem, én . . . 
— Hallgass, Misikém, •— szakítottam félbe 

szelíden. — Ne itt mondd el azt, amit akarsz. 
Nem tudom, hogy Misi mit akart mondani. 

Lehet, hogy őszintén be akarta vallani tettét. 
De az is lehet, hogy ferdíteni, tagadni akart. 
Mindegy. Egyik esetben sem való ez most még 

az osztály nyilvánossága elé. A gyermekek már 
sejthettek valamit, mert a tanítás hangulata 
veszített élénkségéből. Mindenki Misit figyelte. 
Érezték, hogy van valami elintézetlen közös 
ügyünk. 

A következő tízpercben nem futkostak a 
gyermekek, hanem csoportokban beszélgettek. 
Találgatták, hogy mi történhetett Misivel. Azt 
a beszódtöredékekből kihámozhattam, hogy nem 
sejtik az ötpengős esetet. Misi az ablakmélye-
désben állt. A kezét hátratette, a falnak tá-
maszkodott, a lábait mozgatva gondolkozott. 
Bizonyosra vettem, hogy lelkiismeretével küzd, 
miközben akaratát erősíti a leszámolásra. 
Egyik társa hozzálépett s beszélgetni kezdett 
vele. Misi szórakozott volt s nem mert társa 
szemébe nézni. Csak úgy ímmel-ámmal felel-
getett neki. 

Mikor csengettek, a gyermekek bementek a 
tanterembe. Misi kinn maradt a folyosón, én 
pedig bementem a szertáramba. Alig nézeget-
tem ott valamit, halk, bátortalan kopogás hal-
latszott. Nem a tanteremből, hanem a folyo-
sóról nyíló ajtón. Misi jött be. Nem nyíltan, 
egyenesen, hanem félénken, húzódozva, mintha 
súlyos ólomterhet viselne. Látszott, hogy küzd, 
hogy szenved szegény. Nem is köszönt, hanem 
az ajtót hosszasan csukogatta, mintha bizony 
rossz lett volna a kilincse. Pedig nem volt an-
nak semmi baja. Éppen csak az akarat küzdött 
ott benn a szégyenérzettel. Ez a küzdelem tette 
vontatottá, bátortalanná a test mozdulásait. 

— Szervusz, Misikém, — szóltam szelíden. 
Ügy mintha vártam volna. 

És ez a barátságos két szó lökést adott az 
akaratnak. Misi elém állt s csak ennyit mon-
dott szepegve, megtörten: 

— Drozdy bácsi, kérem, szeretném vissza-
vinni a lámpát. 

— Vidd vissza, Misikém, ha akarod, — szól-
tam és megsimogattam az arcát. 

Misi most már határozottabban ment vissza 
a tanterembe. 

Ez volt a meredek széléről való visszavonu-
láshoz az első lépes. 

Nem is feszegettem, nem is tisztáztam Misi-
vel azt, hegy hogyan is történt az eset. Ez kár 
lett volna. Miért élte volna át még egyszer a 
részleteket? Elég, ha cselekedetének súlyát érzi 
s ha szabadulni akar attól a tehertől, amit ma-
gára vett akkor, mikor elkövette. Aztán meg 
feszegetés, elbeszéltetés közben megbotlana s 
letérhetne az igazság útjáról. Csak hadd ke-
resse ő maga a kivezető utat. Én csak egyen-
getem az utat, őt bátorítom, észrevétlenül veze-
tem, ha csüggedne, felemelem. 

Másnap reggel Misi szomorúan állított be a 
szertárba. Elmondotta, hogy a kereskedő nem 
akarja visszavenni a lámpát ós a két villany-
körtét. Azt mondotta, hogy már sok elemet el-
fogyaszthatott. 

— Mit csináljak Misikém? Én nem tehetek róla. 
Nem jó volna talán, ha szólnék annak a keres-
kedőnek s megkérném, vegye vissza a lámpát s 
adja vissza a pénzedet? 

— Tessék neki szólni! — kért Misi. 
Megsimogattam az arcát, megfogtam az aj-
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.lkát és a tekintetét kerestem s ezen át éreztet-
tem meg vele, hogy vele érzek, hogy segítsé-
gére leszek. 

Természetesen nem mentem a kereskedőhöz, 
Jianem az édesapjához. Annak elmondottam a 
helyzetet s terveimet. Az apa megértett. A 
-4 P 40 fillért elvitte a kereskedőhöz s megkérte, 
hogy vegye vissza a lámpát és a körtéket, ha 
a fia még egyszer jelentkezik. 

Ügy is lett. Megmondtam Misinek, hogy a 
kereskedő hajlandó visszevenni a lámpát. Men-
jen oda s visszakapja a pénzét. Misi elment s 
csakhamar visszajött. 

— Itt van a pénz. Most mit csináljak vele, 
Drozdy bácsi? — mondotta, 

— Én nem tudom, Misi. 
— Talán visszateszem az anyukám erszé-

nyébe. 
— Ügy gondolod, hogy titokban teszed vissza? 

Én nem bánom. Hátha nem is tudja az édes-
anyád, hogy elvetted. 

— De igen, tudja, hogy elveszett, csak azt 
•nem tudja, hogy én vettem el, — avatott be tit-
ia iba Misi. 

— Talán másra gyanakodott. Nem? 
— Igen. A Julcsára, Azt hitte, hogy az 

«vitte el. 
— Szegény Julcsa! Akkor ártatlanul szenve-

dett te miattad. 
Misi erre megszeppent, Üjabb nehézség előtt 

.állt. 
— Kinek adjam? — kérdezte szinte könyö-

rögve. 
— Ebben, Misikém, igazán nem tudok taná-

csot adni. Tégy úgy, amint jónak látod. Ha aka-
rod, titokban tedd vissza a pénzt, ha pedig úgy 
látod jónak, hogy nyíltan, őszintén elmondod 
az édesanyádnak, hogyan, mint történt a dolog s 
"bocsánatot kérsz szüléidtől is, meg a Julcsától, 
sakkor úgy intézd el ezt a nagyon szomorú ügyet, 
fimi már napok óta engem is bánt, — irányítot-
tam észrevétlenül Misit. 

— Talán bocsánatot kérek s úgy adom vissza. 
— Én is azt gondolom legjobbnak. 
A titkos tanácskozás halkan, bizalmasan tör-

tént. Misi ült az asztal egyik felén, én meg a 
másikon. Beszélgetés közben a hangommal, a 
tekintetemmel állandóan éreztettem vele, hogy 
nekem is fá j az eset és szeretném, ha minden 
rendbejönne. 

Misi felállt. Megkerülte az asztalt és hozzám 
simult. 

— Drozdy bácsi, kérem, ne tessék rám hara-
gudni, — mondotta. A hangjából, a tekintetéből 
éreztem, hogy ezt igaz szívvel mondja. 

— Én nem haragszom rád, csak nagyon saj-
nálak, Misikém, — szóltam és homlokon csókol, 
tam a megtört és szenvedő gyermeket. 

Misi sírt. Én meg szótlanul néztem. Nem 
vigasztaltam... Az a könny, az a visszafojtott 
zokogás többet ért minden fogatkozásnál. 

Másnap Misi sokkal nyugodtabban jött az 
iskolába. Már a folyosón hozzám szaladt, öröm-
mel mondotta, hogy: 

— Megbocsájtott az anyukám is, az apukám 
is, meg a Julcsa is. 

— Ennek örülök, Misikém! 
# 

Amint a szülőktől hallottam, Misi sokáig 
kerülgette az édesanyját, míg alkalmas pilla-
natban hozzásimult, a pénzt kezébe nyomta és 
sírt, sírt keservesen. 

A szülők xígy tettek, amint megbeszéltük. 
Nem szóltak, nem faggatták Misit. Még csak 
fogadalmat sem kívántak tőle. Éppen csak érez-
tették vele a fájdalmukat, melyben egyedüli 
vigaszuk volt Misi őszinte beismerése ós meg-
bánása. Éppen csak Julcsa nyelvelt Misire egy 
kicsikét. Hogyne, mikor az ilyen esetek tönkie-
teszik a szegény eselédleány becsületét! 

Azóta, hogy ez történt, már elmúlt néhány 
év. Misi az egyik budapesti gimnázium középső 
osztályainak legjobb tanulója. Gyakran beszél-
getek vele is, a szüleivel is. Villanylámpája 
még most sincs. Az az egy, amit Misi vett s 
amit az édesapja titokban kifizetett, az ott van 
a szekrényben. Azt a család őrizgeti mint em-
léket. Vájjon akkor is csak ez az egy kellemet-
len emlék volna, ha akkor régen Misit faggat-
tuk, vallattuk volna? Ki tudja? . . . 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Szabolcsi Tanító folyó évi 8. számának óceán-
repülőink világraszóló rekordteljesítményét 
méltatja. 

Horváth Rózsi a földrajztanítás ú j tantervi 
elgondolásáról írt tartalmas cikket. 

Amíg a régi cél a tudás, adatok megtanítta-
,tása és felsorolása volt — írja Horváth Rózsi— 
s amíg a régi tanterv objektív szempontból 
bírálta a világ minden részét, mert egyforma 
szerepet juttatott úgy New Zeeland, mint Sza-
bolcs ismertetésének, addig a mai cél megköve-
teli tőlünk, hogy a földrajztanítással kapcso-
latban elérhető formális eredményre is töre-
kedjünk s az ismertetésnél szubjektív állás-

pontra helyezkedjünk. Az ú j tanterv a magyar 
ember, a magyar nemzet szempontjából kívánja 
ismertetni a földet. A formális eredmény el-
érését a gyermek megfigyelő, ítélő és követ-
keztető képességének fejlesztését, s ezáltal az 
életre való nevelést pedig az ember és földje 
közti kapcsolat észrevétetése, oksági láncolat 
teremtése biztosítja. Vétessük észre, hogy a la-
kosok életmódja, foglalkozása függ a környék 
földrajzi adottságától, helyzetétől. A foglalko-
zás viszont visszahat a letelepülés helyére s az 
építkezésre. Miért laknak földmívesek Vencsel-
lőn? Miért telepszik az iparos, a kereskedő a 
legforgalmasabb helyre? Jó lenne-e a földmí-
ves embernek az iparos számára épült ház? Az 
ismert kereskedések közül melyik van a leg-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
15 

(6 A. ÉVFOLYAM 18. SZÁM.) 

több helyen1? Hol van a legnagyobb forgalom 
stb. Miért foglalkoznak az emberek ezen a he-
lyen zöldségtermeléssel, amott bányászattal? 
Miért szélesek az utcák? Miért nedvesek a la-
kások stb. Miért? Rengeteg alkalmat nyújt a 
földrajz az ember és a föld közötti kapcsolat 
észrevételére, mert a szülőföld és továbbmenve, 
a haza földjének felszíni adottsága szoros ösz-
szefiiggésben van az emberrel. A föld felszíni 
jelenségei meghatározzák a növény- és állat-
világot, kihat az ember letelepülésére, gazda-
sági és kulturális fejlődésére, szociális kérdé-
sekre stb. és végül a haza fogalmának kialakí-
tására. A földrajztanítás új tantervi célkitű-
zései arra indítják a ma tanítóját, liogy a taní-
tásnak kiinduló pontja ne a tantárgy legyen, 
hanem az élet, a környező élet adottságai. Ta-
nításainkban sok helyen az élmény s az ismer-
tetés közben ne feledkezzünk el sohasem a 
szülőföld és hazaszeretet ébresztéséről, megíté-
léséről és ápolásáról. Enélkül ne múljon el egy 
földrajzóra sem és a megismertetés, a megsze-
rettetéssel mindig szoros kapcsolatban legyen 
egymással, mert csak azt szerethetjük, amit 
megismerünk, a szeretet pedig további meg-
ismerésre, a szülőfölddel, a hazával való to-
vábbi foglalkoztatásra késztet. 

A földrajzi ismeretek tanítását már az I. osz-
tályban előírja a tanterv a beszéd- és értelem-
gyakorlattal kapcsolatban, mely folytatódik a 
II. és III. osztályban, hol kizárólag a szülő-
föld megismerésével és megszerettetésével fog-
lalkozik. Leleményes példákkal a szeretetet elő-
mozdíthatjuk és fokozhatjuk. Az érzelem meg-
indítója lesz a képzeletnek, s az elképzelés nyo-
mán szeretet fakad. Sok érzelem megnyilvánu-
lására ad módot a család, lakóház, utca, község 
tárgyalása. 

Rendszeres földrajztanítás csak a IV. osz-
tályban kezdődik, amikor a beszéd- és értelein-
gyakorlat keretében ismertetett szülőföldet és 
annak környékét elhelyezzük Magyarország-
térképén és ebből kiindulva haladunk a szom-
szédos, majd a távolabbi hazai tájak felé. 

Tanítási anyagunk tehát nem politikai be-
osztások, hanem tájegységek szerint tagolódik. 
Nem új elv ez. A régi megfakult pedagógiai 
könyvekben többször olvastuk ezeket: tanítá-
sodban haladj a közeli dolgokról a távoliakra, 
az ismertről az ismeretlenre. Az ismertetendő 
földrajzi tájegységben keressük meg, vájjon 
van-e benne olyan, ami a gyermekeinket ér-
dekli, mert ezzel lekötjük a gyermek figyelmét, 
felkeltjük az ismertetendő tájegység iránt az 
érdeklődést. Ilyen jellegzetes, a mi lakóhelyünk-
től eltérő érdekességgel minden tá j rendelke-
zik. Ilyen érdekes anyag lehet a tájnyelv, nép-
viselet, szokások, valamilyen történelmi emlék. 

De' a földrajzi felszín is nyújthat érdeklő-
dést. Pl. Komárom megyében a bányavidék«:k, 
vagy valamilyen vidék mezőgazdasági vonatko-
zásai, állat- és növényvilága. 

A második elv, melyre nagyon kell vigyáz-
nunk, a hasznosság elve. Vagyis vizsgálnunk 
kell a tájegységet, hogy van-e azon a vidéken 
olyan tényező, amely az ember javára vagy ká-
rára szolgál. Pl. milyen a föld termékenysége, 

milyen hatással van az emberre, foglalkozásra, 
a vidék gazdasági viszonyaira, jólétére, vagy 
a földrajzi felszín milyen hasznot, vagy kárt 
nyújt az ott élő embernek? (bánya, folyó, erdő, 
forgalom.) A tájegységek kiválasztásánál a 
harmadik elv legyen végül az eszméltetés elve. 
Az anyagot úgy válasszuk ki, hogy vele gyer-
mekeinket az okozatokból az okok megkeresé-
sére késztessük s ezáltal a földrajzi gondolko-
dás legfontosabb mozzanatára térjünk az ok-
sági láncolat észrevétetésóie, a „miórt"-ek meg-
keresésére. 

Egy-egy tájegységet különféle módszerrel 
dolgozhatunk fel: utaztatási, rajzoltató, kon-
centrikus és alkalmi módszerrel. Mindegyik-
nek megvan a jó és káros oldala. A változatos-
ság kedvéért mindegyiket alkalmazzuk fel-
váltva. 

Minden ú j tájegység ismertetése kapcsoló is-
métléssel kezdődjék, melynek keretén belül szá-
monkérjük röviden az előző egység lényegesebb 
anyagát. Számonkérjük a térképen való tájé-
kozódást; ezzel a lelkükben minden más kép-
zet háttérbe szorításával a földrajzi képzetek-
nek juttatunk elsőbbséget. A következő lépés-
az áthajlás az új egységre, melyet a térképen 
bemutatunk. Megállapítjuk, merre van a lakó-
helyünktől? melyik világtáj felé? megkerestet-
jük az irányt a valóságban is. Ezt követi a cél 
kitűzése. Utána megállapítjuk, hogyan tudunk 
a legkönnyebben eljutni valahová, vagy meg-
beszélünk egy képzeleti utazást. Itt megismer-
tetjük a vasúti menetrendet is, kiszámítjuk, a 
megnevezett helység hány kilométerre van tő-
lünk? hol kell átszállanunk? Ha elszakított 
részről van szó, beszélünk az útlevél- és vám-
vizsgálatról is. Amikor odaérünk az új tá j ra r 
következik a természeti viszonyok bemutatása 
és ennek alapján a táj elképzelése. Az egysé-
get bemutatjuk rajzzal, esetleg doniború tér-
képpel, vagy homokszórással szemléltetjük a 
táj földrajzi adottságát. Az életet olvassák le-
róla a gyermekek, mi csak irányítással segít-
sük a képzelést. A képzeletet támogassuk leve-
lezőlapokkal, képekkel, hasonlítsuk szülőföl-
dünkhöz. Mintha repülőgépről néznénk, úgy 
képzeltessük el. A leolvasott folyók, városok, 
hegyek neveit a táblára írjuk, esetleg a táj lé-
nyegesebb elemeit megvilágítás céljából a táb-
lára rajzoljuk. Az általános kép után áttérhe-
tünk a részletes ismertetésre, a tájon folyó em-
beri élet bemutatására. Itt nem szabad tudo-
mányos előadást tartani, be kell vonni a gyer-
mek munkásságát, a térképről velük olvastas-
sunk, következtessünk. A természeti adottsá-
gokból állapíttassuk meg, hogy a táj melyik 
része mire használható? Ha hegyes a vidék, 
mivel foglalkoznak az emberek? Hogyan szál-
lítják az ipari cikkeket? Hol értékesítik gazda-
ságosabban? Nyujt-e a hegyvidék bányászásra 
alkalmat? Ne feledkezzünk meg a természeti 
szépségekről sem. Tanítsuk meg látni az Is-
ten alkotásában a szépet s az ő dicsőségét. Be-
szélgessünk az élővilág által meghatározott 
emberi életről, mivel foglalkoznak? Mit termel, 
felhasználja-e, hol értékesíti? Milyen ipari be-
rendezések állanak az ember szolgálatábanf 
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Hogyan birkózott meg a természet erejével! 
(mocsár, víz, szél.) Miért volt alkalmas letele-
pülésre? Következtessünk a forgalomra, köz-
lekedési lehetőségekre, hány vasútvonal vezet 
oda? A vidék történelmi nevezeteseégét s a hozzá 
fűződő eseményeket röviden ismertessük. Össze-
hasonlítással állapítsuk meg az éghajlatot. Mi-
lyen állatai, növényei vannak, miként fejlő-
dött ipara, kereskedelme? Ha olyan vidékről 
tanulunk, amely elszakított rész, érzelmeinket 
fejezzük ki; modorunkkal, hanghordozásunk-
kal stb. részvétet, szánalmat, szeretetet, vágyó-
dást keltsünk. A mai időben kétszeres munká-
val kell törekednie minden magyar tanítónak 
a nemzeti érzés megerősítésére. 

Az egység összefoglalásául, közös munkával 
elkészítjük a vidék térképvázlatát, melyet a 
gyermekek a füzeteikbe is lerajzolnak. Mivel 
az új tanterv célkitűzése szerint a földrajzzal 
az életre neveljük a gyermekeket, soha se fe-
ledjük el a földrajzi ismeretek nyújtásánál a 
földrajztanítás gyakorlati célját is, melyet kap-
csolatba kell hozni az anyaggal. A gyermek 
tudjon tájékozódni a szülőföldjén, lakóhelyén, 
hazájában és a Föld minden részén. A szülő-
földjén valóságban, a távolabb eső vidéken pe-
dig térképről teremtsen oksági viszonyt, tud-
jon a miért?-ekre feleletet adni. Tudjon a föld-
rajzi adottságokból tanulságot levonni. Csak 
olyan ismereteket kell nyújtani, amire az élet-
ben szüksége lesz. Tanítsuk meg úgy térképet 
olvasni és ebben olyan készséget sajátítson el, 
hogy azt az életben bármikor használni tudja. 
— Horváth János az Országos Szövetség nagy-
gyűléséről közöl részletes tudósítást. 
A Nemzetnevelés folyó évi 17. számának az iskolai 
év kezdetére vonatkozó hangulatos vezércikkét Szigetváry 
Tibor írta. Máhig Ervin a szertartástannak és az egyház-
történelemnek az elemi népiskolában való tanításáról érte-
kezik. — Kádár Béla a párbérkérdés megoldásának a 
szükségességét hangoztatja. 

A Kisdednevelés szeptemberi számának a vezércikké-
ben Pap Ilona a nyári szünet problémáiról írt cikket. — 
B. Bélaváry Erzsébet Montessori Máriának a gyermek 
környezetéről szóló tanulmányát ismerteti. — Papp Bor-
bála minden falu és város részére gyermekházat kíván, 
amelynek egyesítenie kellene a csecsemőgondozót, a böl-
csődét, az óvodát vagy menedékházat és a napközi ott-
hont. — Nagy J. Béla Herbart pedagógiai előadásainak 
a vázlatait közli. — Jászayné Holczer Magda, Kapeller 
Hermin, Zoltán Alajos, Lintnerné Fittler Vilma, Szemlér 
Ferenc és Szenger Anna meséket, dalokat, versecskéket 
közölnek. 
A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. E. Várme-
gyék Népnevelése folyó évi 7. számában dr. Boldis 
Dezső kir. tanfelügyelő a vármegyei pedagógiai szeminá-
riumnak 1931/32. tanévi részletes munkatervét közli. — 
Varga Béla „Egy évzáró vizsga a IV. fiúosztályban" cím 
alatt értekezik. 
A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 17. számá-
nak a vezércikkében Finta Sándor dr. Ernszt Sándorról, 
az új kultuszminiszterről emlékezik meg. — Barabás 
András ebben a számban kezdi meg „A mai pedagógia 
irányeszméi" című nagyobb tanulmányát. — Némethné 
Simon Mária szép cikket írt magyarországi Szent Erzsé-
betről. a karitatív tevékenység példaképéről. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A tanulást akadályozó környezet. 
Mindennapi tapasztalat, hogy egyes gyerme-

kek kifogástalanul viselkednek az iskolában, 
figyelnek az előadásra, a föltett kérdésekre ér-
telmesen válaszolnak s másnap mégis készület-
lenül jönnek az iskolába, esetleg még a nyúl-
farknyi házi feladatukat is hanyagul vagy 
egyáltalában el sem végzik. 

Nem is oly régen az ilyen tanulókat egysze-
rűen marasztaló ítélettel .sújtották, hanyag, 
rendetlen, rossz diákoknak minősítették s osz-
tályismétlésre utasították. A szomorú bizonyít-
vány láttára az apa elővette a sarokból a pál-
cát s elhegedülte a gyerek nótáját, ezzel aztán 
a dolog végleg el volt intézve. 

Napjainkban, szerencsére, mind erősebb szo-
ciális érzék tölti be a nevelést. Nincs már ta-
nító, aki az ilyen jelenségek fölött egyszerűen 
napirendre térne s beérné a marasztaló ítélet 
kimondásával: kötelességének tekinti, hogy az 
eredménytelenség okai felől is tájékozódjék. 

Ezek a nyomozások azután gondos környezet-
tanulmányokra vezettek s ezen az alapon végre 
általános elismerésre talált az a vélemény, 
hogy — akár a felnőtt a nagy természet ölé-
b e n — a gyermek is a maga környezetének a 
terméke. Ha ez a környezet szerencsés, lelkiek-
ben-anyagiakban egészséges és elegendő táplá-
lékot nyújt, akkor a gyermek, fejlődése is 
helyes irányt vesz s a reá fordított fáradozás-
nak meg is terem a gyümölcse; de ha a kör-
nyezet nem kedvező, ha a szellemi szegénység-
gel még a testi ellátottság elégtelensége is pá-
rosul, a nevelő kemény, tudatos küzdelmek 
árán is csak gyönge eredményt képes föl-
mutatni. 

A világháború alatt és óta rengeteg vagyo-
nok pusztultak el és általános elszegényedés 
következett. Elszegényedés elsősorban anya-
giakban, de közismert tény, hogy a kilátás-
talan, tartós nyomorúság előbb-utóbb a lelki, 
jellembeli erőnek zománcát is kikezdi s a rése-
ken lassankint behatolnak az erkölcsi romlás 
miazmái. 

Az ártatlan gyermekeknek az a nagy tömege, 
amely ilyen pusztuló környezetben született, 
ahol a nincsetlenség, a komor gond kiöli a sze-
retetnek élesztő napvilágát, legmelegebb rész-
vétünkre, de egyben gyöngéd támogatásunkra 
is érdemes. Nagy megértést kell tanúsítanunk 
növendékeink irányában, elnézést gyakorol-
nunk kisebb-nagyobb mulasztásaikkal, itt-ott 
még erkölcsi botlásaikkal szemben is. Meg kell 
gondolnunk, hogy a nyomasztó lakásviszonyok, 
a hiányos táplálkozás és ruházat mellett a 
gyermekek teljesítő- és ellenállóképessége erő-
sen gyöngült, kötelességérzetük csökkent és 
könnyebben sodródnak vészes kalandokba; meg 
kell gondolnunk, hogy az élettel viaskodó fel-
nőttek — erkölcsi és anyagi támogatás helyett 
— sok rossz példával mételyezik lelküket. 

Az angol közvéleményt élénken foglalkoztatja 
mostanában Harry Barnes őrnagynak, aki egy-
ben műépítész s a londoni grófsági tanács 
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tagja, a lakásviszonyokról és ezek romboló 
testi-lelki hatásáról közzétett jelentése. Nem 
kell bővebben magyarázni, micsoda pusztulást 
okoznak a zsúfolt, egészségtelen lakások még a 
felnőttek között is, hát még a zsendülő ifjúság 
körében, testi, szellemi, erkölcsi tekintetben 
egyaránt. Barnes őrnagy föllépése nem maradt 
hatás nélkül: az angolok erélyes intézkedése-
ket tesznek a lakásviszonyok javítása érdeké-
ben s nagy áldozatoktól sem riadnak vissza. 
Fontos szerep jut ebben az iskolának is, amely 
a felnőttek tanfolyamain értékes felvilágosítá-
sokat nyújt a lakás célszerű berendezése, tisz-
tántartása és higiéniája tekintetében. 

Nem vonható kétségbe, hogy ez az akció is 
jótékony hatással lesz a gyermekekre. De az 
is bizonyos, hogy még sok másirányú akcióra 
is szükség van, hogy a jövendő nemzedék le-
romlását megakadályozzuk. 

The Times, Educational Supplement 
1931 augusztusi száma nyomán. 

c) Francia lapokból. 

A serdültkor problémája. 
I. Hogy is állunk a serdültek tanulmányával? 

A serdültkor jelenleg még inkább probléma, 
mint pszichológiai megállapítás. A mintegy 
harminc év óta folyó erőfeszítések ellenére a 
fölmerült kérdések nagyobb részére még min-
dig nem akadt kielégítő válasz. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint a gyermekkor és a ser-
dültkor pszichológiai vizsgálati eredményeinek 
egybevetése. 

Az emberi élet legelső esztendeit vagy más-
fél század leforgása alatt gondosan föltárták. 
Azok a kitartó kutatások, amelyeket Baldwin, 
Perez, Prey er, Stern stb. folytatott, végtére is 
megfelelő vizsgálómódszer megállapítására ve-
zettek. Binet és követőinek munkálkodása az-
zal az eredménnyel járt, hogy sikerült meg-
határozni a gyermeki értelem kísérleti méré-
sének a módját. A pedológia gyakorlati téren 
bizonyítja a maga hatásosságát: újranevelő in-
tézetek, az elmaradottak különleges iskolái s 
a pályairányító hivatalok mutatják az erőfe-
szítések termékenységét. A gyermekkor tanul-
mányában nemcsak támogatják, de szinte ma-
gukkal sodorják az embert a megelőzően vég-
zett munkálkodások. Így a gyermekkor feltárt, 
kinyomozott valóság: pszichológiai megállapí-
tás, tény. 

A serdültkorra nézve még nincs meg ez az 
összefogás. Van ugyan egynéhány áttekintést 
nyújtó nagyobb mű: Marro „Pubertá"-ja, Lan-
caster: Psychology and pedagogy of adole-
scence, Stanley Hall kétkötetes nagy munkája: 
Adolescence, F. Mendousse: L'äme de l'adole-
scent és L'äme de l'adolescente (A serdült fiú, 
ill. leány lelke), de akármennyire meggyőzők 
is ezek a könyvek, a jelenségeknek inkább csak 

a körvonalait adják, a részletek gondos feldol-
gozása még hátra van. S ezenkívül mind e 
forrásmunkáknak közös hiányuk még, hogy 
nem a serdültkorra, hanem csak a pubertásra 
(a nemi érettségre) vonatkoznak, már pedig 
bármily fontos is ez az élettani jelenség, ma-
gának a kérdésnek csupán egyik oldalát tárja 
fel, a lélektani vetület pedig továbbra is ho-
mályban marad. Amerikai diákok közzétettek 
ugyan a Pedagogical Seminary-ben egy tanul-
mánysorozatot, de ennek értéke nagyon egyen-
lőtlen. Francia nyelven csak két svájci kutató 
járult a kérdés tisztázásához, Lemaitre és 
Evard, de az előbbeni csak a pszicho-patológiai, 
utóbbi meg kizáróan a pedagógiai szempon-
tokra korlátozta vizsgálatait. A német szakiro-
dalom (Jaensch, Bogen, Spranger és kivált W. 
Stern) csupán a háború óta foglalkozik a ser-
dültkor problémájával. 

Ekként aztán az a helyzet alakult ki, hogy 
jól ismerjük ugyan a serdültkornak egynémely 
feltűnő tulajdonságát: a hajlamosságot az áb-
rándozásra, a romantikus szellemet, a túlzott 
érzékenységet, — de egyáltalában nincs meg-
egyezés ama princípiumok dolgában, amelyek 
a fiatalok lelki életét irányítani látszanak. Ez 
a megállapítás különben nem kelthet csodálko-
zást, ha meggondoljuk, hogy még mindig csak 
a tapogatózás idejét éljük. Stanley Hall rámu-
tat a serdültek pszichikai állhatatlanságára s 
e jellemvonásuknak tizenkét alakját sorolja 
elő, szimmetrikusan elhelyezett ellentétes pólu-
sokkal, úgyhogy a lelki ingadozás következe-
tesen e tizenkét alaknak végletei felé űzi az 
ifjúságot. Mendousse erre más magyarázatot 
talál: a fiatalság minden irányban próbára 
teszi a maga erejét. Mind ezen, mind más vé-
lekedések fölött azonban bajos ítéletet mon-
dani addig, amíg alaposabban nem ismerjük 
az ifjúságot. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a szakírók még 
a serdültkornak időtartama tekintetében sem 
egyeznek: kezdetére nézve nincs nagy eltérés, 
de Vermeylen a 18., Lancaster a 20—22. évig 
terjeszti, míg mások csak a nemi érettség föl-
léptéig. Evard három korosztályba sorolja 
leánynövendékeit: leánykák (nemi érettség 
előtt), serdültek (nemileg érettek) és fiatal leá-
nyok. W. Stern fiatalkorúakat (13—18. évig) és 
serdülteket (18—21. évig) különböztet meg. 

Ez a néhány adat elégséges annak igazolá-
sára, hogy mekkora határozatlanság és inga-
dozás uralkodik az ifjúkor legkiválóbb lélek-
búvárai között is. így aztán nagyon is érthető, 
hogy a nagyközönség micsoda bizonytalanság-
ban van az egész dolog felől. Számos szülő úgy 
segít magán, hogy meghosszabbítja a gyermek-
kort s kamasz fiaival, éredező leányaival is 
gyermekmódra bánik. Ennek az értetlenségnek 
aztán szomorú következményei támadnak, mert 
a serdültek uzsorakamattal fizetnek a hozzájuk 
méltatlan bánásmódért. Tanulságos példa rá F. 
Mauriac: Le désert de l'amour (A szerelem si-
vataga) és R. Martin du Gard: Thibault című 
műve. 

• 
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A serdiiltkor tanulmánya tényleg különleges 
nehézségekbe ütközik. A kicsi gyermeknél az 
a kutatónak a baja, hogy amaz néni képes ér-
zéseit érthető módon kifejezni. De míg a kis-
ded nem képes, a serdült viszont nem akar be-
szélni: visszariad a kérdezgetés elől, nincs 
kedve, bátorsága ahhoz, hogy a maga legben-
sőbb mivoltáról akár a legcsekélyebb felvilá-
gosítást nyújtson; a lélektani vizsgálat hol 
rosszakaratú cselekedetnek, hol pedig elvisel-
hetetlen zsarnokságnak tűnik a szemében. íme, 
miként nyilatkozik egyikük névtelenül: „Itt 
őszintén megírtam, hogy mit gondolok. Ezt 
ínég senkinek sem mondtam el, de viszont meg 
akarom őrizni névtelenségemet. Azért írtam 
meg nyiltan gondolataimat, hogy ezzel Önnek 
hasznára legyek, nem pedig, hogy — magam 
ellen fordítva — ezzel még tetőzzem szerencsét-
lenségemet. Erről a papírlapról tehát többé 
hallani sem akarok." 

Növeli a helyzet súlyosságát, hogy a serdült 
még — és főleg — a család elől is elsiklik, 
holott a gyermekkorra nézve éppen a család 
adta és adja a legértékesebb fölvilágosításokat. 
Az iskolát érintően az is latba esik, hogy a lé-
lektani vizsgálatokra alkalmas anyagnak java-
része pont a kritikus életkorban, a 12—13. év 
körül hagyja abba iskolai tanulmányait. Az 
általános tudatlanságért végül még az orvos-
tudományt is hibáztatnunk kell, amely alapos 
kutatás alá vette az első és másodlagos gyer-
mekkort, de alig foglalkozott a serdültkorral. 
Említésreméltó kivétel ebben dr. Nathan műve: 
Troubles juvéniles de l'affectivité et du carac-
tére (Ifjúkori kedély- és jellembeli zavarok). 

# 

Nagyon természetes, hogy ennek az általános 
tudatlanságnak megvannak a maga veszélyei 
és ártalmas következményei. A nevelésben is 
mutatkoznak egyes kényelmetlenségei, amelye-
ket azonban a kevéssé járatosak észre sem 
vesznek. 

A XX. században egy pedagógus végre ér-
vényt szerez annak az elvnek, amelyet egyéb-
ként Comeniustól Decrolyig számos elismert 
nevelő is előkészített, hogy a gyermek nem egy-
szerű kicsinyített mása a felnőtt embernek, 
amint azt a XVII. századbeli festmények szem-
lélgetése alapján általánosan hitték, hanem sa-
játos eszejárása van, külön törvényekkel, a ne-
velésnek tehát ezzel az alapvető különbséggel 
számolnia kell. 

A serdültekkel szemben a nevelés még nem 
hajlandó elismerni, hogy nekik is sajátos ész-
járásuk van. Ennek aztán az a hátrányos kö-
vetkezménye, hogy hol gyermekmódra bánik 
velük, ami egyenesen kétségbeejti a 14 éven 
felülieket, hol pedig olyan felnőttekül tekinti, 
akiknél még csak parányi józan észre van szük-
ség, s ez a felfogás még jobban felháborítja 
őket. 

Kész szerencse, hogy a mindennapi érintke-
zés révén egyes nevelők értékes tapasztala-
tokra tettek szert, amelyek azt mutatják, hogy 
a serdültek mind a gyermektől, mind a felnőtt-

tői eltérően reagálnak. Ha a tanító érti a mód-
ját, hogy ehhez a tapasztalati ismeretéhez még 
bizonyos éleselméjüséget is fűzzön növendékei-
nek lélektani vizsgálatában, akkor rendszerint 
könnyedén boldogul is az osztályával. De meny-
nyivel könnyebben érhetné el a sikert, mennyi 
téves lépéstől lenne megkímélve, ha alapos is-
meretekkel ellátottan fogna a dolgához! Saj-
nos, de tény, a helyzet ma világszerte az, hogy 
a serdültek tanítói: a középiskolai, tanítóképző-
intézeti, kereskedelmi és ipariskolai tanárok — 
a gyermeklélektan stúdiumával vértezetten lát-
nak hivatásuk gyakorlásához. 

Pedig éppen a serdültek a legérzékenyebbek 
azokkal szemben, akik nem értik meg őket. 
„Teljesen hiábavaló a tanító szigora — írja 
Mendousse —, ha nem a serdült eszejárásához 
alkalmazkodnak, még a legélesebb szemrehá-
nyások is csak növelik a bűnösben az érzékeny-
séget s az önbecsülést." Az if júságra nem a 
legképzettebb s a legszellemesebb tanárok gya-
korolják a legnagyobb hatást: mert a serdül-
tek a pedagógus mögött már szívósan keresik 
— az embert s nagyon szerencsétlenek, ha nem 
akadnak benne olyasvalakire, aki elő tudja se-
gíteni kifejtésüket. 

Néhány év óta újabb veszedelem is fenyeget. 
A gyermeklélektani kutatások eredményeit las-
sankint átültették a gyakorlatba: „diagnoszti-
kálják növendékeink képességeit". Nos, azokat 
a vizsgáló eljárásokat, amelyek voltaképen 
gyermekekre vonatkoznak, ma már az ifjú-
ságra is alkalmazzák, a Binet—Simon megálla-
pította teszteket egész a 16. életévig használják, 
holott azoknak skálája csak a 12. évig terjed. 
Így aztán a serdülteknek s a felnőtteknek teszt-
jei összevegyülnek a gyermekekéivel, a pálya-
irányító intézetek olyan egyénekhez mérik táb-
lázataikat, akik már régen túl vannak a gyer-
mekkoron. Önkényt felmerül tehát a kérdés: 
kívánatos, lehetséges-e, hogy analógia útján 
méréseket rögtönözzenek, mielőtt alaposabban 
megismernék a serdülteknek pszichikai szerve-
zetét1? Hisz' ilyen eljárással legalább is kalan-
dos diagnosztikát kockáztatnak! Határozottan 
véget kell tehát vetni annak az egyszerűsítő 
felfogásnak, amely puszta kényelemszeretetből 
szimpla átmenetnek hajlandó tekinteni a ser-
dültkort a gyermek és a felnőtt között. 

* 

A serdültkor lélektani vizsgálata csaknem 
teljesen új mezőt jelent a türelmes kutatónak. 
A német nevelők már átlátták e kérdés fontos-
ságát és aktualitását. Nagyon kívánatos, hogy 
egyebütt is szervezzék meg a vizsgálatoknak s 
a megfigyeléseknek munkálatait. Az ifjúság 
nevelése kedvéért, ami még a tudós Aristote-
lest is oly csodás lapok írására lelkesítette, 
meg kell tennünk minden erőfeszítést, hogy 
megismerjük a benne rejlő s jórészt még isme-
retlen világot. 

Maurice Debesse, 
tanítóképzőintézeti tanár. 

L'Enseignement Public (Paris). 
(Folytatjuk.) 
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c) Német tanügyi lapokból. 

Az újság - az oktatásban. 
Egy bécsi tanítónő érdekes kísérlete. 

H. Ovesny bécsi tanítónő az iskolában azzal kísérlete-
zett, hogy egy újsághírt állított az oktatás szolgála-
tába. A következő napihírt olvasta fel növendékeinek: 

650 millió utas a villamoson. 

Az utóbbi években a villamos és városi vasút utasainak 
száma egyre nő. Amíg 1927-ben 636"83 millió volt az 
utasok száma, 1928-ban 650-16 millió személy vette 
igénybo a villamos és városi vasutat. 1913-ban csak 322-63 
millió utasa volt a villamosnak. A forgalom tehát majd-
rem kétszeresére emelkedett. A villamoskocsik 1928-ban 
189.000 Mashellyel rendelkeztek. Ez 1927-hez viszonyítva 
13.000 helytöbbletet jelent. Az 1913-ban igénybevett vil-
lamos vonal hossza 241 km volt. Azóta az üzemhosszúság 
73 kilométerrel emelkedett, úgyhogy 1928 végén 314 km 
hosszú villamosvonal állott a forgalom szolgálatában. A 
kocsipark 1913-tól 1928-ig 3001-ről 3876-ra növekedett. 
A megtett kilométerek száma 1913-ban 99 millió volt, 
1928-ban 193 millió. 

Oktatás: 
1928-ban 650-16 millió utas vette igénybe a villamos 

és városi vasutat. 

Az elemi iskolai tanulók száma Bécsben 120.000: 60.500 
leány és 59.500 fiú. Minden leány 10.000-nél többször 
utazhatik évenként (650 millió: 60.500 = 10.743), 30-szor 
naponként (10.800 : 360 = 30), minden fiú majdnem 
11.000 utat tehet évenként (6,500.000 : 595 = 10.924), 
az iskolai tanulóra 15 utazás jut naponként és 5000 uta-
zás évenként. 

Bécsnek 1,865.000 lakosa van. Az egész lakosságot egy 
nap alatt szállíthatja a villamos. (1,800.000 X 360 = 
648,000.000; 650,160.000 : 360 = 1,806.000). 

Franciaországnak 39,600.000 lakosa van,- akiket 22 nap 
alatt lehetna szállítani. 

A földkerekségen 76 millió orosz él, ezek szállításához 
42 napra, 6 hétre volna szükség. 

Kínában él a legtöbb ember, lakosainak száma: 465 
millió. Szállításuk 258 napig tartana (8 és fél hónap). 

Európa lakosainak száma 449 millió, szállíthatók 8 
hónap alatt. 

Ázsiának 1.017,000.000 lakosa van, szállíthatók 19 hó-
nap alatt. Afrika lakosainak száma 131 millió, szállítási 
idő 2 és fél hónap. Amerikának 215 millió lakosa van, 
négy hó alatt szállíthatók. Ausztráliában 9 millió lakos 
él, öt nap kell szállításukra. Az emberiség száma 
1.821.000.000-ra rúg, elszállíthatok a bécsi villamoson 34 
hónap, azaz 2 év 10 hónap alatt. 

A földön élő keresztények majdnem egyharmadát teszik 
az emberiségnek, számuk 650 millió, ebből 300 millió 
róm. kath., fejük a római pápa, 120 millió görögkeleti. 
Az egész kereszténységet egy év alatt szállíthatná a vil-
lamos. 

1928-ban a villamos és városi vasút személyszállításra 
189.000 hellyel rendelkezett. 

A viszony e 189.000 hely és az 1,800.000-et kitévő napi 
átlagos utasszám között 1 : 10, egy helyre naponta 10 
utas jut és az utasra 18 órai üzemnél 1 óra 48 perc. 

A helyek 3876 kocsiban oszlanak el, egy kocsira átlag-
ban 50 hely jut (189.000 : 3876 — 48-7). 

Megbeszélték még e kérdéseket: A forgalom nem sza-

bályszerűen bonyolódik ie. Nem minden kocsit lehet min-
dig szolgálatba állítani. A nap minden szakában nem fut 
egyforma számú kocsi. Nem minden útvonalon egyformán 
sűrű a forgalom. Tekintetbe jön a munkaidő kezdete, a 
munkaidő vége, a déli szünet, hangversenyek, színházak, 
sportesemények, kirándulások, amelyek változtatnak a for-
galmon és külön rendszabályokat igényelnek. Mikor van 
a legnagyobb forgalom? 

1928 cégén 314 kilométer hosszú villamos vonal állott 
a forgalom szolgálatában. 

Ennek értelmét a tanítónő megmagyarázta. A vasúti 
menetrend segített. Kiinduló pont volt Bécs. Pl. Bécs— 
Linz—Salzburg távolsági vonala 314 kilométer. A levegő-
vonalat is felemlítette. 

A villamos üzem kocsiparkja 1928-ban 3876-ra emelke-
dett. A villamos és városi vasút 1928-ban 193 millió kilo-
méter utat tett. 

193 millió kilométer. Óriási út! Az egyenlítő hossza csak 
40.000 kilométer. A villamos évenként 4825-ször (193 mil-
lió : 40.000 == 4825) havonta 92-szer és naponta 13-szor 
utazhatná körül a földet. 

A hold a földtől 385.000 km-nyi távolságra van. A vil-
lamos évenként 500-szor, havonta 40-szer, hetenként 9-szer 
utazhatna a földtől a holdig. 

A föld a naptól 149 millió kilométernyi távolságra van. 
Ez a kozmikus távolság megközelíti a villamos 193 millió 
kilométernyi évi teljesítményét. 

A sürgöny másodpercenként 12.000 kilométernyi utat 
tesz, 3 és egyharmad másodpercre van szüksége a föld-
körüli úthoz (40 :12 = 3Vs), 32 másodpercre a holdig, 
4 órára a napig és 4V2 órára a villamosteljesítményig. 

Die Quelle. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , MŰVÉSZET 

Molnár Pál mezőgazdasági kamarai titkár: 
„Hogy lehet a tyúktenyésztés a falu életének 
könnyítője." (Az Alsódunántúli Mezőgazdasági 
Kamara kiadványa. Második kiadás. 3-ik szám.) 

Az ízléses kiállítású 48 oldalas kis füzet a 
falu számára készült. Népszerűen, könnyen ért-
hető stílusban foglalkozik a tyúktenyésztés 
nagy nemzetgazdasági jelentőségével, a te-
nyésztésnek lépten-nyomon tapasztalható hibái-
val, hiányaival, a hibák kiküszöbölésének prak-
tikus, olcsó és mégis gyökeresen ható módjai-
val. 

Röviden ismerteti a szerző, hogyan történik 
ma a baromütartás falun s mi a legfőbb oka 
az évről-évre visszatérő nagy csapásnak, a ba-
romfivésznek. Felállítja a három főtételt, amely 
nélkül sikeres baromfitenyésztésről soha még 
álmodni sem lehet. Ez a három feltétel: az év-
ről-évre való kakascsere, a jó ól és állandó tisz-
taság, a hullák és hulladékok rögtöni elégetése. 
Gyakorlati tanácsokat ad a tyúkokkal semmi-
féle rokonságban nem álló, egészséges kakasok 
jutányos beszerzésére és rámutat arra, hogyan 
lehet kifogástalan, világos és szellős ólokat ol-
csón készíteni. 

Részletesen foglalkozik a szerző a takarékos 
etetéssel, a tyúkok takarmányozásával, a szárí-
tott cserebogár és selyemhernyók nagy tápérté-
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kével, a mész és kavics nélkülözhetetlenségével, 
az önetető készítésének és használatának mód-
jával. 

Megismerjük a csapófészket, mint a jövede-
lem fokozásának elengedhetetlen kellékét, mert 
csak ennek segítségével lehet a rosszul tojó 
tyúkokat kiselejtezni s a tojások megjegyzése 
után keltetésre a legjobb tojók legszebb és két 
hétnél nem régibb tojásait felhasználni. 

Táblázatos kimutatásban látjuk az okszerű 
tyúktenyésztés jövedelmezőségét. Ebből a kimu-
tatásból megtudjuk, hogy hatvan tisztán tar-
tott, okszerűen kezelt és etetett tyúk többet jö-
vedelmez egy napi tíz liter tejet adó tehénnél. 

Végül ismerteti a szerző a legkeresettebb ba-
romfifajtákat, a fehér leghornt, a vörös rhode-
islandit, ezeknek a magyar parlagi tyúkokkal 
történt sikeres keresztezését. Tiltakozik a ma-
gyar parlagi kiirtására irányuló törekvések el-
len. Ennek kiirtása ugyanis mérhetetlen nem-
zetgazdasági kárt jelentene, mert a fehérhúsú 
levágott parlagi baromfi nemcsak Európában, 
de Amerikában is egyik legkeresettebb cikk, 
abból külföldön korlátlan mennyiséget lehet 
elhelyezni. 

A tanulságos füzet ára postai szállítással 
együtt 60 fillér, amely összeg levélbélyegekben 
is beküldhető. Kapható a szerzőnél Kaposvár, 
Németh István-u. 23. 

Népiskolai dalgyűjtemény. Különös tekintettel 
az osztatlan iskolára. I—VI. osztály tananyaga. 
Szerkesztette és a dalokat harmóniumkísérettel 
ellátta: Kovács Dezső. 

Sohasem volt nagyobb szükség komoly, cél-
tudatos munkával szerkesztett dalgyűjtemény 
közrebocsátására, mint a mai idegmorzsoló, 
küzdelmes, anyagias világban." Valamikor, nem 
is régen, a magyar lélekből fakadt, magyar jel-
lemet visszatükröző nóták-dalok százait, ezreit 
szívtuk magunkba az édes anyatejjel. A háború 
utáni megváltozott világ gondokba merítette a 
szülőt, elferdítette az ízlést, háttérbe tolta az 
idealizmust, az eszményeket; száműzte a ma-
gyar nótát, a nemes egyszerűségében is kincse-
ket érő magyar dalt. És ha most az iskolák nem 
gondoskodnának nemzeti kincsünknek ápolá-
sáról, terjesztéséről, bizony sivár idők elé nézne 
ez a mindenéből kifosztott ország. Hála Isten-
nek, a tanítói kar hivatása magaslatán állva, 
öntudatos munkával gondozza, missziós lelké-
vel műveli a magyar nóta virágos kertjét. Ezt 
a célt szolgálva jelentette meg Kovács Dezső, 
a sárospataki tanítóképző immár országos nevű 
zenetanára és igazgatója „Népiskolai dalgyűj-
temény" című munkáját most második kiadás-
ban is, hogy azzal a nagy ízléssel, szaktudás-
sal kiválasztott csaknem száz dallal segítségére 
siessen a tanítóságnak. A csinos kiállítású, cink-
lemezbe metszett kottával, praktikusan meg-
szerkesztett könyvnek első kiadását — mely 
1910-ben jelent meg — az akkori Hivatalos Köz-
löny meleg kritikával fogadta, a minisztérium 
pedig népiskolai vezérkönyvül, tanítóképzőinté-
zeti segédkönyvül engedélyezte. Mi sem termé-
szetesebb, minthogy az ú j kiadást, mely a ré-

gen elfogyott elsőnek változatlan másolata, 
örömmel fogadja a tanítói kar. 

A dalgyűjtemény, különös tekintettel az osz-
tatlan iskolákra, az elemi iskolák I—VI. osztá-
lyos anyagát tartalmazza. Kezdődik a legegy-
szerűbb népdallal és magában foglalja mind-
azokat a dalkincsünket, melyet minden magyar 
embernek tudni kötelessége. Könnyen játszható 
és mégis művészi liarmóniumkíséret fest alá 
minden egyes darabot. A felsőbb osztályok 
anyaga két hangra is le van írva és szinte elő-
készíti az ifjúságot a később dalárdákba való 
szerepléshez. 

A magyar dalkultúra érdekében készült, 46 
oldalas, értékes könyv a szerző kiadása, s meg-
rendelhető nála Sárospatakon. 

Az igazi levente. Énekes színjáték egy felvo-
násban. ír ta: Ágfalvi Hegyi István. Zenéjét 
szerezte: Murgács Kálmán. Ara 1 P. Jegyzők 
Országos Árvaház Egyesületének művészeti 
osztálya. Budapest, VIII, Józseí-körút 41. szám. 

Agyagfalvi Hegyi István kis darabja költői 
eszközökkel, egyszerű s megkapó történet kere-
tében, találó módon tünteti fel, mennyivel kü-
lönb i f j ú s nemesebb érzésű lélek a levente, 
mint az, akinek még nincs kapcsolata a levente-
intézménnyel. A mai if jú legények először ön-
magukat akarják legyőzni, nem pedig ellen-
felükkel akarnak végezni s komoly veszélyben 
mutatják meg, mi a magyar virtus, amikor 
emberélet megmentéséről van szó. A szerző 
ügyesen szövi az eseményeket s természetes 
eszközökkel teremt oly helyzeteket, amelyek a 
leventének nemes tulajdonságaira, dicsérendő 
emberi érzésére rávilágítanak. A darab egy-
szerű, magyaros nyelve is elősegíti a hatást. 
Felépítése, technikája, a szereplő személyek kis 
száma, mind alkalmassá teszi arra, hogy a leg-
szerényebb körülmények közt is elő lehessen 
adni. A darabban előforduló két dalnak (Add 
a kezed pajtás. . . , Leventének darutoll van. . . ) 
zenéjét Murgács Kálmán szerezte. A zene ügye-
sen simul a szöveg hangulatához s frisseségé-
ve], dús színezésével nagyban emeli a darab 
okozta kellemes érzést. Az igazi levente bizo-
nyára országszerte sokáig kedvelt műsor-
darabja lesz a leventeifjúságnak. A szöveg-
könyv 1 P-ért, a díszes kiállítású kottás füzet 
1 P 60 fillérért kapható a Jegyzők Országos 
Árvaháza irodalmi osztályánál, Budapesten, 
József-körút 41. szám alatt. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egye-
sített vármegyék várainak története. Irta Fejér 
Lipót nyug. ig.-tanító. Szécsény, 1931 március-
idusán. Ára 60 fillér.* 

A népiskolai tantervnek egyik fontos törekvése, hogy 
a történelmi érzéket a tanulók lelkében már a tanítás 
kezdő fokán felkeltse. A beszéd- és értelemgyakorlatok 
során, ennek a célnak szolgálatában az I. osztályban 
szóba hozzuk aa otthonnak, a II. és III. osztályban pedig 
a községnek régi emlékeit. Természetes tehát, hogy amely 
községben várak, várromok vannak, történetüket már a 
II. osztálybeli tanulókkal meg kell ismertetni. E tekin-
tetből jó szolgálatot tesz a nógrád- és hontmegyei tani-
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.-toknak a szerző kis füzete, mert egybeállította az e 
tárgyra vonatkozó történeti adatokat. A kis munka 
anyaga azonban csak vezérfonal lehet; a tanítónak kell 
azt a meglehetősen súlyos feladatot megoldani, hogy a 
•várhoz fűződő eseményeket a kisgyermekek felfogásához 
•képest, megfelelő történeti ismeret nyújtásával, hogyan 
.állítsuk be a mult idők távlatába. A füzet anyaga csak 
úgy volna az ifjúságnak is érdekes olvasmány, ha a szerző 
szélesebb mederben, színesen dolgozta volna fel tárgyát. 
Kis munkája azonban így is jó szolgálatára lesz a taní-
tásnak. 

Két út. Ez a kép Haranghy Jenőnek remekbe 
készült alkotása. Jelenetei, alakjai élnek, mo-
rognak. Valamennyi beszédes, kifejező és a 
gyermek lelkéhez szabott. A baloldali két kép 
sötét, borongós. Színben is, meg jelenetekben 
is. Ezekről az alkohol erkölcsöt, egészséget, va-
gyont és családot romboló hatásait olvashatja 
le a gyermek. A jobboldali két kép derült és 
nyugodt, örömet, boldogságot és megelégedett-
séget lehelő. Róluk a józan s munkás élet er-
kölcsi és anyagi eredményeit vonhatja le a 
gyermek, mégpedig igen könnyedén. 

Ezeknek a képeknek szemlélete mélységes ha-
tást gyakorol a gyermek lelkére, miközben gon-
dolatok, szimpatikus és ellenszenves érzelmek 
keletkeznek lelkében s önkéntelenül is válasz-
tani fog a két út között. A képek nézegetése 
nyomában keletkezett gondolatok, szimpatikus 
és ellenszenves érzelmek akaratát is ébreszt-
getni, erősíteni fogják. És pedig úgy, hogy ez 
az akarat őt a józan élet lítján fogja vezetni, 
irányítani s alkalomadtán erőt fog neki adni 
ahhoz, hogy a feléje nyújtott alkoholt ne fo-
gadja el, ne kívánja meg, ne kóstolgassa. 

Szóval erről a képről két út kontúrvonalai 
rajzolódnak be a gyermek lelkébe. Félő azon-
ban, hogy ezek az életben elhomályosodnak. 
Éppen azért kívánatos volna, hogy ez a kép 
•odakerüljön a gyárak helyiségeibe, az építke-
zések színhelyére, az olvasókörök, vasútállomá. 
«ok, a közhivatalok falaira és mindenhová, ahol 
sok ember fordul meg. Így a gyermek kinn az 
életben is látná, miközben a kép elmosódott em-
lékképei felújulnának, állandóacn frissen, lia-
tározattan élnének lelkében. 

Elképzelem a képnek a gyakorlatban való 
használatát is. Még pedig úgy, hogy azt nem-
csak az évenként kötelező alkoholellenes taní-
tás közben állítjuk a gyermekek elé, hanem a 
beszéd- és értelemgyakorlatok, a számolás, az 
olvasmánytárgyalás stb. keretében is mind-
annyiszor, valahányszor az alkohol káros hatá-
sáról van szó. Ilyen esetekben már nem is kell 
róla sokat beszélnünk. Éppen csak a gyermekek 
elé kell azt állítanunk s ezek a fincm pedagó-
giai érzékkel megfogalmazott és művésziesen 
megrajzolt képek önmaguktól is szólni fognak 
& gyermekhez. 

(A hét színnel nyomott kép ára: 280 P. Ke-
mény vászonlemezre vcnva: 520 P.) 

Az itt felsorolt és bárhol megjelent könyvek kaphatók a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesbolt jában 

Budapest IV, Kossuth Lajos utca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Georg Kerschensteiner: Volks- und Fortbil-
dungsschule als Grundlage der Qualitätsarbeit. 
(A nép- és ismétlőiskola mint a minőségi mun-
kára való képesítésnek alapja.) A „Die Quelle"-
sorozat 41. száma, 1930, 12 lap. 

A modern iskolai kézimunkatanítás világ-
szerte ismert és elismert úttörőjének ez az 
előadása ugyancsak ennek a fontos nevelő té-
nyezőnek érdekeit tar t ja szem előtt, de mind-
végig a munka minőségére vet súlyt és azo-
kat a módokat kutatja, amelyekkel ez legbiz-
tosabban elérhető. 

„Az anyag, az alak és a bevégzettség — úgy-
mond bevezetőleg — az a három kategória, 
amely valamely munka minőségének megítélé-
sénél irányadó." Ezek közül a bevégzettség leg-
jobban a szabad kézműiparban érvényesül. Né-
met birodalmi számbeli adatokkal bizonyítja 
be ezután a szerző azt az elméletileg is helyt-
álló tételt, hogy csakis a tanult munkásból lesz 
kellő nevelés után minőségi munkás (Qualitäts-
arbeiter) és ebből ismét magasabb értelemben 
vett ember (Qualitätsmensch). A szoros össze-
függést ez a tétel szemlélteti: „Amilyen a 
munka, olyan az ember és amilyen az ember, 
olyan a munka". Az előadó ezután sajnálkozás-
sal állapítja meg, hogy a német nép- és ismét-
lőiskolák nem igen alkalmasak az ilyen minő-
ségi munkások képzésére, mert még mindig ra-
gaszkodnak a régi avult iskolai szellemhez: nem 
magát a munkát, hanem az erre irányuló isme-
reteket tekintik fődolognak. Ezzel szemben a 
tanításban a technikai munkát illeti meg a kö-
zépponti helyzet, ami nem csupán a minőség-
nek, hanem az igazi népművelésnek is javára 
lesz. Ez a meggyőződés érvényesül újabban 
azokban a reformokban is, amelyek Francia- és 
Angolországban az iskolakötelezettség kiter-
jesztésére irányulnak és amelyeket Kerschen-
steiner összefoglaló áttekintésben ismertet. 
Amott Herriot későbbi miniszterelnök részvé-
telével 1919-ben bizottság alakult, amely a hét 
éves iskolakötelezettséget egy évvel megtol-
dani óhajtotta úgy, hogy a népiskola alsó tago-
zata a 11-ik, a felső a befejezett 14-ik életévig 
terjedjen; a kézimunka már amabban is köte-
lező legyen, a felső tagozatban pedig a jövő 
hivatást is tartsa szem előtt. Ez a reform nem 
valósult ugyan meg, de Angolországban 1926-
ban sokkal jobb kilátásokkal indult el. A nép-
iskola alsó kötelező tagozata itt a 11. élet-
évig terjed. Ezen épül fel azután a jövő hiva-
tásnak megfelelően négyféle középiskola (se-
condary school), amelyek közül kettőben külö-
nös súlyt vetnek a kézimunka és hasonló foglal-
kozásokra, Ezzel kapcsolatban érdekesnek és 
jellemzőnek tartjuk Kerschensteinernek követ-
kező megjegyzését, amely mintha más orszá-
gokra is találó lenne. „A népiskola felső osztá-
lyainak ilyen élesen hangsúlyozott kiépítését 
a tanulónak jövendő munkakörére való tekin-
tettel a német néptanítók nem igen fogják szí-
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•vesen fogadni, s talán még kevésbbé akkor, ha 
majd valamennyien középiskolákat és pedagó-
giai akadémiákat végeztek". Rövid utalás után 
az amerikai viszonyokra, szerzőnk megálla-
pítja, hogy a művelt országokban mozgalom in-
dult meg a régi Csak-könyviskola kiküszöbölé-
sére. Németország a hivatásokra előkészítő is-
kolák (Berufsschulen) szervezésével úttörő mun-
kát végzett. A jövőben ezeket a tanult űatal-
munkások számára még jobban ki kell építeni 
és mindenféle műhelyekkel ellátni. A kötelező 
kézimunkatanítást pedig meg kell honosítani a 
nyolcosztályú népiskola felső osztályaiban, 
mert — lígymcnd — a köteles elemi iskolát 
illetőleg ez a pedagógiailag leghatásosabb, köz-
gazdaságilag leghasznosabb, pénzügyi és társa-
dalmi tekintetben leginkább elviselhető szerve-
zete az egész művelődési ügynek. k f . 

Ladislaus Nagy, Budapest: Experimentelle Un-
tersuchungen über die Entwicklung der Ge-
dächtnis- und Denkformen der Knaben und 
Mädchen .zwischen 7—19 Jahren (Kísérleti vizs-
gálatok a 7—19 éves fiúk és leányok emlékezet-
es gondolkodásformáinak fejlődéséről). 

Az újabb magyar neveléstudomány egyik 
nemrég elköltözött, fáradhatatlan és érdemes 
művelőjének alig tízoldalas tanulmánya ez, 
amelyet az 1929 április havában Bécsben meg-
tartott XI. kísérleti pszichológiai kongresszu-
son mutatott be. Megilletődéssel olvassuk ezt 
a kongresszus Jelentéséből most különlenyo-
matként megjelent tanulmányt, amely aligha-
nem egyik utolsó dolgozata a szerzőnek. 

Nagy László kísérleteit a Ranschburg-féle 
szópárok segítségével végezte 4 csoportban, 
egyenkint 12 szópárral, budapesti fiú- és leány 
elemi, polgári és kereskedelmi iskolákban. Az 
eredményeket 6 pontban foglalja össze és 
ugyanannyi grafikonnal szemlélteti. „A vizs-
gálatokból — úgymond — a lélek struktúrájára 
vonatkozólag az az alapelv szűrhető le, hogy 
a különböző reális gondolatformák előmozdít-
ják az emlékezetet, vele együtt működnek; ez-
zel szemben a primitív képzelet az emlékezet-
tel ellentétes irányban működik, azaz divergál. 
Az emlékezet fejlődése a lélek egész struktú-
rájának fejlődésétől függ." Az előadást követő 
vitában többek részéről bizonyos fenntartások 
és ellenvetések hangzottak el, amelyeket a szer-
zőnek viszonválaszéban jórészt sikerült elosz-
latnia. k f . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 
A tanulók szellemi túlterhelése. 

A tanulóknak az iskolában való szellemi túl-
terhelése állandóan foglalkoztatja a különböző 
nemzetbeli pedagógusokat. Egy bécsi tanítónő, 
Frida Feichtinger most számot ad arról, az 
utóbbi időben kik és hogyan foglalkoztak e kér-
déssel. 

A „Pour l'Ére Nouvelle", az ú j nevelés nem-

zetközi ligájának hivatalos lapja 1930 április 
havában cikket közöl, mely összefoglalja külön-
böző szakemberek véleményeit és a közönség fel-
fogását e kérdésben. A cikk bevezetőben az is-
kolákat, illetőleg a tanítókat okolja azért, hogy 
szellemileg túlterhelik a gyermekeket, a tanítók 
azonban nem személyileg felelősek: a felelősség 
áthárul a törvényes előírásokra, azokat viszont 
a közvélemény irányítja, ami pedig nem változ-
hatik, amíg a nép széles rétegei az iskolai okta-
tás, illetőleg a népegészségügy iránt mélyebb 
megértést nem tanúsítanak. Jó jelnek tekint-
hető, hogy a francia sajtó az utóbbi időben 
gyakran foglalkozik e kérdéssel. 

A „Petit Párisién" 1929 júliusban közli A. Viol-
lis cikkét, amelyben kiváló egészségügyi szak-
emberek és pszichológusok nyilatkozatait állítja 
szembe a pedagógusok véleményeivel. Dr. Besage 
pl. az Academie de Médecine nevében olyan 
óratervet kíván, mely a napi iskolai munka mér-
tékét szigorúan a tanuló kora szerint lemér-
sékli. úgyhogy a hatévesekre csak napi két óra 
tanítási idő jut és a középiskola felső fokánál 
sem lehet a tanítási idő nyolc óránál több, a 
házifeladatokat is beleszámítva. Érdekes, hogy 
Viollis dr. Lesagel-sl való megbeszélés után fel-
kereste az iskolaiigyi hatóságokat, hogy meg-
ismerje álláspontjukat. A népiskolaügy legfőbb 
vezetője úgy nyilatkozott, hogy az elemi iskolá-
ban (écoles primaires) egyáltalában nincs túl-
terhelés, a felsőbb iskolákban (école primaires 
supérieuree) a vizsgakövetelmények folytán 
fennállliatnak bizonyos túlterhelések, azonban az 
iskolafelügyeleti orgánumok állandóan arra tö-
rekednek, hogy a vizsgakövetelményeket csök-
kentsék. Hangsúlyozza ezenfelül, hogy a tanulók 
testi kondíciójának ellenőrzése céljából állandó 
méréseket írnak elő és a vizsga előtt rendszerint 
csak egészen jelentéktelen súlycsökkenés álla-
pítható meg. A középiskolák (enseignement 
secondaire) vezetője úgy vélekedett, hogy nem 
az iskola felelős a szellemi túlterhelésért, hanem 
az a rendellenesség, hogy a tanulók túlkorán 
osztják meg a felnőttek életét, hogy a gyermek-
szoba jótékony fegyelme alá vonnák őket. Azt 
mondta továbbá, hegy míg Franciaországban bi-
zonyos magasabb iskolába való felvétel a ver-
seny (concours) eredményétől függ, nem lehet 
meggátolni, hogy ambiciózus tanulók az utolsó 
hónapokban és hetekben állandóan könyveiket 
bújják és rongálják egészségüket. 

Az „Ére Nouvelle" említést tesz továbbá a 
„Revue de l'Enseignement" 1929 április havában 
megjelent cikkéről, amelyben Mme Reynier a 
következőket í r ja : „A gyermekeknek túlsók tan-
órájuk van és a tanulási időt rendesen szellő-
zetlen helyiségekben, egészségtelen testi helyzet-
ben töltik el, ezért kevés idejük van az alvásra 
és a szabadban való mozgásra. Az alapvető hiba 
az, hogy előbb foglalkoznak a tanítási és az 
óratervvel és osak azután igyekeznek megtalálni 
az eszközöket a gyermekek szellemi túlterhelése 
ellen, ahelyett, hogy a lélektani és fiziológiai kö-
vetelmények tekintetbevételével építenék ki azo-
kat," Az írónő azután a nőkhöz fordul és meg-
győzően magyarázza, mit tehetnek mint anyák, 
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mint nevelők és mint asszonyok a szellemi túlter-
helés ellen. Legelőször gondoskodniok kell a ki-
elégítő alvásról, azután a gyermekszoba valódi 
légkörét kell megteremteniük, óvakodniok kell 
attól, hogy a gyermekek szükségtelenül felizgas-
sák az iskolai feladatok erőltetésével és az anyai 
hiúságot a gyermek zavartalan fejlődése érde-
kében kissé háttérbe kell szorítaniok. 

Az „Ére Nouvelle" azután közli Voillatnak 
az „École Bernoise" 1929 júliusi számában meg-
jelent cikkét. A cikk Hébert kijelentésével kez-
dődik, hogy az iskola ne legyen vándorló agyak 
gyára, azután Grasset és Chavigny megállapítá-
sával folytatja, liogy a szellemi túlterhelés alatt 
szenvedő gyermekek baját nem a tanítási anyag 
okozza, hanem annak az örökös terhelés az elő-
idézője, de éppen az iskola kötelessége e meg-
lehetősen gyakori jelenséggel számotvetni. 
Dr. Paul Boncomra is hivatkozik, aki az egyre 
gyakrabban fellépő csekélyebbértékűségi érzésre 
mutat rá, amit instabilité-nak nevez és ami az 
akarati tevékenység bizonyos defektusaiban 
nyilvánul meg. Ennek okául jelöli meg a gyer-
meknek az első iskolai években való helytelen 
kezelését; ezen sok esetben alkalmas kúrákkal 
segíteni lehet. 

Hunsiker, a párisi középiskolai tanulók szülei 
egyesületének elnöke szerint az iskola sok tu-
dást közvetít és kevesebb hivatásbeli és tár-
sadalmi életre képesítő neveléssel szolgál. 

Die Quelle. 

Hogy tanítanak Londonban az elemi 
iskolában ? 

Irta: Szaloles Gizella. 

Miss E. Kitching, a londoni „Parents Union" 
School igazgatója, lehetővé tette számomra, 
hogy iskolájában végighallgassam a tanítá-
sokat. 

Mindjárt előrebocsájtotta, — úgy látszik, már 
tapasztalásból tudja, hogy mi tűnik fel az ide-
gennek elsősorban, — hogy ők az iskolában tel-
jesen mellőzik a fegyelmi eszközöket. 

— A mi iskolánkban nincs szükség fegye-
lemre, — mondja az igazgató —, I. mert a tan-
anyag a minimálisra redukálódott, szakembe-
reink munkájuk legjavát adják s így a gyer-
mekek érdeklődéssel hallgatják a tanítást. 

II. A tanítás csak fél óráig tart, elfáradásra, 
unatkozásra nincs alkalom. 

III. Végül egy-egy osztályban 8—10 tanítvány 
van csupán, a tanító könnyebben tud a gyer-
mek egyéni lelkivilágához férkőzni. De legjobb 
lesz, ha minderről személyesen fog meggyőződni 
és végighallgatja tanításainkat. 

így beszélt miss Kitching és bevezetett az első-
osztályú tanterembe. Itt csak néhány szót vál-
tottunk az osztályfőnökkel, aki kedvesen maga 
mellé ültetett. 

Most pedig részemről kezdődött el a fárad-
ságos munka, hogy agyamba véssem ennek a 
különös népnek az életrendszereit, hogy még a 
legjelentéktelenebbnek látszó körülmény se ke-
rülje el figyelmemet, — s amire egész londoni 

tartózkodásom ideje alatt súlyt helyeztem —, 
hogy megjegyezzem, mit miért tesznek. Mert 
csak az öntudatos ember tudja megindokolni 
cselekedeteit és csak az öntudatos ember lehet 
fölényes. 

A tanterem falait kékeszöld linoleum borítja, 
mennyezete fehér olajfestés és a padlója vilá-
gosbarna linoleum. Az ablak itt sincs egészen 
feltolva — tipikus angol szokás szerint —, a 
20—30 centiméteres sávon át állandóan friss le-
vegő áramlik a szobába. Gázkandalló melegít. 
Az osztályban csak hét gyermek volt: négy 
leányka és három fiúcska. Öt és hat év körüliek. 
Az első sorban ültek a kislányok, a másodikban 
a kisfiúk. Írással foglalatoskodtak. Az eléjük 
helyezett mintalapról másolniok kellett. 

Ahogy elnéztem a komoly munkába merült 
gyermekeket, feltűnt nekem, hogy két kislány 
a balkezével ír. Érdeklődésemre azt a választ 
kaptam, hogy ők a balkezes gyermeket sohasem 
gátolják meg munkájában, mert az ilyen gyer-
mek ideges és dadogni kezdene. 

Az írás negyedóráig tartott s utána olvasás 
következett. Amíg a kislányok olvastak, a há-
rom fiúcska már fickándozott jókedvében. 
A „The New Beacon Readers"-ből olvastak egy 
állatmesét. A második negyedóra elteltével a 
kicsinyek libasorba állottak az ajtó elé s a ta-
nítónő felvezette őket a második emeletre, ahol 
félórás játék és uzsonna (tej és bisquit) követ-
kezett. 

A következő osztályban „Upper part Class", 
amely körülbelül a második) osztálynak felel 
meg, 7—8 éves gyermekek voltak. Földrajz-óra 
volt éppen, s a táblán a szokásos hegy- és víz-
rajzi térképen kívül domborművi kivitelben is 
volt térkép. Később áttértek egy történelmi ol-
vasmány tárgyalására. A tanítónő előbb egy 
fejezetet olvasott fel, amit a növendékek rendre 
elmondtak és csak azután olvasták el a növen-
dékek is az olvasmányt. Becket Thomas meg-
gyilkolásáról és a király vezekléséről szólt a 
történet. 

Egy másik osztályban, amely a negyedik osz-
tálynak felelt meg, a tanítványok tizenkét év 
körüliek voltak. A létszám tíz, de csak négyen 
voltak jelen, a többi tanítvány influenza miatt 
maradt otthon. A tanterem olyan barátságos, 
mint egy nappali szoba. A falon díszes polc van, 
rajta állóóra, hőmérő, a gyerekek tintatartói és 
tollai és olvasókönyvei. Történelem-óra volt, s a 
tanítónő mosolyogva magyaráz, a nehezebb ki-
fejezéseket a táblára írja, hogy segítse őket az 
emlékezésben. Itt is mintaszerű felolvasás követ-
kezik, majd a növendékek egymásután folytató-
lagosan elmondják a hallottakat, utána pedig ők 
is elolvassák ugyanazt a szöveget, A tanköny-
vek az iskolában maradnak. Van a falon egy 
négyzetekre osztott tábla: a „History chart", 
amelynek minden sora tíz négyzetből áll, min-
den sor egy századot jelent, A négyzetekben 
egy-egy színes rajz van, amely a szóbanforgó 
történelmi eseményt, legjobban szimbolizálja, 
például a király koronázási évfordulóját a ko-
rona, királyi palást. A rajzokat a növendékek 
készítik. Akié a legjobb, azé kerül az osztály 
„History chart"-jára. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
15 

(6 A. ÉVFOLYAM 18. SZÁM.) 

A legélvezetesebb félórát az iskola legkisebbjei 
között töltöttem el, az öt- és hatévesek számtan-
óráján. A gyerekek olyan élénkek voltak, hogy 
alig tudtak megmaradni a kis szalmafonatú 
székeken. A harmadik tízesnél tartottak. A gye-
rekek egy fekete kartontáblát kaptak az aszta-
lukra. A kartonlap két négyzetre volt osztva. 
EgyT kis dobozt is kaptak, amelyben két köteg 
(tizes) pálcika és néhány külön pálcika volt. 
A feladat az volt, hogy a fekete lap bal négy-
szögébe a tízeseket s a jobb négyszögébe az 
egyeseket kellett kirakniok a pálcikákkal. A fel-
adat nem ment olyan simán, mert a gyermekek 
rendkívül élénkek voltak. Egy két rendzavaró 
is akadt, aki az asztalra ágaskodott, inert már 
nem bírt megmaradni a felelési vágytól. Mire 
a tanítónő kimondotta a kívánt mennyiséget, 
ők már ki is rakták. A tanítónő —• hogy le-
fékezze a rendzavarókat, — az egyiknek azt ja-
vasolta, hogy rendesebben is kirakhatná a pál-
cikákat. 

— „Haha! If I can! (Hahá, föltéve, hogy tu-
dom!) — feleli kacagva a kis lurkó a világ leg-
természetesebb hangján és azzal szépen kirakja 
a pálcikákat. 

Feltűnt nekem, hogy a tanítónő napirendre 
tért az eset fölött, nem kívánt elégtételt a tekin-
télyén esett csorbáért. De most is, mint annyi 
más alkalommal, látnom kellett, hogy az angol 
tanítónő közelebb áll a gyermekhez, mint a ma-
gyar és még az elsőosztályost is úgy kezeli, 
mintha felnőtt volna. 

„Children are born persons" — mondja Char-
lotte M. Mason, egyik jeles pedagógusuk a „The 
Parents Review" című folyóiratban. 

El kellett ismernem, hogy a tanító figyelmez-
tetései inkább javaslathoz hasonlítanak, mint 
rendreutasításhoz, amelyek így sohasem hívják 
ki a gyermekben az ellenkezést és dacolást, ezt 
az alvó ördögöt. 

Az élénk lefolyású számtanóra után minden 
átmenet nélkül földrajzóra következik és az 
előbb még ficánkoló gyerekek most nagy érdek-
lődéssel figyelnek a táblára, ahol Európa és 
Ázsia térképe függ. Minden ország más színű. 
A térképen csak a folyók és a székvárosok lát-
hatók. A tanítónő Kínára mutat és azt kérdezi, 
hogyan lehet onnan Angliába érni. Végigvezeti 
a térképen az irányt a tengeri út mentén, de 
Arábiánál megáll, mert onnan a sivatagon át 
lehet csak tovább utazni. A tanítónő most ügye-
sen áttér a teve ismertetésére, mert teve nélkül 
— úgymond — nincs keleti kereskedelem. El-
mondja, hogy az arab kereskedő mielőtt útra-
kél, megnézi, hogy elég nagy-e a teve púpja. 
Mert az arab tapasztalásból tudja, hogy mire 
vége az utazásnak, a teve púpja a felére leapad. 
A tanítónő a tevéről szóló ismertetést könyv-
ből olvassa szép hangsúllyal. A gyermekeknek 
el kell mondaniok, az utána következő ott foly-
tatja, ahol az előbbi abbanhagyta. A kis gyer-
mekek is el tudták mondani egyszeri felolvasás 
után az egész kis olvasmányt, éppen úgy, mint 
a nagyobbak. 

Az igazgatónővel való beszélgetés során meg-
tudtam, hogy az iskola igen nagy súlyt helyez 

a tankönyvek kiválogatására. Hosszas tapasz-
talatok és állandó revizió után tudják csak meg, 
hogy valamely könyv alkalmas-e tanításra, mert 
— úgymond — azokat az eszméket, amelyek a 
gyermeklélek táplálékául szolgálnak, végered-
ményben mégis csak a könyvek nyújtják. 

Megindokolták továbbá azt is, hogy miért nem 
adnak a gyermekeknek látatlan „diktandó"-t. 
A gyermekek legnagyobb része tudvalevően vi-
zuális. Azért írják előbb a táblára azokat a ki-
fejezéseket, amelyeket a gyermek nem ért, hogy 
vizuálhassa azokat, mert csak a „látásuk" után 
képes azokat lelki szeme előtt is látni. Az ily-
módon feldolgozott anyagot lehet azután dik-
tálni. A tanító minden mondatot csak egyszer 
olvas el. 

A tanító az írásbeliek javítását egyedül végzi. 
Ha hiba van, akkor a hibás szót bélyegszéllel 
leragasztja, befödi. A tanító az iskolában újra 
megmagyarázza a hiányzó kifejezést s azt a 
tanuló a leragasztott papír fölé írja. 

Ennek az eljárásnak az a célja, hogy a gyer-
mek soha ne láthasson hibás szöveget, mert az 
éppúgy lefotografálódik agyában, mint a helyes 
szöveg és csak fölösleges bonyodalmat okoz. 

Túl hosszúra nyúlna beszámolóm, ha minden 
észrevételemre kiterjeszkednék. Nem utánzás 
céljából mondom el ezeket, hanem már azzal is 
elértem valamit, ha az összehasonlítás folytán 
az újabb és újabb inspirációk a saját mód-
szereinket világítják meg más irányból. 

H Í R E K 

Államti tkárok kitüntetése. 
A hivatalos lap szeptember 2-iki száma a kö-

vetkező magas kitüntetésekről adott "hírt: 
A magyar királyi miniszterelnök előter-

jesztésére dr. Rábapordányi Gévay-Wolff 
Nándor vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumi államtitkárnak értékes szolgálata el-
ismeréséül á II . osztályú Magyar Érdem-
keresztet a csillaggal adományozom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi augusztus hó 
24. napján. 

Horthy s. k. 
Gróf Bethlen István s. k. 

A magyar királyi miniszterelnök előter-
jesztésére dr. Ssily Kálmán államtitkári 
címmel felruházott műegyetemi nyilvános 
rendes tanárnak értékes szolgálata elismeré-
séül a I I . osztályú Magyar Érdemkereszthez 
a csillagot adományozom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi augusztus hó 
24. napján. 

Horthy s. k. 
Gróf Bethlen István s. k. 
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A magyar királyi miniszterelnök előter-
jesztésére dr. Bárány Gerő helyettes állam-
t i tkár i címmel és jelleggel felruházott val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumi minisz-
teri tanácsosnak hű és buzgó szolgálata el-
ismeréséül a IT. osztályú Magyar Érdem-
keresztet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi augusztus hó 
24. napján. 

Horthy s. k. 
Gróf Bethlen István s. k. 

Ä vallás- és közoktatásügyi miniszter elren-
delte, hogy nyilvános ünnepélyeken a testü-
letileg résztvevő diákok, fiúk, leányok egy-
aránt , vigyázzállásban kötelesek hallgatni a 
Himnuszt, a Szózatot és a Magyar Hiszek-
egyet, akár zenekar, akár énekkar adja elő. 

Fetser Antal megyéspüspök kitüntetése. Ma-
gyarország Főméltóságú Kormányzója Fetser 
Antal győri r. kath. megyéspüspököt kitűnő 
hit- és közéleti hosszú, áldásos tevékenysége ju-
talmául a legmagasabb kitüntetésben részesí-
tette, amennyiben számára az elsőosztályú Ma-
gyar Érdemkeresztet adományozta, A nagy ki-
tüntetést dr. Darányi Kálmán miniszterelnök-
ségi államtitkár adta át a Kormányzó nevében 
az egyházfejedelemnek. 
Dr. Baltazár Dezső ref. püspök kitüntetése. 
A Kormányzó Űr Ö Főméltósága dr. Baltazár 
Dezső tiszántúli ref. püspököt az I. osztályú 
Magyar Érdemkereszttel tüntette ki. E kitün-
tetés a húszéves püspöki szolgálat megbecsülé-
sének a méltó kifejezője. 
Kinevezés. A Kormányzó Űr Ö Főméltósága a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére dr. Denhoff Antal miniszteri osz-
tálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri titkárt miniszteri osztálytanácsossá 
nevezte ki. 

Kitüntetés. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a 
m. kir. miniszterelnök előterjesztésére dr. Kul-
tsár István miniszteri titkárnak hű és buzgó 
szolgálata elismeréséül a IV. osztályú Magyar 
Érdemkeresztet adományozta. 

Egy életmentő tanítónő kitüntetése. A Kor-
mányzó Űr Ö Főméltósága a m. kir. miniszter-
elnök előterjesztésére Péchy Edna oki. tanító-
nő, szentendrei lakosnak önfeláldozó és bátor 
magatartással véghezvitt életmentéséért a Ma-
gyar Bronz Érdemérmet adományozta. 

Kormányzói elismerés a pápai református fő-
iskola jubileuma alkalmából. A Kormányzó Űr Ö 
Főméltósága megengedte, hogy a pápai református fő-
iskola négyszázéves fennállásának jubileuma alkalmából, 
a főiskola érdekében kifejtett kiválóan eredményes tevé-
kenységéért, dr. Antal Gézának, a dunántúli református 

egyházkerület püspökének, a magyar országgyűlés felső-
háza tagjának és dr. Balogh Jenő belső titkos tanácsos-
nak, a magyar országgyűlés felsőháza tagjának, a dunán-
túli református egyházkerület főgondnokának, nyugalma-
zott igazságügyminiszternek, teljes elismerését, a főiskola 
érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért pedig: 
Vargha Kálmán kálozi református lelkésznek, a főiskola 
egyházi gondnokának, dr. Pongrácz József teológiai ta-
nárnak, a főiskola igazgatójának, Faragó János közép-
iskolai felügyelőnek, címzetes tankerületi királyi főigaz-
gatónak és Fejes Zsigmond gimnáziumi igazgatónak elis-
merését tudtul adják. 

A váci püspök az ifjúság neveléséről. Az is-
kolaév elején Hanauer A. István váci püspök 
szózatot intézett a váci egyházmegye tanítóihoz 
és nevelőihez, akiket figyelmeztet arra, hogy 
számoljanak azokkal a tényezőkkel is, amelyek 
a gyermekre az iskolán kívül befolyást gyako-
rolnak. Mert nevelőmunkájuk nagyobb részben 
attól függ, minő a gyermek otthona, minő ne-
velő, vagy a nevelést hátráltató behatásoknak 
van kitéve a gyermek az iskolán kíviil, elsősor-
ban otthon a szülői házban. A nevelés legelső-
sorban a család feladata és csak az élet nehéz-
ségei eredményezték, hogy a család kötelessé-
gének nagy részét az iskola végzi el. Hogy ezt 
tehesse hogy a család munkáját folytatni és 
kiegészíteni tudja, rokonságban kell állania a 
néplélekkel. A családoknak legelemibb joguk 
azt követelni, hogy az| iskola azt a nevelést foly-
tassa, amelyet a szülők a családban adnak a 
gyermeknek. De nem végezheti a nevelést az is-
kola egyedül, amikor a gyermek idejének na-

"gyobb részét otthon tölti, tehát egyidőben ha-
tással van rá az iskola és a család. Amilyen 
könnyű a dolga az iskolának, ha a gyermek 
otthon jó nevelésben részesül, éppen olyan ne-
héz, szinte lehetetlen feladatra vállalkozik az 
ellenkező esetben. Ezért nagy igyekezettel azon 
legyenek tanítók és nevelők, hogy az iskolát 
összhangba hozzák a családi neveléssel s ezért 
nemcsak a gyermekkel, hanem a szülőkkel is 
kell foglalkozni. 

Kitüntetés. Vitéz Csermely István sárvári elemi isko-
lai c. igazgatót a Vitézi Rend érdekében kifejtett önzetlen 
tevékenysége jutalmazásául az Országos Vitézi Szék di-
csérő elismerésben részesítette és oklevéllel tüntette ki. 

Svarda Gyula igazgató-tanító ünneplése. Svarda 
Gyula málomi igazgató-tanító, aki az egyházmegyének 
több mint négy évtizeden át egyik legkiválóbb tanítója 
volt, nyugalomba vonult. Ez alkalomból a község lakos-
sága szép ünnepség keretében vett tőle búcsút. Svarda 
sokat tett községének fejlesztése érdekében is, így többek 
között nevéhez fűződik a gazdakör megalakítása is. 

Kormányzó-himnuszt írt egy szombathelyi ta-
nító. Körösi József szombathelyi tanító vitéz 
Nagybányai Horthy Miklós Ö Főméltóságának, 
Magyarország kormányzójának ajánlva, „Ma-
gyar Kormányzó-Himnusz"-t írt. A XXI. zsol-
tár némileg átformált szövegére szerzett Kö-
rösi hangulatos zenét. A Kormányzó-himnusz, 
amelyet előreláthatólag nemsokára a kormányzó 
tiszteletére rendezendő ünnepély műsorába be-
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iktatnak, ízléses kiállításban jelent meg zon-
gora- és énekletétben. 
Pedagógiai tankönyv engedélyezése. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter 884—05—109/1931. 
szám alatt a tanítóképző-intézetek számára új 
pedagógiai tankönyvet engedélyezett. A könyv 
címe: Neveléstan, tanítástan és módszertan, ta-
nító- és tanítónőképző-intézetek számára, va-
lamint továbbképzés céljaira. A tanítóképző-
intézetek tanterve alapján írták: Drozdy Gyula 
és Frank Antal dr. A könyv magában foglalja 
mindazokat a pedagógiai elveket, melyek a 
módszerjavító törekvések nyomában felszínre 
kerültek. Részletes ismertetéssel legközelebb 
foglalkozunk. 

Ünnepelt tanító. Kurd község megható módon vet t 
búcsút Stark Mihály nyugalomba vonuló kántor taní tó tó l . 
Galambos Kálmán plébános és Kopacsek Ervin főjegyző 
a község nevében vet t búcsút, egyben á t ad ta a község 
emléktárgyát. Este bankett volt. 

Geduly Henrik ág. h. ev. püspök jubileuma. 
A tiszai evangélikus egyházkerület szeptem-

ber 4-én tartotta Miskolcon ezévi közgyűlését. 
Duszik Lajos egyházkerületi főjegyző, főespe-
res-lelkész tartott reggel a templomban ünnepi 
istentiszteletet, majd Zelenka Lajos dr. ítélő-
táblai tanácselnök, egyházkerületi felügyelő 
mondott történelmi perspektívájú megnyitó be-
szédet. Megemlékezett Geduly Henrik püspök 
húszéves jubileumáról. Bruckner Győző dr. dé-
kán, az Eperjesről Miskolcra menekült jogaka-
démia tiszteletét tolmácsolta. Geduly Henriknek 
köszönhető, hogy a jogakadémiát a megszállás 
alól az anyaországba lehetett átmenteni. Ger-
hardt Béla c. főigazgató, a miskolci tanítóképző 
igazgatója azt mondotta, hogy az intézet büsz-
kén gondol Geduly püspökre, aki új otthont 
emelt a képzőnek. Bejelentette a szónok, hogy 
emléktáblával jelölik meg az intézet falán a 
püspök húszéves jubileumát. Adorján Ferenc 
leánygimnáziumi igazgató a nyíregyházi fiú-
és leánygimnázium szószólójaként, ugyancsak 
az iskolaépítő-alapító püspököt magasztalta 
Geduly Henrikben. Kemény Péter, az egyház-
kerületi tanítóegyesület elnöke, „háromezer 
nyíregyházi gyermek", a nyíregyházi tantestü-
let és az egyházkerület egész tanítósága nevé-
ben, Vietórisz József, a nyíregyházi gimnázium 
ny. igazgatója, c. főigazgató, a nyíregyházi 
Bessenyei-Kör és Szabolcs vármegye társa-
dalma részéről, mint jeles magyar írót és jó-
szívű embert ünnepelte Geduly Henriket, aki 
megköszönte az üdvözléseket. 

Iskolaszentelés. Zalaegerszeg városa az állam támoga-
tásával új, emeletes iskolát ép í t te te t t a Jókai Mór-utcá-
ban. Az iskola, amely több mint százezer pengő költség-
gel épült, teljesen modern berendezésű. Az új iskolában a 
t an í t á s szeptember közepén kezdődik meg, felszentelése 
pedig október 17-én lesz a kultuszminiszter képviselőjének 
jelenlétében. Az ú j iskola a nyugat ra fekvő ú j városrész 
érdekeit szolgálja. 

Rádió-Szabadegyetem. Az iskolánkívüli nép-
művelés téli munkarendje október elejétől 
kezdve április végéig újra bekapcsolódik a 
Rádió-Szabadegyetem. Működésének eddigi ke-
retei megszűkültek s évi 104 óra helyett csak 
30 órája lesz. Természetes, hogy a rendelkezé-
sére álló időhöz mérten kevesebb témakört ve-
het fel műsorába, ha arra törekszik, hogy 
rendszer legyen a közvetítésre kerülő anyag-
ban. 

Az órák felosztása a szokott marad és zenei 
előadás fog váltakozni prózai közvetítéssel hűen 
a Rádió-Szabadegyetem eredeti programmjá-
hoz, melynek vezérelve az ismeretközlés és a 
magyar zene kultusza. Az októberben kezdődő 
rádió-népművelési tanfolyamnak négy főelő-
adássorozata lesz. 1. Az egészségügyi előadások 
központi gondolata a tisztaság kérdése. 2. A 
történelmi előadások keretében a mult század 
kimagasló magyar nagyjainak életébe és gon-
dolatvilágába fognak betekintést nyújtani az 
előadások (Széchenyi, Wesselényi Miklós, Kos-
suth, Batthyány, Eötvös, Deák, Görgey, Ba-
ross). 3. A nevelésügyi előadások tárgya a csa-
lád lesz. (A családi élet hatása a jellemre-
A tekintély kérdése a családban. A szülők és-
gyermekek ellentéte. A pályaválasztás és a csa-
lád.) 4. A magyar föld értékeire fog rámutatni 
a közgazdasági előadássorozat. (A magyar haza 
földje. A magyar föld termőtalaja. A magyar 
gabona. A magyar vizek. Hogyan tartja el a 
magyar föld a magyar népet? Hogyan szol-
gálja a magyar föld a városiasodást? 

E sorozatok mellett jut néhány óra magyar 
néprajzi és irodalmi kérdéseknek is. A hónap-
első vasárnapján rövid előadás keretében 
„Havi világkrónikát" fog adni a Rádió-Szabad-
egyetem, rövid összefoglalását az előző hónap 
legnevezetesebb általános érdekű eseményei-
nek. Minden hónapban „Adóügyi tájékoztatóit 
is ad. 

A zenei Programm gerince az énekkar és a 
zenekar lesz. Csak magyar szerzők művei ke-
rülnek előadásra s az énekszámok legnagyobb 
része magyar népdal-feldolgozás. Solo-ének rit-
kábban fog szerepelni s kamarazene is csak 
két alkalommal. 

A Rádió-Szabadegyetem csak vasárnapokon 
fog előadást tartani. 

Mai dalmellékletünkhöz. A régi magyar dalok 
egyik főforrása Pálóczy Horváth Ádám a 
dallamokat sajnos, olyan hiányosan jegyezte le, 
hogy abból a dallamok teljes és hiteles formája 
meg nem állapítható. Különösen értékesek 
ezért azok a vitézi énekek és kurucdalok, me-
lyeket a magyar nép őrzött meg számunkra. 
A népdalgyűjtés érdeme az is, hogy számos 
ilyen történeti értéket fedez fel és őriz meg a 
magyarság számára. Ezek közül való a 
Toborzó is. ,A jó lovas katonának" kezdetű 
szövegét Várkonyi báró Amadé László írta 1740 
táján. Várkonyi Amadé (1703—1764) versei először 
1836-ban jelentek meg Pesten s a vers e kötet 
105—109. lapján található. Dallamát Kodály 
Zoltán gyűjtötte s a nyitramegyei Zsére köz-
ségben jegyezte fel. A „Kertem alatt faragnak 
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az ácsok" kezdetű népies műdal szerzőségét 
Matók Bélának vagy Szentirmay Elemérnek 
tulajdonítják. Máskülönben ez a dal is egyike 
azoknak a népies műdaloknak, melyek a mult 
század közepétől a 80-as évekig virágzó nép-
színművek révén váltak ismertekké. A népszín-
művek szerzői legnagyobb részben zenés beté-
teket alkalmaztak darabjaikban, még pedig 
valódi népdalokat és népies közszájon forgó 
műdalokat. Ez utóbbiak egyes kiváló énekesek 
és énekesnők (Tamássy, Blaháné) révén az 
egész országban elterjedtek s ma is mint ú. n. 
„régi jó magyar nóták" a cigányzenekarok mű-
sorának zömét teszik. 
Előfizetőinkhez. Lapunk előfizetési díját 
még sok iskola nem küldötte be a kiadóhiva-
talba. Tisztelettel felhívjuk az iskolák 
igazgatóságainak figyelmét arra, hogy a 
Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató előfizetése a „Könyvtáralap" jövedel-
meiből fedezhető. (L. lapunk jelen számának 

„Tanítók tanácsadója" című rovatát.) 
A Rádió-Szabadegyetem október 4-i és 11-i elő-
adásainak rövid tartalma. Mit tanulhatunk ma 
Széchenyitől? (Október 4-én ta r t j a dr. Imre Sándor 
egyetemi tanár.) A RSzE ez évi előadásait Széchenyi 
nevével kezdi meg, minegy annak jeléül, hogv munkájá-
ban az ő szellemét érvényesíti. Nem azért fordulnak Szé-
chenyihez, hogy újra elsorolják amit t e t t , hanem azért, 
hogy a magunk mostani életére ú t m u t a t á s t szerezzünk 
tőle. — Ma mások a viszonyok mint az ő idejében, de a 
magyarság most is veszélyben van; nem ugyanazok a 
tennivalóink, de ma is csak a tanulás és az okos cselek-
vés menthet meg. — Széchenyitől megtanulhat juk, hogyan 
nézzük életünk fe ladatá t ; megmutatja , milyen emberekre 
van szüksége minden nemzetnek, ha élni akar . Ma nagyon 
szükséges megtanulnunk Széchenyitől, hogy az eszménye-
ket is csak a valóságos helyzet t iszta ismeretével szolgál-
ha t juk , sem pusztán értelmi, sem csupán érzelmi alapon 
nem lehet megtalálni a gyógyulás ú t j á t . Széchenyi az 
egyén, a nemzeti magyarság és emberiség érdekét egység-
ben l á t j a ; őrzi a hagyományt , de mikor gondolata a ha-
ladás és javulás elősegítésére vonatkozik. Életbölcselete 
érteti meg minden cselekedetét s ez lehet i rányí tója , buz-
dí tó ja a mi mostani cselekvésünknek is. — A tiszta lakás 
és udvar. (Október 11-én t a r t j a Vitéz dr. Bogdándy 
György orvos.) A magyar falu lakásainak és udvarainak 
t isztaságáról gyakran hangzanak fel szólamok, amelyek 
az t hirdetik, hogy a magyar falu lakosága maradi és 
bizalmatlan minden ú j í t á s sa l szemben. Akik ezt mondják, 
azok túlszigorúan ítélik meg a magyar gazdát és a magyar 
fa lu t , mert a magyar ember, ha konzervatív természetű 
is, — habár nehéz is az ősi zárkozot tságát át törni — 
nem érzéketlen a célszerű újításokkal szemben. Erős 
érzéke van a tisztaság i rán t , aminek gyakran adja tanú-
bizonyságát. Erőszakkal azonban nem enged magára kény-
szeríteni semmit. — Az előadás ismerteti a falusiház 
berendezését, annak egészségügyi szempontból való bírá-
latával. Tárgyalja, hogy egészségügyi szempontból mik a 
követelmények az udvarral szemben. Ismerteti a jó ivó-
vizet szolgáltató k u t a k a t . Megemlíti az egészségügyi 
minta járásokat , azok célszerű és tökéletes berendezését. 
Főbíró rádióadománya. Szabolcs községben (Szabolcs 
vm.) Tomory Zoltán községi főbíró s a j á t költségén nép-
művelési célokra közrádiót létesített . 

Az óceánrepülők üzenete a magyar tanítóság-
nak. A Néptanítók Lapja augusztus hó 1-én 
megjelent számában Drozdy Gyula „Justice for 
Hungary!" címmel cikket írt. Szerkesztőségünk 
ebből a számból egy-egy példányt küldött 
Endresz Györgynek és Magyar Sándornak, 
akik az alábbi levelet intézték szerkesztő-
ségünkhöz: 

Megkaptuk a Nagyságos Szerkesztőség 
nagybecsű átiratát, valamint a Néptanítók 
Lapja példányszámait. Őszinte hálával tarto-
zunk a Szerkesztőség szíves figyelméért. Van 
azonban egy, amit kellő szavakkal nem is 
tudunk megköszönni. Ez az, hogy a magyar 
tanítóság a magyar gyermekek elé óhajtja 
vinni sikeres vállalkozásunkat, mint a bátor-
ság és hazaszeretet követendő példáját. 

Valamennyi dicséret és elismerés közül, 
melyek bennünket mostanában értek, ez a 
cikk s abban a magyar tanítóság nagyszerű 
elismerése gyakorolt reánk legmélyebb be-
nyomást. Nagyon szeretnők azonban, ha ki-
zárólag csak a tett, mint ilyen ismertetnék 
az ifjúság előtt és nem személyünk, mert mi 
kizárólag képességeinket állítottuk köteles-
ségszerűen a nemzet szolgálatába, amelyet 
minden magyar embernek meg kell tennie. 
Hogy kissé merész vállalkozásunkat a ma-
gyarok Istene megsegítette, azt elsősorban az 
Ö jóságának köszönhetjük. Mi is gyermek-
korunkban szívtuk magunkba azt a sírig kö-
telező parancsot, hogy szeresd a hazádat, ha 
kell életeddel és véreddel is. Ez a parancs 
kötelez nemcsak a háborúban, hanem béké-
ben is. 

Ez alkalommal csak arra kérjük a Nagy-
ságos Szerkesztőséget, hogy a hazafias és 
munkájában minden dicséretet megérdemlő 
magyar tanítóságnak legőszintébb üdvözle-
tünket és szívből jövő hálás köszönetünket 
tolmácsolni szíveskedjék. 

Még egyszer köszönjük a Nagyságos Szer-
kesztőség nagy figyelmét és kedves szíves-
ségét, , 

Fogadja a mélyen tisztelt Szerkesztőség 
megkülönböztetett tiszteletünk őszinte nyilvá-
nítását. Hazafias üdvözlettel Endresz György, 
Magyar Sándor. 

* 

A Magyar Acro Szövetség elnöksége, Drozdy 
Gyula cikkével kapcsolatban a következő levelet 
intézte szerkesztőségünkhöz: 

Élvezettel olvastuk Nagyságodnak a „Nép-
tanítók Lapja" 64. évfolyamának 15. számában 
megjelent „Justice for Hungary!" című cikkét. 
Végre egy komoly javaslat, amely a magyar 
oceánrepülés gyönyörű sikerét gyakorlatilag 
hasznosítani igyekszik. 
Kérkedés nélkül valljuk, hogy ennek a merész 
és kockázatos feladatnak sikeres megoldása 
olyan teljesítmény volt, amilyennel kevés nem-
zet büszkélkedhetik. Hisz egy maroknyi nem-
zet súlyos anyagi gondokkal küzdő, sokat csa-
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lódott fiainak nemes áldozatkészségére támasz-
kodva kellett a magasabb nemzeti oélok érde-
kében egy olyan feladatot megoldani, amely-
hez az anyagi felkészültségen, gondos és lelki-
ismeretes előkészítésen, komoly tudáson, ráter-
mettségen ós rendíthetetlen kitartáson kívül, 
még a kifürkészhetetlen Végzet jóságos atyai 
támogatására is szükség volt, hogy minden 
a számításoknak megfelelőleg sikerüljön. 

Igenis hálával tartozunk tehát derék repü-
lőinknek, valamint mindazoknak, akik e világ-
raszóló, de nehéz feladatnak minden kockáza-
tát és felelőségét komoly megfontolások után 
magukra vállalták. És ebben az elhatározásban 
nem vezérelhette őket az emberi hiúság, a di-
csőség és a hírnév utáni vágy, mert ez esetben 
nem álott volna arányban az elérhető ered-
mény azzal a súlyos felelőséggel, amelyett a 
balsiker esetén vállalniok kelett. 

Csakis magasabb szempontok vezérelhették 
őket és pedig elsősorban az a törekvés, hogy 
elindítsák azt a lavinát, amely minden jog-
talanságon keresztül ellenállhatatlan erővel 
tör utat a megtaposott magyar Igazságnak. 

A kő elgurult. Hogy eljusson a célba, ahhoz 
mindannyiunk céltudatos közreműködésre van 
szükség. És így csak örömmel üdvözölhetjük 
azt a javaslatot, amelyet Nagyságod fent hi-
vatkozott cikkében a nép nevelői és pedig első-
sorban a magyar néptanítók elé terjeszt. Az ő 
feladatuk, hogy hazánk ifjúságának az oceán-
repülők nemes és önfeláldozó teljesítményét 
utánozandó példaként állítsák oda. Utáno-
zandó példaként, mely nemcsak a repülés te-
rén, de nemzeti életünk minden vonatkozásá-
ban kell, hogy érvényesüljön. Izoláltságunk és 
rettenetes elnyomottságunk nem engedik meg, 
hogy nemzetünk fiai kis önös érdekeikkel 
bajlódva éljék le életüket. Mindegyikünknek 
kivétel nélkül részt kell vállalnia abból a fele-
lőségtejes és küzdelmes munkából is, amely 
nemzeti életünk lijabb felvirágozásához és új 
fénykorához vezet. 

Amidőn Nagyságodnak lelkes közleményéért 
az ily ügy nevében hálás köszönetet mondunk, 
egyúttal igaz szívből kívánjuk, hogy útmuta-
tása a legteljesebb sikerrel járjon. 

Fogadja Nagyságod igaz tiszteletünk és 
nagyrabecsülésünk kifejezését, amellyel va-
gyunk 

az elnök őfensége megbízásából: 
Kara Jenő, ü. v. alelnök, 
Hültl Hümér, főtitkár h. 

Az iskolánkívüli népművelés hírei. A népmű-
velési időszak kezdetén újra kérjük olvasóin-
kat, hogy az iskolánkívüli népművelés körében 
előforduló érdekes eseményeket, újszerű és ér-
tékes kezdeményezéseket, példaadó tetteket tu-
domásunkra adni szíveskedjenek. Ezzel nemcsak 
egymásnak nyújtanak termékeny gondolatokat, 
hanem hozzájárulnak az iskolánkívüli népmű-
velés közös kiépítéséhez is, amely a gyakorlati 
életnek legjobban megfelel. 

A Magyar Tanítók Évkönyve Bene Lajos és Ber-
waldszky Kálmán szerkesztésében az 1931/32. 
tanévben is megjelenik, ugyanolyan terjedelem-
ben és kiállításban, mint amilyen az 1930/31. 
tanévi volt. Az új évkönyv a legfontosabb tud-
nivalókat tartalmazza. Többek között az ríj tan-
terv szellemében készült részletes tanmenetet 
is közli úgy osztott, mint osztatlan iskolák ré-
szére. Útmutatást nyújt az Ifjúsági Vöröske-
reszt megszervezésére, foglalkoztatására. Eze-
ken kívül igen sok gyakorlati irányú cikk és 
közlemény teszi értékessé. Az év folyamán tör-
tént újabb rendeletekről is tájékoztatást ad. Az 
Évkönyv igazi kiegészítője az előbbi évinek. — 
A munka e hónapban jelenik meg. Az ára kö-
rülbelül ugyanannyi lesz, mint a mult évi kö-
teté. Megrendelhető: Dante könyvkiadóválla-
latnál, Budapest, VI, Ó-utca 27. sz. 

Tanítók lelkigyakorlata Újszegeden. A város 
zajától elvonultan, bízó hittel és lelkesedéssel 
gyűltek össze ez évben is Újszegeden — a kir. 
kath. tanítóképző-intézetben — a csanádi egy-
házmegye róm. kath. vallású tanítói, hogy ma-
gánybavonultságuk alatt lélekben megerősödve, 
az élet nehéz küzdelmeire felvértezve indulja-
nak neki az új tanévnek. A tanító gyermek-
nevelő munkája, a felnőtt lakosság szellemi és 
lelki irányítása egész embert, sőt emberi, ke-
resztény emberi ideált kíván s a mai élet lük-
tető zajában, ezer gondoktól terhes levegőjében 
örömmel kell látnunk a magyar katholikus 
tanítóság lelkiéletének ily impozáns megnyilat-
kozását, hitéhez és hivatásához való tántorít-
hatatlan ragaszkodását. S mi, akik gyerme-
keink lelkiéletének irányítását, szellemi életé-
nek fejlesztését bízzuk a magyar katholikus 
tanítóságra, azzal a megnyugtató érzéssel vé-
gezhetjük gondterhes napi munkánkat, hogy a 
magyar tanítói kar ma is hivatása magaslatán 
áll, s mindenen felülemelkedve, apostoli buz-
galommal és hittel végzi nemzetnevelő munká-
ját. Az egybegyűlt tanítók Glattfelder Gyula dr. 
megyéspüspök vendégei voltak, s a házigazdai 
tisztet a közszeretetben álló dr. Becker Vendel 
tanítóképzőintézeti igazgató látta el. A kon-
ferenciális beszédeket és elmélkedéseket dr. 
Koszternitz József soproni Szent Imre-kollé-
giumi igazgató, pápai káplán tartotta, amelyek 
mindvégig gondolatokban gazdag, lélekhez szó-
lók, emelkedettek voltak. 

Népművelési tanulmányi kirándulások Szabolcs-
Ung vármegyében. Szabolcs-Ung vármegye nép-
művelési bizottsága az elmúlt tanévben kísér-
letet tett a népművelési tanulmányi kirándulá-
sokkal. A kísérlet nem remélt sikerrel járt. 
A vármegye községeiből összesen 274 felnőtt 
vett részt a hirdetett és több ízben rendezett 
egésznapos kirándulásokon. Megtekintették a 
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Józsa-múzeumot, a Közp. Tej szövetkezetet, a 
Városi Üzem villanygyárát és kertészetét, a vi-
téz Vidovics-féle faj baromfitelepet, a Mezőgaz-
dasági Kamara szarvasszigeti homokkísérleti 
mintagazdaságát, Sóstó-gyógyfürdőt, továbbá a 
sóstóhegyi borpincészetet, a kereskedelmi fa-
iskolát és szőlőtelepet. A kirándulók közt lel-
készek, tanítók, papok is szép számmal vettek 
részt. Vezetők: a népművelési titkár s egy 
gazd. szaktanár voltak. A tanulmányi kirándu-
lásokat évről-évre rendszeresítik. Különben a 
kirándulások terjedése — amely a weekend-
mozgalom magasabbrendű megnyilvánulásának 
is tekinthető — a népművelésnek igen örven-
detes jelensége és a társaséletnek s a szülőföld-
és honismeret mélyítésének legerősebb eszköze. 
Tudomásunk szerint a hároméves népművelési 
terv kapcsán már Nógrád megye is programm-
jába vette a rendszeres népművelési kirándulá-
sokat. 

Igazgatói kinevezés. Hanauer A. István váci székes-
egyházi püspök Kókai Béla tan í tó t kiváló működésének 
elismeréseül a mezőtúri r. k. iskola igazgatójává ne-
vezte ki. 

Jubileum. Augusztus 25 én ünnepelték Dezső L a j o s 
ref. rektor-tanító 25 éves tanítói jubileumát Dömsödön. 
Megjelentek: Kerecsényi Dezső dabi ref. lelkész, az egy-
házmegye esperese, Onody Zsigmond főgondnok, gazd. ta-
nácsos, Bocsor László ref. lelkész, tanügyi előadó, Sebes-
tyén Pál dömsödi ref. lelkész, Czirják István kör taní tó , 
Ilrenkó Ferenc dömsödi plébános, az egész tantestület , a 
polgári és egyházi község egész vezetősége, valamint az 
ünnepelt volt tan í tványai közül többen. A megjelent egy-
házi és községi vezetőség képviselői meleg hangon méltat-
t á k Dezső Lajos érdemeit. 

Földbirtokos a népművelésért. Lichtmann Fe-
renc, a szabolcsmegyei Vasmegyer-kápolnatanya 
földbirtokosa, tanyai cselédsége számára Föld-
míves Olvasókört alakított. E célra megfelelő 
helyiséget rendezett be, azt bútorzattal, villany-
világítással, gramofonnal és mozigéppel sze-
relte föl. Az olvasókör részére gazdasági és 
szépirodalmi könyvtárt vásárolt s mintegy 12 
gazdasági néplapra fizet elő. Tanyája lakossá-
gának nyáron minden szombat és vasárnap este 
kerti mozielőadást, télen pedig ismeretterjesztő 
előadásokat rendeztet. Ö maga is tart előadá-
sokat; más vidékről, sőt még Budapestről is 
hozat előadókat. Munkatársával, Tornai Jenő 
tanyai áll. tanítóval együtt tevékenykednek a 
tanyai nép művelésén. E nyáron a nála alkal-
mazott mezőkövesdi matyó sommások bevoná-
sával műkedvelői színielőadás keretében ren-
dezett aratóünnepélyt. Ritka példaadás! 

Az iskolásgyermekek és a színpad. A fővárosban 
a gombamódra elszaporodott gyermekszínházakban, sőt 
orfeumokban és varietékben is hivatásszerűleg működnek 
közre tanköteles gyermekek. Ezeknek a gyermekeknek a 
nyilvános szereplése nemcsak testi és szellemi fejlődésükre 
káros, hanem elvonja érdeklődésüket és idejüket a t anu -
lástól . Az ú j tanévtől kezdve a székesfőváros közoktatás-
ügyi ügyosztálya egy régebbi u tas í t ás értelmében kimon-
dot ta , hogy a tanköteles gyermekek csak abban az eset-
ben működhetnek közre színpadon, ha erre az iskola igaz-

gatójától írásos engedélyt kapnak. Ilyen engedélyt ezen-
túl csakis kifogástalan viseletű és előmenetelű gyermekek 
kaphatnak. 

óvónők országos kongresszusa. A Pécsett meg-
tartott kisdedóvónők országos kongresszusán a 
résztvevők reggel szentmisét hallgattak, majd 
megtekintették a Zsolnay-gyárat. Délelőtt tíz 
órakor a pécsi egyetemi sebészeti klinikán 
Burchard-Bélaváry Erzsébet óvónő a Montes-
soni-féle rendszerű óvodarendszerről tartott ve-
títettképes előadást. Délelőtt 11 órakor Pécs vá-
rosának közgyűlési termében tartották meg a 
kongresszussal kapcsolatos országos közgyűlést, 
amelyen megjelent Virág Ferenc pécsi megyés-
püspök, Gebauer Miklós dr. apát, püspöki iroda-
igazgató kíséretében, Igaz Béla prelátus, felső-
házi tag, Hanuy Ferenc dr. prelátuskanonok, 
volt egri egyetemi rektor, továbbá Nendtvich 
Andor polgármester és a város társadalmának 
előkelőségei. Imre Sándor dr. egyetemi tanár, 
egyesületi elnök mondott magasszárnyalású el-
nöki megnyitót, amelyben azt fejtegette, hogy 
az óvónők munkájukkal az egész társadalom 
megbecsülését vívták ki. Berze-Nagy János kir. 
tanfelügyelő Ernszt Sándor dr. kultuszminisz-
ter megbízásából üdvözölte a kongresszus részt-
vevőit. Nendtvich Andor dr. polgármester a vá-
ros közönsége nevében köszöntötte a kongresz-
szuson összegyűlt négyszázfőnyi óvónőgárdát, 
A következő felszólaló Weszely Ödön dr. pécsi 
egyetemi tanár volt, aki az érzelmek világáról 
tartott előadást, s különösen hangsúlyozta, 
hogy a nevelés alapja csak a szeretet lehet. 
Balogh Zsuzsánna óvónő a kisdednevelési tör-
vény negyvenéves jubileumával foglalkozott. 
Ezután a közgyűlés elhatározta, hogy Ernszt 
Sándor kutuszminisztert és Wlassics Gyulát 
táviratilag üdvözli. Az indítványt a közgyűlés 
egyhangúlag magáévá tette. Kenyeres Ele-
mér dr. egyetemi magántanár, az egyesület fő-
titkára, az egyesület működéséről számolt be, 
majd tisztújításra került a sor. A tisztikar a 
a régi maradt, élén Imre Sándor dr. elnökkel. 
Ezután bejelentették, hogy Nendtvich Vilma 
pécsi felügyelő óvónő harmincéves működése 
alkalmából 500 pengős alapítványt tesz. A beje-
lentést a résztvevők nagy lelkesedéssel fogad-
ták. A közgyűlés Imre Sándor dr. egyetemi ta-
nár zárószavai után a Himnusszal ért véget. 
Délután a résztvevők Harkányra rándultak ki. 

Halálozás. Nagybaczoni Bardócz Pál nyug. székesfő-
városi el. isk. szakfelügyelő-főigazgató, a Magyar Pedagó-
giai Társaság tagja, a Budapesti Taní tótestület és az 
óvónők Országos Egyesületének volt elnöke, a budafoki 
református egyház hosszú időn á t volt presbitere, számos 
tanügyi lapnak és folyóiratnak három évtizeden á t volt 
munkatársa f. évi szeptember 1-én Hévizén, munkás éle 
tének 68. évében váratlanul elhúnyt. Óriási részvét mellett 
szeptember 4-én temették el Budafokon. — Barsy Ilona, 
sajóládi róm. kath. taní tónő aug. 8-án elhúnyt. Halála 
nagy vesztesége a tan í tás ügyének. Istenadta rátermett-
sége nagy szorgalommal párosult . Közel három évtizeden 
át vezette, i rányí tot ta községének apra já t , nagyjá t . Fel-
tűnés nélkül, csendben, de lankadat lan buzgalommal dol-
gozott. — Kubisch Emilnó születet t Balázs Ilona oki. 
tanítónő Irsán, folyó évi augusztus 25-én elhúnyt. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A beiratási díjak felhasználása ingyen 
tankönyvek céljaira és az if júsági és 
tanítói könyvtárak gyarapítására. 

Az alábbi tájékoztatást azért adjuk közre, 
hogy eloszlassuk azokat az aggályokat és félre-
értéseket, amelyek az elemi iskolai beiratási dí-
jak felhasználásánál a legutóbbi törvényes sza-
bályozással kapcsolatban keletkeztek. 

A hozzánk érkezett levelek szinte kivétel nél-
kül azt kérdezik, vájjon szabad-e a beiratási 
díjakat ezentúl is ifjúsági és tanítói könyvtárak 
céljaira felhasználni! 

Erre a kérdésre a helyes felelet az, hogy: 
nemcsak szabad, hanem kell is, de csak másod-
sorban. 

A felhasználás a következőképen történik. 
Minden iskolánál könyvtári alapot kell léte-

síteni. Ez úgy történik, hogy a könyvekre be-
folyó beiratási pénzeket, továbbá az esetleges 
iskolamulasztási büntetéspénzeket, a község 
esetleges könyvtári támogatását s egyéb ilyen 
célú pénzeket egy összegben, „Könyvtári alap" 
cím alatt kell kezelni. Természetes, hogyha sem 
büntetéspénz, sem községi támogatás, vagy más 
ilyen pénz nincsen, akkor a beiratási díjak 50 
fillérjei egyedül alkotják az iskola könyvtári 
alapját. 

A könyvtári alapból először az iskola szegény 
tanulói részére szükséges tankönyveket kell 
megvásárolni. Ezek a tankönyvek — esetleg a 
régiekkel együtt — alkotják a „Kölcsön-tan-
könyvtár"-at. 

Hogy a tankönyvek milyen mennyiségben 
vásároltassanak, ez attól függ, hogy hány rá-
szoruló tanulója van az iskolának. 

Ami pénz a tankönyvvásárlás után megma-
rad, azt fel kell használni az ifjúsági vagy ta-
nítói könyvtárak céljaira. Ez a felhasználás ma 
éppen úgy történik, mint a törvény előtt, vagyis 
a helyi szükségletektől függ, hogy a megmaradt 
pénzen a tanító milyen könyvet, lapot, folyó-
iratot stb. rendel az iskola ifjúsági, illetőleg 
tanítói könyvtára számára. 

Egyébként az 1930. VII t.-c. végrehajtási ren-
delete, amelynek alapján a fentieket közöljük, 
következőképen rendelkezik a beiratási díjak 
könyvtári részének felhasználásáról: 

„II. rész. 
Kölcsön-tankönyvtárak. (Könyvtári alap.) 

6. 

Az állami, községi és érdekeltségi, továbbá 
nyilvánossági joggal felruházott társulati és 
magán elemi iskolában befizetett beiratási dí-
jak felerészéből iskolai könyvtári alapot kell 
létesíteni. 

7. 
Az iskolai könyvtári alap rendeltetése az, 

hogy abból az iskola szegény tanulóinak tan-

könyvekkel ellátását szolgáló kölcsöntankönyv-
tár létesíttessék. 

8. 
A könyvtári alap bevételei: 
a) a beiratási díjnak a kölcsön-tankönyvtár 

céljaira szolgáló felerésze; 
b) az az összeg, amelyet a vallás- és közokta-

tásügyi miniszternek az 1921 :XXX. t.-c. végre-
hajtása tárgyában 1922. évi 130.700—1922. VKM. 
szám alatt kiadott rendelete V. részében fog-
lalt rendelkezések szerint a segélyző bizottság 
a büntetéspénzekből az illető iskolának juttat 
a szegény tanulók tankönyvei céljaira; 

c) az az összeg, amelyet a szükség szerint a 
község juttat az illető iskolának szegény ta-
nulók könyveire az 1868 :XXXVIII. t.-c. 31. sza-
kaszának megfelelően; 

d) esetleges adományok, hagyományok stb. 

9. 
A könyvtári alapot minden esztendőben tel-

jesen fel kell használni. Ha az iskola igazga-
tója (tanítója) azt látja, hogy a kölcsön-tan-
könyvtár szükségletének kielégítése után a 
könyvtári alapban fölösleg mutatkozik, ezt a 
fölösleget az illető iskola ifjúsági könyvtárá-
nak, illetőleg tanítói szakkönyvtárának gyara-
pítására kell fordítani. A könyvtári alapot a 
törvényben, illetőleg a jelen rendeletben meg-
állapított céloktól eltérően felhasználni vagy 
igénybe venni nem szabad . . ." 

A felekezetek a saját iskoláikra nézve külön 
szabályzatot alkottak a törvény végrehajtási 
rendeletének szellemében. 

A tisztviselői fizetések leszállítása. 
Az 1931. évi 5000. M. E. számú kormányrendelet 1931. 

évi szeptember hó l - tő l kezdve az állami, vármegyei, ál-
lamvasúti tisztviselőknek ós egyéb alkalmazottaknak, va-
lamint a honvédség, folyamőrség, vámőrség és csendőrség 
rangosztályba sorozott havidíjasainak a fizetését lecsök-
kentette. 

A csökkentés mértéke az I., II. és I I I . fizetési osztá-
lyokba tar tozó és az ezekhez hasonló állású tisztviselők-
nél 15 százalék, a IV., V. és VI. fizetési osztályba soro-
zottaknál 12 százalék, az összes egyéb tisztviselőknél és 
alkalmazottaknál pedig 10 százalék. 

A fentiekben említett százalékos csökkentés a lá nein 
esik a lakáspénz, családi pótlék, hadipótlék, közlekedési 
segély, utazási átalány és az alsóbbfokú iskolák igazgatói 
pótléka. (1. §.) 

A rendelet intézkedik a nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
ellátási díjainak a csökkentéséről és pedig olyképen, hogy 
az 1925. évi július elseje e lő t t nyugdíjazot taknak ellátási 
díjai 5 százalékkal, az 1925. évi július l étől 1927. évi 
október végéig terjedő időben nyugdíjazot taknak ellátási 
díjai 10 százalékkal, az 1927. évi november 1-je u tán 
nyugdí jazot taknak ellátási díjai pedig 15 százalékkal csök-
kentetnek. (5. §.) 

Az illetmények, illetőleg ellátási díjak csökkentése 1931. 
évi szeptember l - t ő l lép hatályba, tekintettel azonban 
arra, hogy ezt a csökkentést 1931. évi szeptember 1-én 
már nem lehet végrehajtani, a rendelet kimondja, hogy a 
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csökkentésnek az 1931. évi szeptember hónapra eső részét 
1931. évi október 1-től kezdve 9 egyenlő részletben kell 
levonni. (7. §.) 

A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell az önkor-
mányzatoknak, tehát az összes törvényhatóságoknak, 
megvei városoknak és községeknek alkalmazottaira is. 
(3. §.) 

A rendelet 1932. június hó végéig marad érvényben. 
(8. §.) 

A nem állami tanszemélyzet részére az állam által 
nyúj to t t fizetéskiegészítést 1931. évi szeptember hó l - jé től 
kezdve szintén a meghatározott mértékben csökkenteni 
kell. 

Az iskolafenntartók hasonlóképen kötelesek 1931. évi 
szeptember hó l- jétől kezdve a nem állami tanszemély-
zet részére általuk nyúj to t t fizetést a meghatározott 
mértékben csökkenteni. Az illetmények havi összegeinek 
említett csökkentésénél a tör t filléreket teljesen figyelmen 
kívül kell hagyni. 

A nem állami tanszemélyzet javadalmazását képező 
természetbeni járandóságok értékegységeinek ezidöszerint 
megállapított pénzbeli egyenértéke (pénztartalma) válto-
zatlan marad. (2. §.) 

H I V A T A L O S R É S Z 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1930. 

évi január hó 1-től számított 5 évi időtartamra megala-
k í to t t Országos Testnevelési Tanács hátralevő időtarta-
mára dr. Bakay La jos orvos, egyetemi nyilvános rendes 
tanár t alelnökké, dr. Neubauer Constantin főiskolai nyil-
vános rendes tanár t , a Magyar Főiskolai Sportegyesületek 
egyesülésének tanárelnökét tanácstaggá és dr. Garam 
Jenő vasúti felügyelőt szakelőadóvá kinevezte. 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Fábry 

Ignác kir. segédtanfelügyelőt Szabolcs és Ung közigazga-
tásilag egyelőre egyesített vármegyék kir. tanfelügyelősé-
gétől Csanád, Arad és Torontál közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék kir. tanfelügyelői hivatalához he-
lyezte á t . 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Közgazdasági hazafiság, (kf.) — Köveskuti Jenő: 
Gondolatok az iskolaév kezdetén. — Frank An-
tal dr.: A hamburgi népiskolák irányelvei. — 
Barabás András: A tanításra való előkészítés 
művészete. — Hegyaljai Kiss Géza dr.: Élet-
rajzi tanulságok a népiskolában. — Scossa 
Dezső: Tarlózás a kultúra mezején. — A tanterv 
végrehajtása: Elméleti fejtegetések és gyakor-

lati tanítások — Drozdy Gyula: Szeretnék egy 
villanylámpát. — A hazai és a külföldi tanügyi 
lapokból: A tanulást akadályozó környezet. A 
serdültkor problémája. Az újság — az oktatás-
ban. — Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. —- Külföldi szemle: A tanulók 
szellemi túlterhelése. Hogy tanítanak London-
ban az elemi iskolában? — Hirek: Államtitká-
rok kitüntetése. — Tanító tanácsadója: A beira-
tási díjak felhasználása ingyen tankönyvek 
céljaira és az ifjúsági és tanító könyvtárak 
gyarapítására. A tisztviselői fizetések leszállí-

tása. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 
Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és D R O Z D Y GYULA. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

A JÁSZSZENTANDRÁSI róm. kath. iskolaszék nyug-
díjaztatás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: 3 szobás lakás mellékhelyi-
ségekkel, 652 D-öl kert, évi 1686 P 40 fillér, 2 érték-
egység, többi államsegély. Leventék oktatására képesítés, 
kántori oklevél szükséges. Kötelesség díjlevél szerint. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenésétől számítot t nyolc 
nap. Énekpróba és választás ideje a pályázókkal levél-
ben közöltetik. Az állás a választás után azonnal el-
foglalandó. Költségek nem térít tetnek meg. Válaszbélyeg-
gel ellátott s kellően felszerelt kérvények az iskolaszék 
elnökének, Jászszentandrás. Plébánia küldendők. (401.) 

A SZILI rk. egyháztanács kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás kerttel, 10 
hold szántó, 2 hold rét, párgabona, munkaváltság, stóla; 
106 értékegységen felül államsegély. Kötelessége: kánto-
riakat ellátni, egy tanteremben tanítani. Teljes kántori 
tudás és gyakorlat szükséges; karvezetők, egyesületben 
szereplők előnyben. Képviselőtestületi tagok lá togatása 
személyesen vagy megbízottal pályázatból kizár. Énekpróba 
és választás napjá t pályázókkal közöljük. Felszerelt kér-
vények október l- ig Egyháztanács, Szil, Sopron vm., 
címre küldendők. (414.) 
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Literátus emberek közé 
akar emelkedni ? azok 
szintjét megtartani? OU 
vassa rendszeresen a 
Diarium Könyvbarátok 
Közlönyét. Egy évre 2 
pengő. Mutatványszám 
ingyen. Bpest, Kossuth 
Lajos=utca 18. szám. 
(Egyetemi Könyvesbolt.) 
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Tenor 

Bass 

T O B O l l Z O 
(Kodály Zoltán nyitramegyei népdal gyűjtéséből) 

Férfikarra Bá rdos Lajos 

A 2. és 3. vers r i tmusa nyelvünk hangsúly-törvényei miatt eltér az elsőétől. Ezért a r i tmus-
I h, 

változásokat a következőképen jelöltük: A szótag alatt i vonal J-t, a pont ^ -t, és a kettősvonal 
I 

J . - t jelent. — A 3. vers első két sora halkabban és valamivel lassabban is énekelhető (ad libi-

tum tenorszólóval). 
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A SZATMARÖKÖRITÓI ref. presbitérium pályázatot 
hirdet a IV. tanítói állásra. Fizetés törvényes; 10%-a és 
lakbér egyháztól, többi államsegély. Kötelesség: a vezetése 
alá osztot t osztályok, ismétlősök, vasárnapi iskolások, női 
kézimunka taní tása; egyháztársadalmi, népművelési, bei-
missziói munkában segédkezés. Pályázat i határ idő hirdet-
mény megjelenésétől számítot t 8 nap. Állás azonnal el-
foglalandó. (425.) 

Az ÖCSÖDI református egyház pá lyázato t hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett nőtanítói állásra. Ja-
vadalom: egyháztól & szoba, konyha, kamra s mellék-
épületekből álló lakás, havonként 112 pengő, a többi 
államsegély. Kötelesség: a reá bizandó osztályok vezetése, 
a férfitanerők ál ta l vezetet t leányosztályok kézimunka 
taní tása, belmissziói munkákban segédkezés. Ha kezdő taní-
tónő választatik meg, az segédtanítói minőségben és java-
dalmazással alkalmaztatik. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények e hirdetménynek a Néptanítók Lapjában való meg-
jelenésétől számítot t 8 napon belül küldendők a lelkészi 
hivatalhoz. Egyháztanács. (409.) 

BATTONYAI református egyház pá lyáza to t hirdet egy 
kántor taní tó i állásra. Javadalom: 64 értékegységben meg-
á l lap í to t t 28 katasztrál is hold föld, évi 200 pengő egy-
házpénztárából, egy vágón tűzifa, melyből tanterem is 
fűtendő, 240 pengő kántor i díj évente, stóla, lakás kert-
tel. Kötelesség: I—VI. vegyesosztály vezetése, minden 
kántori teendő végzése, minden belmissziós munka, vasár-

napi iskolatartás, lelkész elfoglaltságakor szószéki szol-
gálat . Megválasztott köteles tanyamegváltás címén Egy-
házpénztárába állásfoglalásakor ötszáz pengőt lefizetni. 
Rendes állásban még nem levő tanító érvényben levő ren-
delkezés szerint segédtanítóul alkalmazható. Kérvények 
szeptember 25-ig lelkészi hivatalhoz küldendők válaszbé-
lyeggel. Állás azonnal elfoglalandó. (407.) 

A F A D D I református egyház a kán tor tan í tó nyugdíja-
zásáig sürgősen helyettes kán tor tan í tó t keres. Fizetése 
egyszáz pengő. Pá lyáza t i határidő a megjelenéstől számí-
t o t t nyolc nap. Egyháztanács. (420.) 

KÖRÖSTARCSAI ref. iskolaszék egy osztály vezeté-
sére a folyó tanévre helyettes taní tó t keres, havi 7 méter-
mázsa búzafizetéssel, aki kántori teendőkben, illetve női 
kézimunka tanításban is segédkezik. Pá lyáza tok szeptem-
ber 22-ig iskolaszékhez küldendők. (424.) 

SOLTVADKERT szarvaskút-tanyai községi taní tói 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: jókarban levő 
lakás mellékhelyiségekkel; mintegy 800 • - ö l n y i , részben 
gyümölcsfákkal és más termőrevált szőlővel betelepített, 
bekerített ker t és törvényes fizetés; kezdőnek az 1930. 
XLVII . t.-c. szerint. Csak római katholikus vallású pá-
lyázók jöhetnek figyelembe. Féffiaknál leventeoktatói, 
nőknél kézimunkára szóló külön minősítéssel bírók előny-
ben részesülnek. Az állás a választásnak jogerőre emel-
kedée u tán haladéktalanul elfoglalandó. Községi iskola-
szék. Soltvadkert. (Pest vm.) (406.) 

MOST KELL GONDOSKODNI A JÖVŐ TANÉVRE 
MINDEN ISKOLÁNAK A KEZELÉSI NYOMTATVÁNYOKRÓL ! 
A vallás= és közoktatásügyi minisztérium megbízásából és rendeletére 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda állítja elő az összes iskolák 

RENDTARTÁSI, KEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI 

NY_0_M TA T V_A N YA I T 
1931. évi január hó l-től érvényes NYOMTATVÁNYJEGYZÉKEK 
a következő csoportosításban jelentek meg: I. Az elemi népiskolák, 
kisdedóvódák, önálló gazdasági és továbbképző iskolák, iparostanonciskolák 
és népművelési tanfolyamok számára. II. Tanító= és tanítónőképző és kis= 
dedóvónőképző intézetek számára. III. Fiú= és leányközépiskolák számára. 
IV. Polgári fiú- és leányiskolák számára. V. Felső kereskedelmi iskolák 
számára. — Minden jegyzék irodafelszerelési tárgyak jegyzékét is tar= 
talmazza. — Bármely jegyzéket kívánatra azonnal bérmentve küldünk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEM-KÖRÚT 6. 
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A VITNYÉDI róm. kath . iskolaszék nyugalomba vonu-
lás folytán megüresedett kántortanítói állásra f. é. szep-
tember 28 iki ha tá rnappal pályázatot hirdet. Javadalma: 
a) 3 szobás' lakás mellékhelyiségekkel, gazdasági épüle-
tekkel és konyhakerttel; h) 10 kath. hold 1496 négyszögöl 
szántó és rét; c) 260 pár után kb. 30 q rozs párbér; d) 
készpénz a községtől 227 pengő; s tóla a győri egyház-
megyei díjszabás szerint és a szolgálati éveknek megfelelő 
államsegély. Értékegység 36. Járandóságai és kötelességei 
az egyházmegyei ha tóság által megál lapí tot t díjlevélben 
és szolgálati szabályzatban foglal ta tnak. Kérvényhez 
melléklendők az összes szükséges okmányok és a forradal-
mak ala t t i viselkedés igazolása. A leventeszaktanfolyam 
végzésének igazolása is ajánlatos. Költségmegtérítés nincs. 
Választás október 1-én a d. e. 9 órakor megtartandó 
énekpróba után. Állás megerősítés u t á n azonnal elfogla-
landó. Kérvények az iskolaszék egyh. elnökének címére, 
Kapuvárra küldendők. W allisch Jenő tb . esperes, plébános. 

A FELSŐSEGESDI (Somogy) rk. egyházközség ö t 
tanerős iskolához osztálytanítói á l lásra pályázatot hir-
det. Javadalma: egy bútorozatlan szoba 30% helyi hozzá-
járulás, a többi államsegély. Pá lyázha tnak férfitanítók. 
Kötelessége szükség esetén kántoriakban segédkezni. Kér-
vényeket szeptember hó végéig kérjük. A választás később 
lesz, amelynek eredményéről pályázók értesíttetni fognak. 
Kath. Egyházközség, Felsősegesd. (397.) 

A B A U J S Z E M E R E I rk. iskolaszék férfitanító á l lás ra 
pályázatot hirdet. Díjazás törvényes. Kötelmek díjlevél 
szerint. Választás szeptember 27-én. Állás azonnal el-
foglalandó. Nőtlen taní tók pályázhatnak. Kántoriakban 
jár tasság előnyben. Megjelenés a jánla tos , de nem díjaz-
ta t ik . Kérvények válaszbélyeggel Plébániahivatalnak. F á j , 
Abaujinegye. (404.) 

A SZARVASI községi iskolaszék az orosháziúti köz-
ségi iskolában nyugdíjazás folytán megüresedett taní tó i 
állásra ideiglenesen helyettes taní tói állásra pályázatot 
hirdet. Az állásra tanítónők is pályázhatnak. Az iskola 
6 osztályú osztat lan. Fizetés törvényszerinti és lakás. 
Kötelező a továbbképző gazd. irányú iskolai oktatás és 
az ág. hitv. evang. egyháztól nyerendő díjazásért az evan-
gélikus vallástanítás. Csak ág. hitv. ev. pályázhat. Pá-
lyázat i határidő szeptember 15. A megválasztott t an í tó 
az állást azonnal köteles elfoglalni. Szelényi János isksz. 
elnök. Szarvas, Békés vm. (419.) 

A T I S Z A K A R Á D I (Zemplén m.) ref. egyház pályáza-
t o t hirdet a lemondás folytán megüresedett tanítói ál-
"ásra Javadalom megfelelő lakás vagy lakbér. Törvényszerű 
fizetés. Kötelessége: osztálytanítás. Zenészek, B-listások, 
menekültek előnyben részesülnek. Kérvények szeptember 
25-ig küldendők: Tóth Kálmán ref. lelkész, Tiszakarád. 
(423.) 

A FÓTI református iskolánál nyugdí jazás folytán meg-
üresedett második számú tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Kötelesség ós javadalom díjlevél szerint. Amennyi-
ben az állásra helyben működő t a n í t ó választatnék meg, 
úgy az ekként megüresedett harmadik számú tanítói ál-
lás töltetik be jelen pályázat ú t j án . Az orgonázásban, 
karvezetésben való alapos jár tasság, illetve tudás meg-
kívántat ik . Belmissziói munka kötelező. Pályázati ha t á r -
idő megjelenéstől számítot t 14 nap. Balogh Ferenc ref. 
lelkész. (422.) 

A SZABOLCSVERESMARTI gör. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet katonai szolgálat ra való bevonulás 
mia t t két helyettes tanítói állásra. Egyik kántor, másik 
esetleg nő. Állások azonnal elfoglalandók. Pályázati kér-
vénvek a kisvárdai gör. kaht . lelkész címére küldendők. 

(399.) 

E H A L L 
B U D A P E S T VI, Andrássy-út 15. 

I. e m e l e t i . 

S É í ) 
TjOF 

M a g y a r o r s z á g 
l e g n a g y o b b 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és i e g v á l a s z -
t é k o s a b b 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. 
Kényelmes részlet-

f i ze tés . 

MALOMI (Pécs mellett) róm. kath. Egyházközség a 
nyugdí jazta tás folytán megüresedett kán tor tan í tó i állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés 75 értékegység, helyi javada-
lom,, természetbeni lakás azzal a kötelezettséggel, hogy a 
községi telefonnak a lakásban helyet adni tar tozik. Pá-
lyázati ha tá r idő szeptember 22. Kérvények a keszüi plé-
bániahivatalnál adandók be. Választás próbaénekléssel 
szeptember 24-én délután 2 órakor Malomban. Személyes 
megjelenés kötelező, útiköltség nem térí t tet ik meg. (405.) 

A G E S Z T E R É D I rk. kántor taní tó i állás nyugdíjazás 
folytán megüresedett. Javadalma: természetbeni lakás 
kerttel, 9 Y* ka t . hold szántóföld, párbér, s tóla 30 érték-
egységben és államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. 
Kezdő t an í tó segédtanítói minőségben lesz alkalmazva. 
Választás és kántorpróba szeptember 30-án délelőtt 10 
órakor. Pályázók okmányokkal felszerelt válaszbélyeges 
kérvényüket szeptember 28-ig egyházközség elnökéhez 
küldjék. (408.) 

SZATMÁR, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyesí-
tett vármegyék Törvényhatósági Érdekeltségi Népiskolai 
Bizottsága a nyirvasvári-csonkástanyai érdekeltségi iskola, 
üresedésben lévő tanítói ál lására pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényes készpénz, természetbeni lakás és két hold 
föld haszonélvezete. Pályázat i kérvények Sza tmár vár-
megye királyi tanfelügyelőjéhez 1931 szeptember 30-ig 
nyú j tha tók be. (417.) 

A K Ó P H Á Z A I rk. iskolaszék nyugalombavonulás foly-
tán megüresedett kántor taní tó i állásjfi — a megjelenés-
től számí to t t 15 napi határidőre — pá lyáza to t hirdet. 
Értékegysóg 10; többi államsegély. Kötelességei a „Rend-
szabályok" és díjlevél szerint. Csak kántori oklevéllel 
bírók, pályázhatnak. Horvát nyelv tudásí í -szükséges. Kor-
teskedés tilos. Személyi bemutatkozás és kántor i próba 
szükséges, de nem díjaztatik. Kérvények „Plébániahivatal" , 
Kópháza, Sopron m., küldendők. (415.) 
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A P A H I I rk. Iskolaszék pályázatot hirdet az I. számú 
féríitanítói állásra. Javadalma törvényes, lakás természet-
ben. Pályázati határidő szeptember 23. Rk. Iskolaszék, 
Páhi. (418.) 

CSERÉLNE 6 tanerős iskolától községi tanító állami 
vagy községi tanítóval tanyára is vasút mellől. Város 30 
perc, hol minden középiskola van. Cím: Sebők Lajos 
tanító. Nagybaracska, Bács-Bodrog megye. Cserejóvá-
hagyás biztosítva. (396.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget. 

FIAM gazdasági iskolában érettségizett, önkéntesi évét 
leszolgálta. Kérem kartársaimat, a jánl ják földbirtokoshoz! 
Címem: Imre Lajos, igazgató, Újpest, Wekerle-utca. (416.) 

BÉKÉS VÁRMEGYÉBEN egy tanerős tanyai iskolá-
ban levő állásomat elcserélném több tanerős iskolában 
levő állással. E békésmegyei iskolához tartozik: 2 szobás 
teljesen ú j lakás, istálló, sertés-, baromfiol stb. mellék-
épület, 300 négyszögöl gazdasági kert gyümölcsfákkal. 
Választ „Csere" jeligére a kiadóhivatalba kérek. (411.) 

KARTÁRSAKNAK zongora, pianinó-harmónium leg-
olcsóbban részletre is. Mendöl tanárné, Próféta-utca 9. 

(403.) 

HELYETTESÍTÉST, vagy házi tanítónői állást vállal. 
Unghváry Vilma tanítónő, Nagykőrös. (412.) 

NÉMET FRANCIA zongora tanítással házitanítónőnek 
ajánlkozik Molnárné. Debrecen, Posta-u. 5/b. (426.) 

KERESEK 3—4 gyermek tanítására szerény igényű 
róm. kath. tanítónőt, esetleg tanítót . Gyógyszertár, Kőrös-
hegy. (427.) 

A fatüzelésfi, légfűtéses, folytonégő „ Z E P H I R " kályha 
10 kg. fával kellemesen f ű t egy normál nagyságú szobát 
24 órán át. Vele a fatüzelés rendkívül olcsó és ideálisan 
tiszta. A legmodernebb külsejű kályha. Kapható minden 
nagyságban és kivitelben. Az árak lényegesen leszállítva. 
Kívánatra könnyített kedvező fizetési feltételek! Árjezyzé-
ket ingyen küld: Héber Sándor kályhagyáros. Budapest, 
Vilmos császár-út 39. 

Rk. tanító CSERÉLNE több tanerős iskolától. Vasút-
állomás helyben. Ajánla tokat „Egészség" jeliigére kiadó-
hivatalba kérek. (428.) 

Sz. Doby Ida: T O R N Á Z Z U N K GYEREKEK! 
Nyolcvan módszeresen kidolgozott , új tornaóra, torna-
szerek nélkül, 450 rajzzal, 4—10 éves gyermekek ré-
szére. Ára előzetesen beküldve 4"—, utánvéttel 4'88. 
Megrendelhető szerzőnél: Budapest, Damjanich utca 
áll. tanítónőképző. Szerző előző művti: Napnyugat i 
játékok I - I I . (elfogyott). Já tékos svédtorna (elfogyott). 

Igen tisztelt tani tó; vevői mm el köz löm, hogy saját gyár tmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké. 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár . mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor, 

gyáros, Budapest, V., Kádár<ntca 3. szám. — Telefon 277—78. 

, , 6 0 e l ő - é s u t ó j á t é k " o r g o n a g y ü j t e m é n y é t 
3"30 Psért bé rmen tve küldi Á r o k s z á l l á s y J á n o s 

főkántor , Szeged. 

T A N Í T Ó K , kántorok, egyházközségek, dalárdák, iskolák négy évtizede 
legjobb megelégedéssel nyilatkoznak harmóniumjaimról, zongoráimról, pi• 
aninokról, valamint minden más hangszerről, amelyeket nálam vásárol tak 
Hatalmas raktára imról legkényesebb igényeket , legolcsóbb á rakon , ké-
nyelmes részletfizetési feltételek mellett pontosan kielégítek. Érdeke te . 
hár mindenkinek, bármilyen hangszert vásárol, kimerítő a jánla to t kérni 
Őfensége József Ferenc főherceg úr kamara i és 3 m. kir. Zeneművészeti 
Főiskola házi hangszerkészítőjétől, R E M É N Y I MIHÁLY hangszeikészítő-
mester hangszertelepéről Budapest, Királysutca 58. Hivatkozzon e lapra. 

CSERÉLNÉK teljesen osztot t 8, (hamarosan) 10 tan-
erős, szép ú j lakással és gyümölcsös, valamint veteményes 
kertekkel bíró összes melléképületekkel felszerelt községi 
(ref.) iskolától, — szép lakással bíró városi községi isko-
lához, ahol sportegyesületet, ifjúsági egyesületet, dalárdát, 
esetleg iparostanonciskolát vezethetnék. Kedvező közép-
iskolai t an í t t a t á s és mellékkereset. Református vallású 
férfitanerők érdeklődhetnek. Cím a kiadóhivatalban, válasz-
bélyeg csatolása ellenében. (400.) 

Pest melletti állami iskolától férfitanító CSERÉLNE 
vezetőtanítóval. Igényeim: villanyvilágítású, magyar-
nyelvű, piciny falu, természetbeni lakás, kert; azonnali 
csere. Szegedi János, Újpest, Dugonics-utca 26. (421.) 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
BUDAPEST VI, VIliMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. TELEFON: ACT. 130—96 ÉS 132—96. 

T. Cím ! 

Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 
viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 

kedvező fizetési feltételek melleit. 
E hó közepén szétküldjük ezidei őszi tájékoztató árjegyzékeinket. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárúkban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
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C S E R É L E K 3 tanerős református iskolától nővel „Csa-
ládi okok" kiadóban. (398.) 

KOVÁCS Dezső „Népiskolai Dalgyűj temény Harmo-
nium-kísérettel" ( I — V I . osz tá ly anyaga ) c. műve máso-
dik kiadása megjelent. Á r a 5 P. K a p h a t ó Fischer L a j o s 
könyvkereskedőnél Sárospa takon. (390.) 

SVÉDTORNA-óra te rvek , heti beosztással , to rna te rem 
nélküli iskolák számára , I—II . , I I I — I V . és V—VI. oszt . 
á = 1-30 P . Tan í tó i fogások és nyelvi magyaráza tok ve-
zérkönyve 6 P. 180 m i n t a t a n í t á s az ú j t an te rv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
I s tván , Budapest , VI , Székely Ber ta lan-u. 23. (384.) 

C S E R É L N E ka th . kán to r t an í t ó osz tá ly tan í tóva l . Pá r - LUKACS lB 
bér rendezve. Kán to r i mellékes hétszáz pengő. Villany-
vi lágí tás , tüzelőkedvezmény. Sa lgó ta r j ánba , középiskolák-
hoz vi l lamosjáratok. Plébániahivatal . Etes , Nógrád-
megye. (393.) 

R . K. T A N Í T Ó N Ő helyettesi á l l á s t vállal . Unghvá ry 
Emma, Nagykőrös. (413.) 

RÓM. K A T H . T A N Í T Ó N Ő helyettesnek ajánlkozik. 
Cím a Kiadóban. (410.) 

L E N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

LUKÁCS BŰTOR CSARNOK 
A tan í tóság rég i k e d v e l t b ú t o r á r u h á z a . — Kényei» 

mes f ize tés i fe l té te lek . — J u t á n y o s árak . 
Budapest VII, Dohányntca 30 . T e l e f o n : J. 4 1 9 - 0 4 . 

ó r a - é s é k s z e r á r u h á z a 
B U D A P E S T IV, Pető f i S á n d o r - u . 18. 

„ T A N Í T Ó K , óvónők, igazgatók és lelkészek nélkülöz-
hetetlen, leghűebb tanácsadója a „Népokta tásügyi köz-
igazgatás i jog kézikönyve", I I . jav. és bőv í t e t t kiadása. 
A jogokról, kötelességekről, illetményekről a legrészlete-
sebb t á j é k o z t a t á s t n y ú j t j a . Ára 10 P , mely 4—5 havi 
részletben is fizethető. Megrendelhető: a szerzőnél, dr. 
Gauser Rezső, kir. s. tanfelügyelőnél. Eger . " 

C S E R É L N E nyíregyházi tan í tó , evangélikus val lású 
ál lami taní tóval bárhová. Cím: Pohlmüller János , Újpes t , 
Nyár -u tca 39. sz. (394.) 

Á L L A M I A K F I G Y E L M É B E ! A népjóléti miniszter 
úr 116.329/1931. sz. a l a t t ál lamiaknak és hozzátar tozóik-
nak engedélyezte a népjóléti a lap terhére dr. Rosenfeld 
Mátyás Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest, Hunyadi-
u tca 47.) igénybevételét . Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, sós-
fürdő, inhalatór ium. (395.) 

Szép és modern tan í tásokhoz nélkülözhetet len GERGELY— 
K A P D S I : ILLUSZTRÁLT TANÍTÁSI VÁZLATOK A TER-
MÉSZETRAJZ TANÍTÁSÁHOZ. A I I I - I V . oszt. anyaga . 
Ára bérmentes í tésse l 5 20 P. Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. P á p a , Zr inyi-u . 

R A P P A I - F É L E M I N I S Z T E R I L E G ENGEDÉLYEZETT 
SZÁMOLÁSI TANESZKÖZ. A taneszköz tapadós abc-vel 
o lvasás tan í t á s ra , t apadós színes r a j z m i n t á k k a l is a lkalmaz-
ható. A vezérkönyv a módszert tökéletesen ismerte t i A 
taneszközt a fováros i , legtöbb vidéki és kül fö ld i i skolákban 
a lka lmazzák . I—II. oszt. taneszköz t e l j e s felszereléssel 18 P. 
I . oszt. taní tói taneszköz tapadós s á rga és piros lapokkal 
8 P. I . oszt. gye rmek taneszköze 1 P. I I . oszt. gyermek 
taneszköze 1 30, vezérkönyy 2'40 P. Tapadós abc tanítók ré-
szére 8 P. Tapadós r a j z m i n t á k 8'80. Minden megrendel t 4 
gyermekdoboz u t á n 1 gyermekdoboz szegény gyermek ré -
szére ingyen j á r . Megrendelhető R a p p a i F a r k a s c ímén: 
Budapes t , Damjan ieh -u tca 46. 

ÁGOSTON ÉS PUCHER ÄRIS.bazär 6 
K é z i m u n k a * a n y a g o k b a n n a g y v á l a s z t é k , ú. m.: 
pamut*, selyem*, gyapjúfonalak és himzőalapíszövetek. 

Iskoláknak és tanítónőknek ár kedvezmé ny ! 

Alapítva 1895-ben. 
# Állandó nagy. r ak tá r : Precíziós svájci órákban, arany és 
0 brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz* 
# tárgyakban. Fizetési k e d v e z m é n y ! 

ELEMI NÉPISKOLAI 
Á L T A L Á N O S TANMENETEK 

Sze rkesz t e t t ék : K R É H N Y A Y B É L A kir . s. 
t a n f e l ü g y e l ő és D E S Z K Á S S G U S Z T Á V áll» 
e lemi i sko la i igazgató , E z e n á l t a l á n o s tan* 
m e n e t e k az ú j t a n t e r v a l a p j á n v a n n a k k i d o b 
g o z v a ; egy»egy h é t a n y a g á t n e v e l ő i vezér» 
g o n d o l a t o k kapcso l j ák össze . M e g r e n d e l s 
h e t ő k a n a g y o b b t a n k ö n y v v á l l a l a t o k n á l éi 
D E S Z K Á S S G U S Z T Á V áll . e lemi iskola» 
i g a z g a t ó n á l S a s h a l m o n . Á r a : I., II. o . osz tá . 
l y o n k é n t 2 P, III. , IV. o. 2 50 P, V., VI. o. 3 P 

közisrnert ftci* O R G O N A " H A R M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
M a g y a r o r s z á g b a n veze tő h a r m ó n i u m c é g és l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m » r a k t á r : 

HÖRL NÁNDOR Budapest n, Török-u. 8. 
A b u d a i M a r g i t » h í d f ő t ő l a m á s o d i k u tca j o b b r a . 

Sürgönyeim : „Harmonhörl". — F i z e t é s k e d v e z m é n y . — Tel. : A. 51-6-52. 
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M A G Y A R T A N Í T Ó K ! 

B E T Ű O R S Z Á G 

ABOje, 
B E T Ű O R S Z Á G 
O L V A S Ó -
K Ö N Y V E I 

E Z E K 
A MI K Ö N Y V E I N K 

Árjegyzék e lap utolsó oldalán. 

KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, Múzeum.körút 6. sz. 

* r 

ARAIMAT LESZÁLLÍTOTTAM: 
FatSzelésű 

ZEPHIR kályhák70 
Szén« és koksz tüzelésű folytonégő 

Rekord és Heros 
kályhák 45 m 

Hazai s zén tüze lésű 

2 aknás REKORD 
kályhák 76 p=tői 

Széns fű téses 

ZEPHIR kályhák 
7 0 p * t ő i 

ELITEstűzhely 120 '— P 
B u d a p e s t e n é s k ö r n y é k é n 

d í j m e n t e s e n l e s z á l l í t v a é s f e l s z e r e l v e . 

Á r j e g y z é k e t d í j t a l a n u l k ü l d : 

HÉBER S Á N D O R 
k á l y h a « é s t ű z h e l y g y á r a , B u d a p e s t , 

V i l m o s c s á s z á r = ú t 3 9 . s z á m . (Hajós«utca sarok.) 
W U g y a n i i t a z e l a d á s i m i n t a r a k t á r 

L e r a k a t o k az ö s s z e s n a g y o b b v á r o s o k b a n 
Kívánatra könnyített k e d v e z d fizetébi f e l t é t e l e k , félár nélkül. 

Príma 
zománc 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömróieút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumíkörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó s I R K Á B A N feltüntetett 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

| ^ . " TECHNIKA 330/1 Technika toll 

530 EF a lumín ium 
írótoi l 

692/1 vágotthegyfl 
f ró to l l 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::: KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapest-belvárosi lőplébánia-templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester -harang" , melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr . Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás ú r ! ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes« 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevélI — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek! 
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Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelő« 
adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 
1931 október 4sén és llsén 

Október 4-én (vasárnap): 
1. Magyar nóták. Játssza Bura Sándor 

és cigányzenekara. 
2. Mit tanulhatunk ma Széchenyitől? 

Dr. Imre Sándor egyetemi tanár. 
3. Magyar nóták. Játssza Bura Sándor 

és cigányzenekara. 
4. Havi világkrónika. Dr. Tóth László. 

Október 11-én (vasárnap): 
1. Magyar dalok. Előadja a Bazilika 

férfikara. Vez.: Zsasskovszky József. 
2. A tiszta lakás és udvar. Vitéz dr. 

Bogdándy György, orvos. 
3. Magyar dalok. Előadja a Bazilika 

férfikara. Vez.: Zsasskovszky József. 
4. Adóügyi tájékoztató. Dr. Szepesy 

Mihály ügyvéd. 

I l l O R f i í \ N ATValamÍnt
 javításokat „SZÁRÍTÁS, V E T É S . . népiskola i osztály* 

V I V \ J V l l r t l vállal mérsékelt árért vezé rkönyvek összes kötetei az ú j (3*ik) k iadásban 
B A R A K O V I T S J Á N O S k a p h a t ó k a Kir. M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a K ö n y * 

• • o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A v e s b o l t j á b a n ( B u d a p e s t IV, Kossu th Lajos»utca 18). 

A T A N Í T Ó VEZETŐJE, M U N K Á J A KÖZBEN L E G J O B B B A R Á T J A 
a Magyar Királyi Vallás« és Közoktatásügyi Miniszter úr megbízásából kiadott 

Népiskola i Egységes Vezérkönyvek 
Szeptember hó 
folyamán 
jelenik meg 
Drozdy Gyula: 
Beszéd« és én 
telemgyakors 
latok 
a III. osztály« 
ban című 
vezérkönyve. 

A pedagógiai szak-
munkákat és vezér-
könyveket havirész-
letre is szállítjuk. 

sorozata . Pengő 

1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-

retek tanítása a III—IV. osztályban 6-40 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

az I. osztályban 9-20 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II . osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve 16-— 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . 

osztályban. 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. 

osztályban. Sajtó alatt. 
A sorozat folytatólagos kötetei előkészületben. 
Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? . . . . 8-— 
Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
Munkakönyve 10.— 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
k i a d á s á b a n az 1931/32. tanévre a k ö v e t k e z ő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
e n g e d é l y e z t e b e v e z e t é s r e a m . kir . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m : 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: Eng. sz. Ára: 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 27.111/926 160 
II. ,. Olvasókönyv 35.184/926 224 

111. 35.184/926 2-40 
IV. 

.; V - V I . j leszállított ár! 30.496/927 
44.105/927 

4 -
560 

Úrhegyi Alajos: 
A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatár III. o. sz. 27.106/926 — 80 

IV 27.106/926 - 9 6 
»» »f »> »• t» V - V I 27.106/926 1-28 

Stelly Géza é s Tanfi Iván : 
Számország. Számtani és mértani példatár III. o. sz. 38.745/926 1-20 

.1 h *• , IV 37.958/926 1*20 
. V - V I 37.958/926 1-60 

Asztalos Gyula: 
Földrajz IV. o. sz. 41.408/926 176 Földrajz 

V - V I 41.408/926 240 
Novy Ferenc : 

A magyar nemzet története. Állampolgári 
256 ismeretek V—VI. 0. sz. 36.095/926 256 

Állampolgári ismeretek V 64.613/927 150 
Éber R e z s ő : 

Természettan és vegytan V—VI. 0. sz. 884—05—126/930 120 
Stelly Géza : 

Természetrajzi, gazdasági és háztartási 
280 ismeretek V—VI. o. sz. 38.618/927 280 

Bexheft Ármin : 
Egészségtan V - V I . o. sz. 55.563/927 1-60 

Szabados Béla: 
Nótaország. Daloskönyv, I. rész Ill—IV. o. sz. 43.732/928 450 

Bartalus István és Pataky Vi lmos: 
Enekiskola II. rész V—VI. o. sz. 89.395/913 —'96 

II. Osztatlan népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor: 

A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 
Úrhegyi Alajos : 

A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 
V - V l 

Novy F e r e n c : 
A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 

Ferenczy István : 
Földrajz IV. o. sz. 

V - V I . o. sz. 

27.111/926 1-60 

42.446/926 —96 
42.446/926 112 

33.550/926 224 

33.550/926 
39.696/929 

1-60 
240 

Minden könyvhöz óráról-órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó árak! Kedvező fizetési feltételek ! ^ Mutatványpéldényokat készséggel küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VI I I . KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

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 , 1931. Budapest, VII I . , Múzeum-körút 6 . - ( F . : Czakó Elemér dr.) 



64. évfolyam. 20. szám. 1931 október 1. 

NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C * Z E R K E S Z T Ö S É G l Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi I TJTI A D Ó H I V A T A L : Királyi 
O minisztér ium Budapest V, Hold-u. 16. Telefon: Aut. 268—IS. 1 X V pest VIII, Múzeum-kör 

Magyar Egyetemi N y o m d a , Buda-
i t 6. Gólyavár. T e l e f o n : J. 461—45 

T / " É Z I R A T O K megőrzésére é> vtjsz«. 
X V adásira a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva. 
ftalnak, minden egyéb Kézirat a szer. 

kesztöségnek küldendő. 

T7»LÖFIZETÉS: egész évre 9'60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes 
S2j szám ára 50 fiUér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820-4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, h o p 
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A TAKARÉKOSSÁG PARANCSA. 
Az államháztartás egész vonalán meg-

szorítják a kiadásokat. A polgárok, min-
den erejük megfeszítésével, fegyelmezetten 
és megértéssel vállalják azokat az anyagi 
terheket, amiket a kötelesség reájuk ró. 
Pénzügyileg, gazdaságilag rendbe kell hozni 
az országot és ez csak takarékosság útján 
lehetséges. Még összébb kell húznunk ma-
gunkat, lemondani sok igényünkről annyi 
lemondás után, kultúrigényeinket is bele-
értve. 

A magyar ember mindent szívesen vállal 
hazájáért. Lelki és erkölcsi megalapozott-
sága, mely felelősségérzését kifejlesztette, 
parancsolóan írják elő számára, hogy semmi 
áldozat sem drága, amikor a legszentebb 
közösség sorsáról van szó. 

A takarékosság parancsa uralkodik ma 
az országban és nincs senki, aki jobban át-
érezné és átértené annak jelentőségét, mint 
a magyar tanítók, éppen azért, mert ők 
tanítói — az országnak. Nemcsak az if jú-
ság nevelői, hanem a nép oktatói, akik kö-
zött a lelkiséget és szellemiséget terjesztik. 
Az ő feladatuk most is, hogy előljárjanak a 
megértésben, hogy rajtuk keresztül erősöd-
jék a közszellem, mely a jövőben való hitet 
ébrentartja. Hogy a bajok és nehézségek, 
amelyek most reánk zúdulnak, csak átme-
netiek és boldogulásunk nincs messze, ha 
kitartásunk meg nem inog és erőnk szét 
nem zilálódik. Ha a meghasonlás nem ver 
éket közénk, ha összefogunk és bizalommal 
kísérjük azok munkáját, akik a helyzet tel-
jes ismeretében, férfias felelősségérzettel 
segíteni akarnak. 

A nemzeti oktatás és népművelés ügye 
nem fogja megsínyleni a takarékosság idő-
szakát, ha a tanítóság — önfeláldozó mun-
kája folyamán — azt, ami anyagi eszkö-
zökben nem áll rendelkezésére, akaratmeg-
feszítésének lelki energiájával, elhatározá-
sának szilárdságával fogja pótolni. 

A pedagógiai kultúrprogramm, sajnos, 
az idők változása folytán ki nem épülhe-
tett. Az események akadályokat gördítettek 
a serény munka elé. Még háromezer ú j tan-
teremre lett volna szükség és ezer tanító-
lakásra, hogy a népoktatás zavartalanságát 
semmi ne hátráltassa. Még néhány könyv-
tár, néhány más intézmény elkelt volna, 
hogy a magyar népművelés tempója meg-
gyorsuljon. Még pár százezer pengőnek 
helye lett volna a magyar tanító háztartá-
sában, hogy gond nélkül végezhesse nem-
zetmegváltó munkáját. Az anyagi források 
elapadtak. Takarékossági intézkedésekkel 
kell rendbehozni az ország háztartását. 

A magyar tanítók ú j feladata, mely mél-
tón társul a régiek mellé, hogy legyen 
segítségére a népnek a helyzet és az esemé-
nyek megérttetésében, a gazdasági össze-
függések, a világgazdasági válság eredeté-
ről és kialakulásáról magyarázatokkal szol-
gálva. 

A tanító a népből való, közötte és érte 
él. Senki nála jobban nem tud beleillesz-
kedni a magyar ember gondolkodásába, 
senki nála jobban nem ismeri vágyait és 
törekvéseit. Szívével érez, agyával gondol-
kodik, nyelvén beszél. Műveltsége, tudása 
azonban fölé emeli. Szelleme fölötte szár-

EMI 
SZEGED. 
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nyal. Az ő feladata, hogy megóvja minden 
csüggedéstől és erőt, szilárdságot, kitartást 
kölcsönözzön neki. Hogy megóvja minden 
mételytől, mely lelki életét megzavarhatná. 

A magyar tanítónak, mai őrhelyén, az 
idealizmus legmagasabb fokára kell emel-
kednie. A hit, szeretet és lelkesedés min-
dent elárasztó érzésfluidumának kell el-
özönlenie lelkét, hogy gátat vessen minden 
ártó befolyásnak és távoltartsa az ifjúság 
lelkének szűz és fogékony talaját, az egyéni 
szabadságot, a család és társadalom életét 
fenyegető szennyes hullámoktól. 

Nagy és felemelő feladatok! Önmagát 
kell megnövesztenie minden tanítónak, 
hogy hiánytalanul teljesíthesse ma hivatá-
sát. Belülről kell megnőnie, föl kell maga-
sodnia hivatásának szépségeihez! 

Nem kételkedik senkisem abban, hogy 
a nemzeti pedagógiai felkent szolgái ezek-
ben a súlyos, megpróbáltatásokkal gazdag 
időkben is úgy végzik el majd feladataikat, 
ahogyan az számukra rendeltetett. Mert 
amit esetleg nélkülöznének tudásban, azt 
erejük és akaratuk fogja pótolni és az isteni 
sugallat, amely körüllengi őket! 

A magyar tanítók — a takarékosságnak 
régtől fogva atyamesterei — a nemzeti 
takarékosság szolgálatába szegődve, nem 
fognak takarékoskodni lelki kincseikkel és 
tiszta, nemes erkölcsükkel fogják alátá-
masztani a közszellemet, hogy legyen ereje 
a kitartásra. 

A magyar jövő — ha egyelőre késik is — 
jönni fog! És az elrendelt és foganatba vett 
takarékossági intézkedések is ennek a jövő-
nek készítik elő az útját! 

KEHZETI fiÖmiEIET. 
A Szent István-napi ünnepségek az utóbbi 

esztendőkben nemzeti szempontból is egyre na-
gyobb jelentőségre tesznek szert. István király 
napjára megmozdul a városok és falvak népe, 
fiatalok, öregek, asszonyok, férfiak felkeresik a 
fővárost s az ősi közös nemzeti eszme hatása 
alatt egybetömörül az egész ország, sőt a hatá-
ron túlról is az egész magyarság, ünneplő ruhá-
ban, ünneplő lélekkel. Mintha az ezeréves Szent 
Jobb áldása lenne ez. 

De nemcsak a magyarság keresi fel ez ünnep-
ségeket, hanem egyre nagyobb számmal külföl-
diek is. István királykor a budai Vár valósá-
gos nemzetközi hely, ahol szinte több az ide-
gen beszéd, mint a magyar. Európa minden tá-
járól és a tengeren túlról is jönnek ide idege-
nek, hogy végignézzék a magyar nemzet méltó-
ságos Szent Jobb-körmenetét és liogy megismer-
jék és megszeressék a mi gyönyörű fővárosun-
kat. 

Bizonyos, hogy a nagy király csodálatos jobb 
keze már sok barátot szerzett hazánknak a kül-
földiek között, aminek fontossága felől politikai 
és gazdasági szempontból egyaránt mindenki 
meg van győződve. Igyekeznek is az illetékes 
tényezők!, hogy minél több külföldi látogatót 
hívjanak be Szent István napjára az országba 
és itt tartózkodásukat minél kellemesebbé te-
gyék. Tavaly s az idén a szórakoztató alkalmak 
közé beiktatták a „magyar népet" is oly mó-
don, hogy népi viseleteket, előadásokat, népi 
táncokat és énekeket mutattak be. Éppen erről 
fogunk itt néhány gondolatot felvetni. 

Kétségtelen, hogy a magyar népi szépségek 
bemutatásának gondolata igen jó és igen szép 
is. Ügy véljük azonban, hogy itt nagy óvatos-
ságra van szükség. 

Tavaly és most még jóindulatú ós szakértő 
tényezők alkalmazták a magyar népi szépsége-
ket az augusztusi látványosságok és mulatságok 

között; de félő, hogy hovatovább bekövetkezik, 
— amint ez gyakran előfordul, — az elsekélye-
sedés. Félő, hogy lassankint a „magyar nép-
viselet", a „magyar népszokás", mint különös 
furcsaság, mint krajcáros piaci mutatvány fog 
szerepelni. Az iizlet elzüllesztheti és sértővé 
teheti a magyar nép szerepeltetését. Ezért kell 
ez ellen már idejekorán bitosítékokat állítani 
és lehetetlenné tenni az esetleges visszaélése-
ket. Meg kell szervezni a dolgot úgy, hogy az 
a magyar nemzethez és István király ünnepé-
hez méltó legyen. Meg kell szervezni az egy-
házi keretek között a Szent István-napi nemzeti 
körmenetet. 

Itt egy rövid kitérést kell tennünk. A szom-
szédos Ausztriában, illetőleg Stájerországban 
van egy társadalmi egyesület: az Alpesi Egye-
sület, amelynek egyesületi célja elsősorban az, 
hogy gondoskodjék a régi stájer erkölcsöknek, 
szokásoknak és viseletnek, főleg a stájer nép-
viseletnek tiszteletéről és fenntartásáról. Célja 
érdekében az egyesület évenkint egy-egy stájer 
városban nagy ünnepi felvonulást rendez, amely-
ben bemutatják a régi stájer életet. Ilyenkor 
a városka zsúfolva van emberekkel, belföldiek-
kel és külföldiekkel. Az egész országból külön-
vonatokon jönnek az ősi viseletekbe öltözködött 
nők, férfiak, gyermekek, hogy résztvegyenek a 
nagy bemutatón. A városka elején sorakozik fel 
és áll egybe a hatalmas menet. Virágos fogatok, 
régi hintók, lovas és ökrös szekerek, gyalogos 
és lovas csapatok, énekesek, zenészek, táncosok. 
Pompás látvány. Egy színes, patinás darab a 
régi világból. 

Ilyesmit lehetne létrehozni nálunk is. Be kel-
lene mutatni a magyarság nemzeti szépségei 
közül azt, ami bemutatható. Igaz, hogy a stájer 
példa nem mindenben követni való, mert ott a 
felvonulás olykor vásári komédiát juttat az 
ember eszébe. De ha itt Budapesten, az ország 
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fővárosában az első magyar király, a nemzet-
alapító király emlékünnepén az évszázados egy-
házi körmenet áhítatos komolyságában jelen-
nék meg a magyar nemzet, a magyar nép, — 
ez már méltó lenne az ünnephez is, a magyar 
néphez is, és teljes biztosítéka lenne annak, 
hogy a magyar népéletnek és a magyarság tör-
ténelmi jelenének ez a szerepeltetése el nem 
sekélyesedhetik. 

A Szent István-napi körmenetben ma is jelen 
vannak a díszmagyarba öltözött előkelőségek. 
Ezek mellé sorakozhatnának a díszmagyarba 
öltözött magyar asszonyok, díszmagyaros ma-
gyar leányok s az ország különböző vidékeiről 
való népi csoportok a maguk színes, szép öltö-
zékeiben. Nem vallanánk szégyent ezzel a kül-
földiek előtt! Európában kevés nép van, amely 
olyan művészi szépségű külsőségeket, öltözéke-
ket tud felmutatni, mint a magyar. 

A körmenetet régi magyar egyházi zene és 
ének kísérhetné, művészi előadásban. Mert ná-
lunk az egyházi zenének is megvan a maga mű-
vészi értéke mellett a magyar jellegzetessége. 

A körmenet tervét országos szervezetként az 
illetékes szaktekintélyek, etnográfusok és a ma-
gyar egyházi zene ismerőinek bevonásával köz-
pontilag lehetne elkészíteni. A végrehajtást, az 
egyes vidékek, falvak csoportjainak előkészü-
leteit a törvényhatósági népművelési bizottsá-
gok irányítása mellett a helyi iskolánkívüli 
népművelési bizottságok végeznék, természete-
sen főleg a tanító közreműködésével. A buda-
pesti rendezés munkája pedig a székesfővárosi 
népművelési bizottságnak lenne a feladata. 

A munkálatokba be kellene kapcsolni az Or-
szágos Idegenforgalmi Irodát is. 

A magyar nemzeti viseletnek, a magyar egy-
házi zenének bemutatására ennél méltóbb és 
ünnepibb keretet alig lehet elképzelni. Az általá-
nos úriaskodás, helyesebben a nemzetközi tömeg-
ízlés romboló és uniformizáló ereje ma már 
nemcsak a városi lakosságnál, de a távoleső 
falvak lakosainál is irtja a nemzeti külsőt és 
ezzel együtt a nemzeti erényeket is. Ezért gon-
dolnunk kell arra, hogy a „nemzeti szépnek" 
ezt a leginkább pusztulni kezdő részét megment-
sük a pusztulástól; gondoskodjunk fenntartá-
sáról; ápoljuk és tartsuk tiszteletben. De eze-
ket a szépségeket figyelmesen ki kell válogatni 
és mindenekelőtt nekiink magunknak — meg-
ismerni. Sajnálatos tény, liogy például a fő-
város lakosai közül Magyarországot, a magyar 
életet nem sokan ismerik; részint azért, mert 
sok emberben még mindig él az értelmetlen kül-

földimádat, részint pedig azért, mert egy-egy 
falunak az ismerése még nem jelenti a magyar 
élet ismerését. Fel kell tehát tárnunk és meg 
kell ismertetnünk, beosülésre kényszerítenünk a 
magyar közönséget legalább azok iránt a nem-
zeti értékek iránt, amelyek szem elé hozhatók 
és megismertethetők. 

Ez fokozni fogja a magyar önbizalmat, meg-
erősíti az önérzetet és még bátorságot is ad 
ezekben a mai nehéz időkben. 

Idegenforgalmi s ezzel kapcsolatosan általá-
nos gazdasági szempontból sem lenne jelenték-
telen ez a nemzeti bemutatás. A háború előtt a 
külföld vagy nem ismerte, vagy rosszul ismerte 
Magyarországot. Hogy ne ismerje, vagy rosszul 
ismerje, gondoskodtak róla az osztrákok. Bécs-
ben lebeszélték az idegeneket arról, hogy Ma-
gyarországba ellátogassanak. Betyárokkal, úton-
állással ijesztgették őket. Ennek az ismeretlen-
ségnek a hatását gyakran még ma is keserve-
sen tapasztalhatjuk, ha külföldre utazunk. Nem 
szorul magyarázatra, hogy ez az ismeretlenség 
gazdasági összeköttetéseinknek sem válik elő-
nyére. Most tehát, amidőn a külföld érdeklő-
dése hazánk iránt egyre fokozódik, amikor zene-
művészeink, képzőművészeink és nagy mérték-
ben sportolóink Európán túlmenőleg is tiszte-
letet és elismerést szereznek a magyar egyéni 
kiválóságnak, meg kell mutatnunk, és be kell 
bizonyítanunk, hogy ez az egyéni kiválóság 
egy ősi nemzet életerős, erkölcsös lelkéből fakad. 
Az ezeréves Szent Jobb vallási és nemzeti ünnepe 
erős nemzeti erkölcsi érzéken alapszik! Ame-
lyet az idő nem tudott szétszakítani s amelyet 
ma az élet súlya még csak szilárdabbá tömörít. 
Ezt jelentené és ezt igazolná a mi nagyszerű 
István-napi körmenetünk. És még valamit. 
A körmeneten részt vesz Magyarország Kor-
mányzója, a kormány tagjai és különböző mél-
tóságok. Részt vesznek akkor is, ha protestán-
sok, mert az első magyar király királya volt 
minden magyarnak és minden keresztény ma-
gyarnak. Ezt is, s ezáltal azt is jelentené és iga-
zolná tehát a körmenet, hogy a magyar nem-
zeti eszme mindnyájunk lelkének őseredeti, kö-
zös tartalma s annak szolgálata mindnyájunk 
közös akarata. 

A külföldi látogatók mindezt bizonyára meg 
is éreznék és fényképező-gépeik, amelyek sűrűn 
szoktak csattanni a Szent István-napi körmenet 
alatt, emlékül vihetnének egy felemelő élet-
képet, amely az ezeresztendős magyar nemzet 
életét tárja elő a vallási áhítat komolyságában 
ós fényességében. N. Gy. 

Gyermekjáték készítésének menete. Hogyan lesz a fakölöneből lovacska. 
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A L A P V E T Ő G O N D O L A T O K A M O N T E S S O R I 
B £ I D S Z E » B E I . 

Az Autoeducazione nelle scuole elementari alapján 
írta: B U R C H ARD=BÉLA VÁRY ERZSÉBET. 

Montessori más oldalról vette szemügyre a 
nevelés kérdését mint akár a hagyományos peda-
gógia, akár a modern reform irányok. 

A hagyományos pedagógia céljait az eszmé-
nyek világából meríti és szükségesnek látja az 
embereket a nevelés segítségével erkölcsös lé-
nyekké alakítva, a jónak, szépnek, igaznak ide-
áljait az emberbe beoltani s a rosszat pedig ki-
irtani, 

A modern reformtörekvések viszont az összes, 
úgynevezett természetes megnyilvánulásnak, 
mint játékoskodó fantázia, öntevékenység, igye-
keznek, a régi gátakat letörve, utat engedni. A 
hagyományos pedagógia egy konstruktív kerek 
ogész, amely logikusan összeállított terv szerint 
dolgozik; a reformtörekvések pedig a „természe-
tes" védelméért inkább a pillanatnyi szükséglet-
nek akarnak megfelelni. 

Mindkettő szükségképen egyoldalú és ellenté-
tes, mert az egyik elsősorban a nevelési célt, a 
másik a nevelendő subjectumot veszi figyelembe 
6 míg az egyik imperatívusokkal dolgozik, addig 
a másik alig tud válogatni a megnyilvánulások 
között, követelései közül tehát annyit valósít 
meg, amennyit speciális helyzete megenged, 
vagy a vezető egyéni akarata szükségesnek tart. 

Montessorit sem előzetes pedagógiai meggon-
dolások, sem a „természetes" megnyilvánulások 
feltétlen megőrzésének félelme nem feszélyezte 
akkor, mikor — mint kezdő orvos — fogyatékos 
szellemű gyermekek tompa érzékszerveinek, il-
letve felfogó képességének költögetése és élesí-
tése útján, megtanította őket a népiskolai isme-
retekre. 

Alapvető megfigyelését azonban nem akkor, 
hanem később tette, mikor fenti módszerét a 
normális gyermekekre akarta alkalmazni s azt 
figyelte, miképen reagálnak a normális gyer-
mekek azokra a módszeres eszközökre, amelyeket 
korábban a gyengeelméjű gyermekeknél hasz-
nált. Ekkor az a megfigyelés ejtette bámulatba, 
hogy a gyermekek olyan mélyen képesek egy 
eszközzel való foglalkozásba elmerülni, hogy 
szinte süketek s vakok minden egyéb külvilági 
ingerrel szemben, amivel alaposan rácáfoltak a 
gyermekek állhatatlan figyelméről szóló felfo-
gásra.1 

Montessori — mint maga mondja — a nagy 
felfedezők, tudósok, föltalálok csodálatosan ab-
sorbeáló elmélyedésével hasonlatos jelenséget 
figyelt meg a kis gyermekeken, amelyet épp csak 
ki kell használnia a pedagógiának ahhoz, hogy 
eltüntesse a tanítási nehézségeket. 

Montessori tehát abban látta a gyakorlati 
pedagógia feladatát, hogy megfelelő eszközökkel 
és berendezéssel segítse elő ennek az elmélyedés-
nek megvalósulását, (megfelelőnek találván azo-

1 Montessori Autoeducazione nelle scuole elementari, 
p. 51. 

kat az eszközöket) amelyek segítségével nemcsak 
a koncentráció nyilvánul meg a gyermeken, de 
amelyekkel egyszersmind azokat az alapvető 
ismereteket is elsajátíthatja, melyekre kultú-
ránk mai fokán szüksége van. 

Vagyis Montessorit nem az a dogma vezette, 
hogy a csapongó gyermeki figyelmet kitartásra 
kell tanítani, hanem az a megfigyelés, hogy a 
gyermek magától képes figyelni, még pedig 
hosszan, elmélyedten, ha olyan eszközökkel dol-
gozhat, amelyek érzékszei'veinek ingert és fejlődő 
szellemének táplálékot nyújtanak. 

De Montessori nem is tartotta a gyermek ösz-
szes megnyilvánulásait, amelyekkel egy adott 
helyzetre reagál, egyformán értékeseknek, hanem 
csak azokat, amelyben a figyelem koncentrált-
ságának nagy, mint látni fogjuk, építő, szellemi 
ereje mutatkozott. A nagyfokú elmélyedő figye-
lemnek értékét nemcsak a gyermek pillanatnyi 
arckifejezéséből, nemcsak a lángelmékkel való 
hasonlatosságból állapította meg, hanem abból 
a sajátos visszahatásból is, amely a gyermek 
lényén a munka befejeztével tükröződik. A 
gyermek, a munka befejeztével nyugodtnak s 
megelégedettnek látszik, derült arcáról olyan erő 
sugárzik mintha üdítő álomból ébredne — 
mondja Montessori.2 — S valóban a gyermekek 
mintegy látóbb szemekkel néznek körül a világ-
ban: az addig figyelembe se vett tárgyak egy-
szerre jelentősséget nyernek szemükben s ha pl. 
valamelyiknél a színek párosításánál nyilvánult 
meg a koncentráció, akkor utána talán sorra 
fogják járni a szoba bútorait, hogy elmondják 
színüket és ezzel mintegy kivetítsék a hosszú, 
elmélyedt munka árán szerzett ismereteiket a 
világba. Vagy pedig művészi alkotásukban, pl. 
rajzaik színezésében (nem rajzolnak többé piros 
fákat s zöld házakat) nyilvánul meg ez az ered-
mény. 

A régi pedagógia nyelvén ezt a begyakorlás 
vagy alkalmazás fokának lehetnts nevezni, itt 
azonban a gyakorlás — mint spontán és actív 
szellemi munka —• egy magasabb fokon, a fel-
fedezés fokán nyilvánul meg. 

A modern pedagógia unalmasnak tartja a be-
gyakorlás fokát s szórakoztatással igyekszik át-
segíteni rajta a gyermekeket. Büszke, ha elmúlt 
az egyszeregyóra anélkül, hogy a gyermekek 
észre vették volna, hogy unalmas szorzatok is-
métlésével volt dolguk. 

Nem így Montessori, ő megfigyelte és megér-
tette a gyermekekben a felfedezés nagy örömét 
s expanzív erejét; tudja azt, hogy amikor egy 
gyermek az előkészítő (rajz, betűtapintó s szó-
összerakó) gyakorlatok útján rájön arra, hogy 
írni képes, akkor egyszerre új arcot kap szemé-
ben a világ. 

2 Auto, ed., p. 52. 
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A dolgok az írás szemszögéből kapnak vektort 
a gyermek felé vagy helyesebben kifejezve a 
gyermek új képessége erejénél fogva mintegy 
magához vonzza a leírható dolgokat és gondola-
tokat, ami egy gazdag, boldog, változatos gya-
korlásnak s munkásságnak lesz kútforrása: ismét-
lések, kis művészi alkotások, pontos regisztrálá-
sok formájában. Penna alá kerülnek az osztály-
társak nevei, az olvasójátékok tárgyai, a naptár 
az összes szentjeivel, hónapjaival s napjaival. 
Az első lépés csak a kiindulási pontja egy nagy 
aktivitású hullámnak, melyet a „felfedezések 
korszakának nevezhetnénk'1.3 

Ennek nemcsak az írással, hanem a rajz, a 
számtan, az olvasás, a mértan, a földrajz, stb. 
különböző stádiumában megismétlődő — szinte 
elemi erővel kitörő buzgalomnak láttára elnémul-
nak a szorgalomról, munkára szoktatásról, juta-
lomról s büntetésről, a lecke ellenőrzéséről, a 
példaadásról szóló módszertani gondolatok, mert 
ezt a buzgalmat ilyen eszközökkel iigy sem lehet 
irányítani, mintahogy a poétát sem, azért szállja 
meg az ihlet, hogy babérkoszorút nyerjen. A 
buzgalom — amit más iskolában szorgalomnak 
szaktak nevezni — itt egy túláradó erőből; a ké-
pesség erejéből táplálkozik. A büntetés csak az 
aktivitás megvonása lehetne, míg az aktivitás 
kielégülése magában véve is jutalom. Munkára 
szoktatni tehát nem is kell, de példaadással nem 
is lehet, mert a példa nem képes erőt adni. Erőt és 
képességet csak a hosszas, megelőző gyakorlatok 
halmozhatnak fel a gyermekben. Ez a felhalmo-
zott erő a munka rugója, a szerzett képesség 
pedig ellenőrzője a gyermekben annak, hogy he-
lyesen oldotta-e meg a kitűzött feladatát. 

Ez az egész, nagy szellemi fejlődési komplexum 
a figyelmes munka útján szerzett ismeretek és 
képességek kirobbanása egy aktív felfedező s 
egyszersmind gyakorló munkában,4 természete-
sen csak azért lehetséges, mert az embernek s a 
gyermeknek olyan a természete, hogy tapaszta-
latait feldolgozni, elraktározni, rendezni, fel-
használni és ezzel egyéniségét mind magasabb s 
magasabb fejlődési fokra emelni képes. Ha az 
embernek ez a képessége nem lenne, kárba veszne 
minden nevelői munka, mintahogy javarészt 
kárba is vész ott, ahol nem az ember eme alap-
vető; önmagát mintegy organizáló erejére épí-
tenek, hanem kívülről akarják ráruházni a szük-
séges tulajdonságokat, ismereteket és képessége-
ket. Ezeknek a munkája hasonlatos azokéhoz, 
akik ahelyett, hogy felhúznák az óra rúgóját, 
ujjaikkal tologatják tovább a mutatókat.5 Az 
ilyen tologatáshoz persze aztán külső ingerlő 
eszközökre: mint érdemjegyek, példa, megszé-
gyenítés, szoktatás, ellenőrzés, van szükség, mert 
hiszen a természetes rugó nem működik. 

Vagyis a hagyományos módszerek kevésbe 
vették az ember természetes szellemi növekedé-
sének erejét és a tanulásból akaratedző, önmeg-
tagadásra késztető erkölcsi feladatot csináltak, 
míg Montessori a gyermek természetes szellemi 
fejlődésének erejében bízva, ennek szabad utat 

3 Auto, ed., p. 59. 
1 Auto, ed., p. 53. 
5 Pedagógia scientifica p. 203. 

biztosít és ezzel egyszerűen feleslegessé teszi a 
tanulást fegyelmező s serkentő külső eszközöket. 

De azért Montessori módszeréből sem hiányoz-
nak az erkölcsi meggondolások, csakhogy ezek 
nem kívülről, nem imperativusként, hanem épp 
úgy hódítás formájában jelentkeznek a gyer-
meknél, mint a képességek megnyilvánulása. 

A tapasztalat szerint ugyanis, azok a gyerme-
kek, akik Montessorinál fejlődő érdeklődésüktől 
vezetve elmélyedten követhetik munkájuk fona-
lát, nemcsak ismereti, képességbeli, szóval nem-
csak szellemi, de lelki tőkét is gyűjtenek. Mikor 
a hosszas, elmélyedt munka után, akárcsak egy 
erősítő álomból — gondolataikkal is — újra 
visszatérnek társaikhoz s a fizikai környezetbe, 
akkor mintegy önmagukban megerősödve, job-
ban meglátják hol, mivel kell s lehet segíteni és 
túláradó erejük nagylelkűségénél fogva engedé-
kenyebbek, közlékenyebbek lesznek. Hogy ponto-
san milyen erőművi eltolódások mennek végbe 
bennük, azt éppoly kevéssé tudjuk, mint annak 
a pontos útját, hogy egy-egy ismeret miképen 
jön létre — de annyi bizonyos, hogy a jótékony 
visszahatás a gyermek szociális és erkölcsi éle-
tére minden esetben nemcsak bekövetkezik, de 
Montessori szerint fokmérője is a gyermek hala-
dásának, úgyhogy az Autoeducatióban külön 
feladatává teszi a tanítónak azt, hogy figyelje, 
vájjon mikor s mennyire képes már a gyermek 
a környezete életében aktív, segítő, résztvevő, 
szolgálatkész szerepet vállalni. 

Mindezekért a megnyilvánulásokért természe-
tesen éppúgy nem jár külső jutalom, mint a he-
lyesen végzett munkáért sem jár babérkoszorú. 
A képesség — az, hogy segíthettem és tudtam is 
segíteni — önmaga is jutalmaz s ez az, ami meg 
is látszik a gyermek viselkedésén. 

Montessori, aki mint az igazi lélekbúvárok, 
alapos ismerője azoknak a, mondhatnám, dina-
mikus erőknek, amelyek a lélekben hívőkben la-
koznak, szereti az elmélyedt s megnyugodott 
gyermek megnyilvánulásait ezekéhez hasonlí-
tani, mert mindketten egyképen egy belső szük-
ségszerűségből, egy megerősödött egyéniség lelki-
erejéből, annak kifelétörő, de megnyugodott és 
így jótékony erejéből merítenek. 

Montessori nem is jegyzi fel a gyermeki lélek 
összes megnyilvánulásait válogatás nélkül. Nem 
az a célja, hogy egy-egy korra jellemző állapo-
tok hű deseriptióját adja — mint ahogy azt a 
pszichológia teszi, mikor statikus tulajdonságok' 
után (motorikus-e, vagy vizuális) kérdez, — ha-
nem azokat a megnyilvánulásokat kíséri figye-
lemmel, amelyek az egyéniséget építő elmélyedő 
munka nyomán fakadnak: Hogy fegyelmezetten 
(célirányosan) mozog s viselkedik-e? Más-e a vi-
selkedése munka előtt, mint utána? Örül-e, szol-
gálatkészebb-e, figyelmesebb-, közlékenyebb-e a 
munka után? Résztvesz-e és milyen formában 
társai munkájában? Vagy még nem törődik ve-
lük? Figyelmes lesz-e már a „legkisebb jeladásra 
is"? Engedelmeskedik-e az általános parancsnak, 
vagy csak ha személyesen hozzáfordulnak? 
Öröme telik-e az engedelmességben? 

íme, mindmegannyi kérdés, amelyek a fejlődés 
valamennyi fokán, mind differenciáltabban visz-
szatérhetnek s amelyek nem egy állapotról, nem 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 6 (C>4. ÉVFOLYAM 19. SZÁM.) 

is elszigetelt képességekről, hanem az egész egyé-
niség beállítottságáról adhatnak számot, s a 
gyermeket a külvilággal való érintkezés, a helyt-
állás, a hatás, oldaláról, tehát dinamikus szem-
pontból tárják elénk, mert az erők csak annyit 
érnek, amennyi hatást fejtenek ki. Ezzel szem-
ben azok a megállapítások, hogy a gyermek váj-
jon rajzban vagy írásban, motorikusán vagy 
akusztikusán képes-e valamit kifejezni, annál is 
inkább alárendelt jelentőségűek, mert nines mó-
dunkban az egyik kifejezési módot, pl. az akusz-
tikusai grafikusra változtatni. Ezek tehát nem 
lehetnek a nevelés tárgyai, holott a dinamikus 
megnyilvánulásokat, habár csak indirekt, oly-
képen befolyásolhatjuk, hogy a gyermeknek mi-
nél több alkalmat nyujtunk az elmélyedésre. 

A Montessori-nevelőre ezek alapján merőben 
más feladatok hárulnak, mint a szokásos mód-
szer tanítóira. Mert míg a tanítónak legfőbb 
gondja az ismert anyag helyes átadása, az érdek-
lődés felkeltése, a mindenoldalú szemlélet, a ta-
nulság levonása az alkalmazási lehetőségek ki-
merítése, stb., addig a Montessori-nevelőé az, 
hogy olyképen rendezze el a gyermekek életét az 
iskolában, hogy minél többször legyen alkalmuk 
elmélyedten dolgozva lelkivilágukon építeni és 
az érdeklődés magától vezethesse a gyermeket 
foglalkozása megválasztásához. Az ismeret min-
denoldalú proiciálását pedig, ami a szemlélte-
tés, alkalmazás stb. fokának felel meg, a Mon-
tessori-iskolában maga a gyermek végzi akkor, 
mikor egy-egy képessége kirobban és mint az 
írás vagy a rajz említett eseteiben, megindul 
tevékenysége. 

A tanítót módszertani kérdések: a hogyan ta-
nítom meg! kérdése foglalkoztatja; a Montes-
sori-nevelőt az: hogyan biztosíthatom, hogy el-
mélyedten, figyelmesen dolgozzék. 

Mindkét szerepnek megvannak a maga tech-
nikai fogásai, a maga gyakorlati útjai, módjai, 
de míg a tanítók egy-egy leleményes tanítási 
módot vagy tervezetet könnyen eltanulhatnak 
egymástól akkor is, lia világnézetük eltérő, addig 
a Montessori-nevelő csak akkor dolgozhat ered-
ményesen, ha benne is ugyanaz a nagy tisztelet, 
az a felemelő komoly szeretet és megértés él a 
gyermek iránt, mint Montessoriban, melynek 
erejénél fogva meg tudja látni ós közvetett úton 
meg tudja védelmezni a valóban építő megnyil-
vánulásokat. 

Montessori és az egyéb nevelő eljárások ellen-
téte talán legvilágosabban abban a szerepben 
nyilvánul, amely a fegyelmezésnek jut a kétféle 
nevelési rendszerben. 

A szokásos iskolákban a tanítás megkezdésé-
nek sine qua non-ja az, hogy csend, figyelem, 
mozdulatlanság, a tanító felé fordult várakozó 
hangulat legyen. Csak az így fegyelmezett osz-
tályban lehet tanítani, de a fegyelmet a szaba-
dabb elvű iskolákban épp csak a tanítás ideje 
alatt tartják fenn, mert kellemetlen kényszernek 
ítélik, szünpercben pedig engedik, hogy kedvükre 
tomboljanak a gyermekek. Az uniformizáló disz-
ciplínát tehát csak a tanítás módja, csak az, 
hogy a tanító élőszóval tanít és mintegy a tudás 
forrásaként szerepel, teszi szükségessé. 

Nem így a Müntessori-iskolában. A munka 
nem akkor kezdődik, ha a tanítónő a gyermeke-
ket mind egyformán csendre intette, hanem a 
figyelem, a nyugalom, a békesség akkor áll be 
és mélyül, mikor a gyermekek már dolgoznak 
és minél jobban elmélyednek munkájukba, annál 
inkább erősödik, de a munka megszűntével nem 
röppen el, hanem kihat a gyermek egész visel-
kedésére azért, mert az elmélyedt munka meg-
erősítette egyéniségét és akaratát és módot adott 
neki arra, hogy magát egy inherens cél szolgá-
latába állítva, értelmesebben tudja kifejezni. A 
Montessori-nevelő vállairól a módszeres tanítási 
eszközök nagy mértékben leveszik a tanítandó 
anyag súlyát, a feladata csak az eszközök hasz-
nálatába beavatni a gyermeket, a tétovázó, bi-
zonytalan, s így bizonytalansága okából rendet-
lenkedő gyermeknek azt a megfelelő eszközt 
nyújtani, amelyre szüksége van és mindazokat 
az apró, gyakran mellékesnek látszó körülmé-
nyeket elhárítani, amelyek az elmerült munkát 
megakadályozhatnák. Ö tehát nem tart rendet, 
de ápolja a rendet, nem fegyelmez, hanem szol-
gálja a fegyelmet, amely nem kiinduló pontja, 
de gyümölcse az elmélyedt munkának. Ennek a 
munkának azonban előfeltétele az, hogy bízzék, 
liigyjen a gyermek önmagát felépítő aktivitásá-
ban, a gyermek munkásságának értelmességében 
és meglássa, megérezze a gyermek legfinomabb 
megnyilvánulásait is. Enélkül a hit nélkül Mon-
tessori minden utasítása írott malaszt marad 
számára. 

Montessori tehát más vonatkozásban látja a 
nevelés feladatát, mint akár a hagyományos pe-
dagógia, akár a modern reformirányok. Meg-
figyeléseinek s a hozzájuk fűzött gondolatoknak 
koncentrikus erejénél fogva: a nevelésben sze-
replő tényezők nála más vektorokat, más irányt 
kaptak. Ez az eltolódás egy eddig jóformán észre 
sem vett megfigyelésnek, annak a megfigyelés-
nek nyomán támadt, hogy a gyermek, megfelelő 
eszközök birtokában hosszas, elmélyedt munkára 
képes. Montessori módszerének középpontjában 
tehát nem egyszerűen a gyermek áll — talán 
azért, mert reá irányulnak a nevelő eljárások, 
vagy mert gyermekessége érdeklődést kelt —, 
hanem azért, mert elmélyedt, önmagát és ismere-
teit felépítő figyelmes munkára képes és ezzel 
a képességével leveszi a tanító válláról a meg-
tanítás felelősségteljes munkáját. A nevelendő 
személy — akire eddig a céltudatos hatások irá-
nyítva voltak —• a Monteseori-módszerben, mint 
cselekvő egyén, maga lép a munka gyújtópont-
jába. Ö az, aki érdeklődik, kiválaszt, összehason-
lít s elbírál, aki ismeretet gyűjt, aki szellemi ké-
pességeit a világba vetítve, ott a maga számára 
fedezi fel a külvilág tárgyait, aki problémákat 
vet fel és így feladatok elé állítja magát; ő az, 
aki egy-egy képességének birtokában újra meg 
újra (írás, számolás, olvasás útján) meghódítja 
a világot. A szellemi erők ilyen gazdag megnyil-
vánulásával szemben a tanító szerepe csak pasz-
szív lehet, megvédelmezni s táplálni ezeket az ér-
tékes megnyilvánulásokat. A megvédelmezést 
szolgálja egyrészt a tanító passzív magatartása, 
amely nem gáncsol, nem dicsér, de megértéssel 
tudomásul vesz és az a sajátos környezet vagy 
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berendezés, amely lehetővé teszi azt, hogy a gyer-
mekek valóban otthonuknak érezzék az iskolát, 
amelyet áttekinthetnek, rendben tarthatnak, 
amelyben kölcsönösen segíthetnek egymásnak. A 
táplálást viszont a sajátos Montessori-eszközök 
látják el, minden egyes fejlődési foknak a meg-
felelő ingert, a megfelelő problémát, a megfelelő 
munkaalkalmat nyújtva. Ügy a környezet rend-
bentartása 6 vele együtt a gátlások elhárítása, 
valamint az eszközök használatába való beava-
tással, az eszköz s a gyermek szelleme közötti 
kapcsolat létesítése a Montessori-nevelő feladata. 

Montessori módszerében a nevelő imperatívu-
szoknak nincs helyük, de nem is szükségesek, 
mert a gyermekek saját benső énjük erejénél 
fogva — amely a munkában nyilatkozik meg — 
úgyis jók, tehát elérik a nevelés célját. 

A Montessori-nevelés ezek alapján nem védel-
mez és nem táplál minden gyermeki megnyil-
vánulást válogatás nélkül, hanem csak azoknak 
kedvez, amelyeknek építő erejük van. Iskoláinak 

sajátos berendezésével, a tanító tartózkodó s 
gondoskodó magatartásával azokat a képessége-
ket bírja megnyilatkozásra, amelyekkel ismere-
teket gyűjthet és ügyességekre tehet szert és 
ezzel fölfelé haladva a szellemi fejlődés útján, 
önmaga építheti és erősítheti egyéniségét. A 
Montessori-iskolában a gyermek nem áll szem-
ben egy idegen akarattal, tehát nem fordulnak 
elő mindazok a rosszaságok, amelyekkel az el-
nyomott gyermek reagál az iskolára, de nem is 
nyilvánulnak meg a megértő vezetés híjján sza-
badjára hagyott gyermekek minden fejlődést 
nélkülöző szertelenkedései sem. „Azt hiszem" — 
mondja Montessori — „a nevelő feladata minde-
nekelőtt az erők megvédelmezéséből áll, anélkül, 
hogy megzavarnék megnyilvánulásait, azután 
az ember s a benne lévő szellem közötti kapcso-
lat létesítéséből, amelynek szolgálnia kell őt.6 

6 Auto, ed., p. 142. 

A F Ö L D R A J Z T A H í Í T Á S l É S A Z Ú J T A K T E R V . 
Irta: EBERHARDT JÁNOS. 

Eddig a földrajzi tanításnál az egyedüli szem-
léltetőeszköz a térkép volt. Pedig, ami nem az 
érzékek kapuján, az átéléseken keresztül vonult 
emlékezetünkbe, az rendesen épp oly gyorsan 
tűnik el, mint a hang, amellyel a lelket meg-
tölteni próbáltuk. 

A tanulók emlékezetét teletömtük a világ 
minden részéből összeszedett folyók, folyamok, 
puszták, hegyek, szigetek, tengerek neveivel, 
emellett a hazaszeretet ápolására szükséges 
hazai földrajz tanítása sokszor háttérbe szorult. 

A mostani pedagógiai irányzat az átélést 
hangoztatja. Az új iskolában tehát pl. a „hegy" 
fogalmát nem csupán egyes megfigyelések bi-
zonyos száma alkotja, hanem az összes lelki be-
nyomások, amelyeket a hegynek valóságos meg-
mászásánál szereztünk. Azok az összes érzések, 
amelyek váltakozva jelentkeztek a hegy meg-
mászásánál: test melegének növekedése, az erő-
sebb szívverés, a fokozottabb tüdőműködés, a 
magasban a levegő erősebb mozgásából szár-
mazó lehűlés, az egész test, de különösen a lá-
baknak fokozatosabb megerőltetéséből származó 
elfáradás, a gyorsabb vérkeringés, a látókör 
fokozatos nagyobbodása. Mindezek együttvéve 
nyújtják csupán a hegy fogalmát. Ilyen töké-
letes megismerés csupán a saját tapasztalatun-
kon, egyéni átélésünkön épülhet. 

Innen van a földrajzi kirándulások fontos-
sága. Ezek alapján tanulja meg a tanuló való-
ban megismerni a szülőföldet. Az ily módon 
szerzett ismeretek igazi szemléleteken, átéléseken 
nyugszanak. Ezeket az ismereteket felhasznál-
hatjuk a szülőföldtől távolabb eső területek is-
mertetésénél. Ha a gyermek alaposan meg-
ismerte és megbarátkozott a mi rétünkkel, akkor 
könnyebben fogja megérteni az alföldet; ha be-
hatóan megismerkedett a mi erdőnkkel, köny-
nyebben fogja elképzelni az őserdőt; ha fel-

mentünk vele a mi dombunkra, hegyünkre, el 
fogja tudni képzelni a tízszer, húszszor olyan 
magas hegyet. Sok jelenség hasonló, vagy egy-
forma a természetben. Ha részletesen megismer-
kedtünk a Dunával, ha a tanulók lemérték pl. 
a Duna szélességét az iskolaajtótól, ha tudják, 
hogy a lemért 380 ni, amennyi a Duna a Lánc-
hídnál. milyen hosszú, akkor fogalmat alkothat-
nak maguknak a 210-szer olyan széles Amazon-
f oly óról. Ha a kisebbített méretekkel lemérték 
Tolna vm. hosszát s tudják, hogy az 80 km, 
akkor fogalmuk lehet a térképen 160 és 240 km-es 
távolságokról. 

Lehet, hogy a jövő iskolájában a földrajz 
tanítása, helyesebben annak egy része, a hon-
ismeret, lesz középpontja összes tanításunknak. 
Ez a tanítás természetesen nem csupán a mos-
tani földrajz tanít sására fog szorítkozni, nem-
csak a haza földjét, történetét, természetrajzát 
fogja magába foglalni, hanem a hazában folyó 
életet, az élettel vele járó átéléseket, a haza 
lakosainak munkáit is. 

A földrajz tanításának fokozatosabb kapcso-
latokat kell keresnie a számolás és mérés taní-
tásával, a természetrajzzal, a természettannal 
és minden tárggyal. És szükséges, hogy minden-
féle munkálkodásra adjon alkalmai Így a 
kisebbített mértékek készítésére, azoknak foly-
tonos használatára, a távolságbecslés elsajá-
títására stb. Pl.: Milyen hosszá a Bala-
ton? Mi hosszabb Tolna vármegye-e, avagy 
a Balatoni Hány óra alatt mehetnének végig 
mellette? Hány óra alatt teszi meg a vonat 
ezt az utat? Nézzük meg a menetrendben! 
Tolna vármegye kisebbített mértéke 1:12.500. 
1 cm tehát a térképen 1250 m. Magyarországé: 
1:600.000. 1 cm tehát a térképen 6 km. Fiumétől 
az Ojtozi szorosig: 156 cm; 156 X6= 936 km. A 
katonák 75 cm lépéshosszúság mellett 115 
lépést tesznek percenként. Óránként? Napi hét 
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órai gyaloglás mellett hány nap alatt tennék 
meg ezt a távolságot? (23.) 

Iránytűt is készíthetünk. Meg kell az észak-
déli irányt is állapítanunk a Nap segítségével 
az udvaron. Annál inkább állapítsuk ezt meg, 
mert ez pontosabb az iránytű által mutatott 
iránynál. Ismeretes, hogy milyen befolyással 
van az iránytű elhajlására a közelében lévő vas 
és egyéb fém. Iránytűt készíttethetünk varró-, 
kötőtűből egy gyűszű felhasználásával. A meg-
mágnesezett kötőtűt viasszal a gyűszűre erősít-
jük, amelynek közepén előzőleg szöggel kisebb 
mélyedést ütöttünk. Az így elkészített kötőtűt 
egy szélrózsa közepébe szúrt varrótűre helyez-
zük. Az észak-déli irányt a Nap segítségével a 
következőleg állapítjuk meg: Egy deszkalapra 
kört rajzolunk; a deszkalapot vízszintesen helyez-
zük el valami cölöpre, a kör középpontjába füg-
gélyesen egy oly hosszúságú kötőtűt teszünk, 
amelynek árnyéka reggel a körön kívül, délben 
pedig a körön belül legyen. '/Í-IO órakor megje-
löljük a kötőtű árnyékának a kört metsző pont-
ját s ugyanígy járunk el '/alö-kor is. A két pont-
ból vont felező körívnek metszési pontját a kör 
középpontján át meghúzva és azt tetszésszerint 
meghosszabbítva, megkapjuk a legfontosabb 
észak-déli irányt. Az iskolaterem mennyezetére 
is elkészíthetjük pontos tájékozódás és a ta-
nultak természetben való elhelyezkedésének 
pontos megmutatása céljából az észak-déli 
irányba helyezett szélrózsát. 

Az emberiség a földrajzi ismereteket utazá-
sok, fülfedezések, eleven, élő szemléletekkel sze-
rezte s állapította meg. Tanítás közben azonban 
a térképre szorulunk. Éppen ezért tökéletesítsük 
legalább a térképolvasást. Késztessük a tanuló-
kat az okozatokból az okok megállapítására s 
vezessük így őket önálló földrajzi gondolkozásra. 
Nem is olyan nehéz dolog ez, ha a már ismert, s 
az I. osztálytól fogva használt beszéd- és érte-
lemgyakorlatok módszerét és az ezzel kitűzött 
irányt sohasem tévesztjük szem elől. Az újabb 
pedagógiában az eszméltetés elvét a hasznosság, 
ezt pedig az érdekesség elve előzi meg. Csupán 
azért fordítottam meg a sorrendet, mert, saj-
nos, az eszméltetés elvét érvényre juttatni a 
legnehezebb iskoláinkban, melyek legtöbbször 
a legszükségesebb segédeszközöket is nélkülözik, 
mint pl.: a 45°-ii szög alatti megvilágításban 
készült térképeket, a típusos tájképeket és a 
szemléltetőképek nagy számát, nem szólva a 
vetítőgépről. 

Valamikor a térképről való olvasást tartották 
az egyTedüli értékes tanítási módnak és ered-
ménynek. Mindent a térképről akartak leolvas-
tatni. Ezzel az egyoldahísággal szemben a má-
sik párt, ennél sokkal nagyobb fontosságot tu-
lajdonított a képnek. Végi-e sikerült itt is meg-
állapodásra jutni. Ma már azt mondjuk, Tiogy 
a térkép és a szemléltetőkép egyenlő értékű. A 
térképek segítik elő az önálló földrajzi gondol-
kozást, a szemléltetőképek pedig arra szolgál-
nak, hogy amint mondani szoktuk: „képet" sze-
rezzünk az illető város-, illetőleg vidékről. 

Ezenkívül természetesen szükségünk van a 
tanító mindent elképzeltető élénk előadására is. 

Hiszen lehet olyan anyagunk is, amelynél már 
csupán a tanító szavai jutnak érvényre. Itt pl. 
a VI. osztály csillagászati anyagára gondolok. 
De azért itt is a kézzelfogható közvetlen környe-
zetből indulunk ki és csak ezután bocsátjuk ma-
gunkat a képzelet szárnyaira. 

Egy egyenesen kívül eső pontnak távolságát 
meghatározhatom az egyenes és két végpontjá-
nak a ponttal beállított szögeiből, a hasonló há-
romszögek alapján. Megállapítottam tehát tá-
volságot, anélkül, hogy azt lemértem volna. 

Hozzánk legközelebbi égitest a Hold: 384.000 
km-nyi távolságra van. A Hold távolsága nem 
lehet vita tárgya, mert a háromszögeléssel pon-
tosabban megmért, mint a Budapest—Párizs 
közti távolság. A mértanilag kiszámított távol-
ság pontosabb, mint ahogy rendszerint a szá-
razföldi távolságokat meghatározzák. A Nap 
148 millió kilométernyire van tőlünk. Az a vasúti 
vonat, amely óránkint 60 km-t fut be, a Hold 
állomáshoz 38 hét alatt érne el, egyenes vonal-
ban tovább haladva 266 évig száguldana, amíg 
a Napbirodalomba érne. Még ez is hosszú egy 
kicsit. Öltözzünk egy fénysugárba: egy másod-
perc harmadrésze alatt már megérkeztünk a 
Holdba és nyolc perc alatt a Napba. 

A gyermek lelkében vallásos érzelmet keltünk 
azzal, ha a mérhetetlent, nagy dolgokat megérez-
tetünk vele. 

Az érdekesség és a hasznosság elvének meg-
felelőleg, amit csak lehetséges, lakóhelyünkkel 
kapcsolatba kell hoznunk. Pl. A mi kovácsunk 
is egy bizonyos helyről hozza a szenet. A bo-
runkat is odaszállítottuk. Mi is gyűjtöttünk 
pénzt, bélyeget a missziók számára. Egy falusi 
boltból kiindulva akár az egész világot beutaz-
hatjuk. Mi minden van az Imre bácsi boltjában, 
amit hazánkból szerzett fce? Honnan hozatta? Mi 
mindenféle van ott, amit, sajnos, a külföldről 
hozunk? A parafadugó pl. a gyermek érdeklő-
dése révén Spanyolországba vezethet. És ha ilyen 
módon Spanycl földre jutottunk, akkor a folyók 
helyett inkább azt a mérhetetlen kárt említsük 
meg, amelyet a spanyol paprika, mint magyar 
hamisítvány, nekünk okoz. Mennyit beszél egy 
doboz gyufa, Budafokra, Békésgyulára, vagy ha 
úgy alakul a helyzet, Győrbe juthatunk vele. 
Hát a boltba vitt tojás révén; az újabban falu-
helyen nem ritka baromfikereskedő révén nem 
juthatnánk összeköttetésbe: Svájccal, Németor-
szággal és Angliával? Az olasz lókereskedőkről 
azt tudja a gyermek, hogy ők most azért nem vá-
sárolnak, mert nines kelete a lónak. Stb. 

Nem igen lehet olyan földrajzi egység, amely-
ben a tanító, esetleg a tanuló, valamiféle érde-
kességet ne találna. Sokszor egy-egy történet, 
monda, sőt hozzánk vándorolt és oda vándorló 
madár is szolgáltat okot az érdekességre. 

Hogy magunkat megismerjük, a saját érté-
keinket megvédjük, hogy önbizalmat szerezzünk, 
ahhoz nem szükséges, sőt fölösleges és lehetet-
len a földrajz tanításánál sok anyagot tárgyal-
nunk. A Matapan-foknak, a Karaibi-tengernek, 
az Aleuti-szigeteknek el kell az elemi iskolából 
tűnniök, valamint annak a hitnek is, hogy a 
népiskola feladata az egyetemes, hézagnélküli, 
mindent felölelő tanítás. 
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T A R L Ó Z Á Ü A K U L T C R 1 M E Z E J É X . 
írta: SCOSSA DEZSŐ. 

IV. 
Tanyai iskolák fenn és lenn. 

A tanyai népoktatás kérdése a kiegyezés óta 
megoldatlan feladat volt, nemcsak hogy a nagy 
magyar alföldön, ahol a tanyarendszer a gaz-
dasági élet kifejlődésével rohamosan elterjedt, 
de a felvidéken is, ahol a Verhovinától a Ja-
vorináig az egész vonalon el voltak terjedve 
az úgynevezett Laz-ok (irtványok), Felsőma-
gyarország tanyavilága. 

Mikor Zólyom megyébe küldettem, a minisz-
tériumban különösen figyelmembe ajánlották a 
gyetva-herencsvölgyi irtványi iskolák ügyét, 
amelyek sok gcndot okoztak a hatóságoknak, 
parlamenti felszólalás tárgyát is képezték és 
néhai Benedek Elek, a mesekirály, mint kép-
viselő tette azokat szóvá, kérelmet intézve gróf 
Csáky Albin kultuszminiszterhez, hogy vessen 
véget az ott fennálló ázsiai állapotoknak. 

Valóban ázsiai állapotok voltak azok. Gyetva 
népes község a nagyszalatnai járásban, mely-
nek határa több négyzetkilométernyire terjed 
és hegyei között, erdeiben 12 ezer irtványos la-
kott (és lakik valószínűleg ma is). Ez a nagy 
terület jórészt a véghlesi uradalomhoz tarto-
zott, melynek birtokosa Nemeskéri Kiss Miklós 
volt, aki várkastélyának tornyából távcsövön 
nézte, hogyan dolgoznak gőzfűrésztelepei, ho-
gyan folyik az erdőirtás, a legeltetés, hogyan 
működnek a juhászatok a havasi legelőkön és 
hogy mennek a vasúti állomásról szanaszét a 
Vera-forrás vizét szállító vagonok, amelyek az 
uradalom sajtgyárának termékeit is messze 
földre szállították. 

Ez a sok irtványos úgy került mostani he-
lyére, hogy hajdan a földesurak (akkor még 
magyar urak birtoka volt a felvidék földje és 
erdeje), kiküldték jobbágyaikat erdőt irtani, 
azok ott építettek maguknak fából kunyhót, 
megtelepedtek és elszaporodtak. Az erdőirtás-
ból — úgy látszik — jól meg lehetett élni, mert 
az irtások nyomán legelők keletkeztek s azo-
kon felvirágzott a „bacsó"-uralom s nem volt 
többé hatalom, amely ezeket a juhászokat le-
telepíthette volna a falvakba, vagy akár tömö-
rülésre szoríthatta volna. Később megváltot-
ták önkényesen elfoglalt földecskéjüket és él-
tek egymástól több kilométernyire, de szaba-
dosan s a legtöbb még a faluban se járt, egye-
düli táplálékuk a zsendice volt s az máig is. 
A sajt készítésénél fennmaradó savóba sajt-
darabokat szoktak beleaprítani és azt eszik 
zabkenyérrel. Bizony ez vékony táplálék és 
ennek dacára a gyetvai nép, amely büszkén 
nevezi magát „Gyetváner"-nek, hatalmas, erős, 
barnabőrű, viharedzett, ősi szokások szerint 
hajukat a férfiak is befonva viselik és ragasz-
kodnak ahhoz a zsírral teleszívott és kőke-
ményre száradt szövetkalaphoz, amely apáról-
fiúra száll és amellyel akármilyen kicsi, kerek 
is, akár az ellenségét is agyoncsaphatja. A ha-

gyomány szerint a gyetvánerekből rekrutáló-
dott Mátyás király fekete serege s arra máig 
is büszkék. 

Éppen ezek a befontliajú, ráncosarcú alakok 
ejtettek tévedésbe, mikor Gyetva község tanács-
házának asztala előtti lócákon megpillantot-
tam őket, azt hivén, hegy csupa öreg asszony 
szorong ott. Ez volt az első tárgyalás az irt-
ványi iskolák létesítése ügyében, amelynek 
célja az volt, hogy tíz vándortanítóságot állí-
tunk húsz tanteremmel úgy, hogy tíz iskolánál 
tanítói lakás is lesz, három napig ott tanít a 
tanító, hárem napig pedig a hegy ellenkező ol-
dalán építendő második tanteremben, ahova 
lóháton jár át. Persze arról szó sem lehetett, 
hogy a hazafiak bármit is áldozzanak, habár 
nem voltak éppen a legszegényebbek. Sőt. nye-
rekedni akartak a telkeken — és micsoda tel-
keken! A tervek szerint 2—200 négyzetölnyi te-
lek kellett minden iskolának, de a telekköny-
vek rettenetes bonyodalmakat okoztak. A cse-
kély iskolahely dacára több tulajdonos földjét 
kellett igénybe venni, akiknek egy része régen 
elhalt, másik része Amerikába vándorolt, vagy 
utóörökösök osztoztak rajta s a legtöbb eset-
ben nem is volt a tulajdonos kipuhatolható, 
mert a birtokváltozások csak előj egyeztettek, 
de keresztülvive nem voltak. Ebből a zűrzavar-
ból azt a kivezető utat találtuk, hogy a tény-
leges birtokossal próbáltunk alkut kötni, aki-
nek javára aztán a vételár letétbe került. Nagy 
feladat volt ez is, mert a 200 öles telkek több 
kis birtok mozaikjaiból lettek kikerekítve. 
Leusták főszolgabíró, aki állítólag nádori csa-
ládból származott és nemességét IV. Béla 
királyig vitte fel, rekedtté kiabálta magát, mi-
közben hatalmas tenyerétől eredő csattanások 
is hangzottak a kontyos tótok ábrázatán, aki-
ket félkézzel kapott fel a lócáról és tett ki az 
udvarra, ha már semmiképen sem akarták 
megérteni, hogy minek akarják elvenni azt a 
pár ölnyi földet tőlük, amit őseiktől örököltek 
vagy hosszú koplalás utján szereztek. Az egyez-
kedés tehát igen lassan haladt. Az egyik négy 
négyszögölért 400 forintot követelt és azt így 
indokolta meg: 

— Azon a földön van 3 körtefám, terem raj-
tuk minden évben 50 kiló körte, azt eladom 
Besztercén 40 krajcárjával, kapok 20 forintot, 
ennek a tőkéje pedig éppen 400 forint. 

Meglepett ez az értelmes felelet. Hol tanult 
kamatszámítást ez az ember, aki sohasem járt 
iskolába? Kiderült aztán, hogy vannak az irt-
ványokon iskolák, de persze csak zugiskolák, 
amelyekhez egy-egy irtványcsoport fogad taní-
tót az országutakon járó kiszolgált katonákból 
és vándorlegényekből, akik azután oda költöz-
nek valami gazdátlanná lett avatag, szúette fa-
kunyhóba és ott iskolát nyitnak. A jegyző be-
vallotta, hogy ilyen iskola van vagy nyolc az 
irtványokon, azok községi iskolákként kezeltet-
nek, a tanítók a község költségvetéséből kapják 
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fizetésüket, és pedig fejenkint és évenkint 40 
forintot. 

Volt is szerencsém ezekhez a tanítókhoz, mert 
deputációban felkerestek és az volt az egyedüli 
kívánságuk, hogyha én vagyok a „pán welko 
mozsni skoldozorca" (tanfelügyelő), parancsol-
jam meg, hogy ezt a fizetést az iskolaszéki el-
nök ezentúl ne természetben, hanem készpénz-
ben fizesse ki nekik. Kiderült ugyanis, hogy az 
iskolaszék elnöke a falubeli szatócs volt, aki 
petróleumot, dohányt, szappant, gyújtót, sza-
lonnát s efféléket adott nekik, ami persze szép 
üzleti haszonnal járt —• neki. Meg is látogattam 
néhány ilyen zugiskolát odafönn a hegytetőn 
és odalenn a völgyben a forrás mentén, amely-
ből a legkristályosabb „kiszlavoda" (savanyú 
víz) fakadt. Az iskolába azonban csaknem négy-
kézláb lehetett behatolni s annak egyetlen he-
lyiségében volt a lakás is, a tanterem is és az 
egyik iskolában egy iskolai padot is találtam, 
másutt színtelen iskolai táblát, amin nem fo-
gott a kréta, mappafoszlányokat és szivacs he-
lyett gombákat. Iskolánkint 8—10 gyerek jutott 
egy tanítóra, mert a tanító csak azokat vállalta, 
akik megfizették a tandíjat: pár ostyepkát, tú-
rót, krumplit, de a tojást is szívesen fogadta. A 
tanítás az ágyat pótló deszkaalkotmányon tör-
tént, aliol a tanító ült és előtte álltak a nebulók 
egy saját maga által készített asztalnál. Írás, 
olvasás és számolás volt minden stúdium, de az 
ének se maradt figyelmen kívül s különösen 
katonanóták szerepeltek ezen a téren. 

A kulyiba mellett volt még egy fedett ka-
rám, ahol pár birka, néhol egy disznó és egy 
helyütt tehénke is segített a tél hidegét az is-
kolában enyhíteni, aminek fűtése rejtély ma-
radt előttem. Valóban Ázsia! 

A vándortanítóságok létesítése nehezen ha-
ladt, de pár év múlva mégis elkészült egy is-
kola odalenn a herencsvölgyi üveggyár közelé-
ben, ahol sűrűbb volt a lakosság és a tanító 
megélhetését is megkönnyítette az üveggyári 
tisztviselők konzuma. A tanterem is alkalmas 
helyre került, egy gőzfűrész mellé, ahol sok 
munkás dolgozott. A kinevezett tanító azonban 
eskütétel után megszökött. Lehet azért, mert 
csúnya esős novemberi időben jött és megret-
tent a jéghideg falaktól. Jó idő telt el, míg újra 
jött egy tanító. Féltem, hogy az sem marad 
meg, de mikor már egy hét is eltelt, hogy ál-
lásban maradt, reménykedni kezdtem. Az üveg-
gyári igazgató, egy cseh ember, aki a gondnok-
ság elnöki tisztét viselte, megmagyarázta a 
dolgot. 

— Né, nem szökött meg. Őriztetem, a vasúti 
őrök vigyáznak, hogy el ne mehessen. Majd 
megszokik. De nem tűrhetem, hogy a zugtaní-
tók vonuljanak be az új épületekbe, pedig azok 
mindjárt ott vannak, ha megsejtik, hogy vá-
kál a katedra. 

A hevesmegyei tanyai iskolák valamivel job-
bak voltak és a kócsi két iskolán kívül sikerült 
néhány nagyobb gazdaságban ilyeneket életre 
kelteni, de a nagyobb tömegben való szerve-
zésre csak akkor nyilt alkalmam, mikor 1903-
ban Szegedre kerültem. 

Halász Ferenc azt vallotta és hirdette, hogy 
a nemzeti állam csak akkor válhat valóra, ha 
az alföldi ősmagyar elem és az erdélyi székely-
ség gazdaságilag és kultúrailag felemeltetik és 
megerősödik. Biztos volt benne, hogyha erőre 
kap, felduzzad és összecsapva elsepri a közbe-
eső nemzetiségeket. Hirdette, hogy a magyar 
elemre kell a haladás minden gondját fordítani, 
inert téves az a kultúrpolitika, hogy a perifé-
riák gondozása hasznothajtó eredményekre ve-
zethetne. „Állami népoktatás" című művében 
az állami iskolák nagymérvű szaporítását vi-
tatta és különösen a tanyai népoktatásra kívánt 
súlyt helyezni s ez széleskörű visszhangra 
talált. 

Szeged sz. kir. város büszke volt arra, hogy 
külterületén számottevő tanyai iskolát létesí-
tett; a millenium esztendejében is egyszerre tizet 
állított fel, amelyek felügyeletére külön népis-
kolai felügyelői állást szervezett. A népiskolai 
felügyelő ebben az időben Tóth Antal ny. pia-
rista tanár volt, csupa szívember, aki sokat fá-
radt a tanyai iskolákkal, úgyhogy a közmondás 
szerint még azok harangjai is azt kongatták: 
„Tóth Antal, Tóth Antal, Tóth Antal!" 

A 40 ezernyi szegedi tanyai lakos után 20% 
tankötelest számítva, 8000 gyermek oktatására 
távolról sem volt elegendő a létező, aránylag 
csekélyszámú iskola; legalább 80-ra kellett azok 
számát felemelni. Néhai Lázár György polgár-
mesterrel való tárgyalások után nem volt ne-
héz megállapítani, hogy ilyen sok iskola fel-
építését és egy ármádia tanító javadalmazását 
még Szeged városa sem bírja el s az állam tá-
mogatása elengedhetetlen. Nagy nemzeti érdek 
fűződött egyébként ahhoz is, hogy itt a ma-
gyarság fogékonnyá tétessék a nemzet erőté-
nyezőinek és a műveltség hatalmának felisme-
résére, mert közismert, hogy szívesen fordul a 
nemzeti erő reális értékei felé, ha komoly mun-
kásság jegyét látja. Az évszázadokon át elha-
nyagolt magyarság kulturális felemelésének 
munkája innét kellett hogy kiinduljon Halász 
Ferenc szellemében, aki a javaslatot felkarolta. 
Az első lépést abban az irányban kellett meg-
tenni, hogy a községi jellegű külterületi isko-
lák állami kezelésbe vétessenek, amibe azonban 
a törvényhatósági bizottság csak a polgármes-
ter erélyes fellépésére szánta el magát, mert az 
állami iskoláktól bizonyos idegenkedés volt 
észlelhető. De az anyagi kérdés mégis csak 
előbbre való volt minden érzékenységnél. Kész 
szerződéssel álltunk elő, amely a városra nézve 
igen előnyös volt s az az iskolai körzetek meg-
állapítása, a tanítók vallási viszonyai és a hit-
oktatási kötelezettség tekintetében megnyugtató 
rendelkezésekkel teljesen kielégítőnek találtat-
ván, a város nem nagy anyagi áldozattal jutott 
sok új épület és iskola birtokába. Az építkezés 
ugyanis már a következő évben megkezdetett, 
úgyhogy az első két évben 20—'20, a továbbiak-
ban 10—10 iskola épült. Mindmegannyi egy-egy 
oázis a búzamezőn, egy kis család boldog fészke, 
amely virágos ablakaival a lombos fák közül 
mosolyogva nézett szét a véghetetlen rónasá-
gon. Három kilométeres körzetekben épültek 
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ezek a szép iskolák, tehát a gyermekeknek leg-
följebb ÍVi—2 kilométert kellett iskolájukig 
megtenniök. És felépült az alsó és felső köz-
ponton egy-egy igazgatói lakás s a helyi fel-
ügyeletet a tanítástól felmentett igazgatók lát-
ták el. Minden iskola legalább 400 négyszögöles 
bekerített telken épült. A város gondoskodott 
arról is, hogy minden iskolánál tanítói kert-
járandóság legyen, mert a gazdaközönség né-
zete szerint nem lehet tekintélye az olyan taní-
tónak, akinek nincsenek fajállatjai, fajbarom-
fia és méhese. A nem saját fogatán járó orvost 
csak „gyalog doktor"-nak hívja a tanyai ma-
gyar. 

A szegedi iskolák sikerének köszönhető az a 
sok új állami iskola, amelyek hasonló államo-
sítási szerződésekkel az egész megyében épül-
tek; Hódmezővásárhelyen 48, Kiskundorozsmán 
28 (itt a gazdasági népiskolának 56 holdas gya-
korló telepet adott a község s a Cékus- és a 
Sperlág-féle iskolák mellett 7—8 holdas földet 
s ott valóban mintagazdaságok keletkeztek), 
Csongrádon 38, Szentesen 16 s a kisebb közsé-
gekben 3—5 tanyai iskola, íígyhogy Csongrád 
megye csakhamar párszáz tanyai állami iskola 
működésével szállhatott a magyar népművelés 
csatasorába, olyan hatalmas számú, képzett, 
jól szituált és lelkes tanítói gárdával, amely 
párját ritkította. 

Ezentúl már a szomszédos Bács-Bodrog, Bé-
kés, Csanád és Pest megyék tanyai népoktatá-
sának szervezésénél is Halász Ferenc oldalán 
működtem és mindenfelé rohamosan szaporod-
tak az állami iskolák. 

A háború utáni időknek kellett elkövetkez-
niük a tanyai népoktatás teljes kifejlesztésére, 
ami már Klebelsberg gróf alkotásainak vona-
lába tartozik. 

V. 
Az „Árpád-Otthon". 

Hamburgban létemkor volt alkalmam meglá-
togatni azt a világhírű gyermekvédelmi inté-
zetet, az ú. n. Rauches Haus-t, amely Hamm-
Hornban, a várostól villanyoson alig félórá-
nyira van s amelyről már annyit clvastam és 
amelynek fiókintézetei mind az öt világrészen 
el vannak terjedve. 

Különösen érdekelt ez az intézet, mert az 
Országos Gyermekvédő Ligának 1906-ban tör-
tént megalakulása után Szegeden akartam ha-
sonló intézetet létesíteni, amely két év múlva 
meg is nyilt s az Árpád-Otthon nevet viselte. 

A hamburgi intézet története igen tanulságos 
s keletkezése szorosan összefügg a hatalmas ki-
kötőváros rohamos idegenforgalmával karöltve 
járó beözönléssel s a nagy nyomorral és sze-
génységgel, ami azt kísérte. Egy asztaltársaság 
az utcákon csavargó elhagyott gyermekek gyá-
molítását tűzte feladatául. Annak lelkes tagjai 
fáradságot nem ismerve kutatták fel a nyomor-
tanyákat s szedték össze a züllött gyermekeket. 
Az eredmény megdöbbentő volt, de mivel nem 
tudták azokat hova helyezni s a segélyezés 
ténye nem igért eredményt, köztetszéssel talál-
kozott az az eszme, hogy olyan intézetet teremt-

senek, ahol ezek a szerencsétlenek gondos val-
lásos nevelésben részesedjenek, s a társadalom 
hasznos tagjaivá lehessenek. 

1833-ban egy jólelkű polgár felajánlotta e 
célra Hornban lévő kis házát és kertjét, amely 
ősidők óta Rauches-Haus néven volt ismere-
tes. Ide költözött be Wichern Henrik lelkész 
édesanyjával és az utcán felszedett tizenkét fiú-
val. Élete a céltudatos, önzetlen munkásság 
példaképe, aki egymás után építi az új meg 
új családházakat a fiúk munkaerejének felhasz-
nálásával, azokból az adományokból, amelyek 
a csakhamar népszerűvé vált intézet céljaira 
befolytak. De a növendékek szaporodása egyre-
másra sürgeti az új építkezéseket, a leányok 
számára is helyről kellett gondoskodni s 1842-
ben már hetven növendék volt a telepen, ahol 
műhelyek létesültek s az intézetből kikerült 
ifjak, bárhova jutottak, társulatokat alakítva 
szövetségben egyesültek s az anyaintézetnek 
mindenkor hű fiai maradtak. Ekkor égett le 
Hamburg. Az irtózatos tűzvésznek sok áldo-
zata volt s az intézet a hajléktalanoknak most 
úgy viszonozta a társadalom áldozatkészségét, 
hegy saját helyiségeit ajánlotta fel menhelyül, 
míg maguk a fiúk a szabad ég alatti sátrakba 
vonultak. 

A hamburgi vész multával gazdag polgárok 
nagylelkűsége nem ismert határt az intézettel 
szemben. Az egyik egész új ház építési költsé-
geit viselte, a másik jó darab földet ajándéko-
zott a telepnek, amelyen iskola és később tem-
plom is épült. Iskolaszerű oktatásról kezdet-
ben még nem volt szó, de tanultak írni, olvasni, 
számolni, főként pedig mesterséget a szabó-, 
csizmadia-, asztalos, lakatosműhelyekben s az 
intézet törekvése arra irányult, hogy istenfélő, 
emberségtudó és hazaszerető polgárok válja-
nak áz itt nevelt gyermekekből, akik, ha mint 
árvák, elhagyottak kerültek is ide, ezt a helyet 
mindenkor otthonuknak érezzék és tekintsél 
ahol a közös asztalnál mindig van hely az ő 
számukra is . . . 

Óriási hatást váltott ki az árvanevelésnek ez 
a módszere s rohamosan szaporodtak hasonló 
intézetek, amelyek mint az anyaintézet fiókjai, 
szoros kapcsolatban működtek. IV. Frigyes Vil-
mos porosz király, aki nejével látogatta me ; 
az intézetet, Wichernt a porosz minisztérium-
ban tanácsosi állással kínálta meg, de ő nem 
akart megválni Horntól. 

Mikor Hornban jártam, már 37 családház állt 
az anyatelepen, 300 hektár volt a gazdasági te-
rület, több mint 300 a növendékek száma s min-
dennemű iskolában folyt az életre való taní-
tás. Rigában, Narvában, Reválban, Szentpéter-
várt, de Afrikában és Ázsiában is működtek 
a külső missziók. A leányoknak már akkor a 
szomszédos Hanauban külön intézetük volt. — 
A bielefeldi, berlini, hannoveri és obergoritzi 
intézetek nagy számban bocsátották ki évente 
a képzett iparosokat, kereskedőket, utazókat, 
nyomdászokat a világ minden részébe, akik 
Németországnak rendkívül nagy hasznára vol-
tak. 

A magyar árvanevelés rendszere azóta sok 
fejtörést okozott nekem, amióta abban a zó-
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lyomlipcsei munkásárvaház talpraállításakor 
alkalmam volt tüzetesebben betekinteni. Mi is 
volt akkor nálunk az árvanevelés rendszere? 
A rendszertelenség! Nagy-Magyarországnak 71 
árvaháza 49 helyen működött, amelyekben nem 
egészen 3000 árva nevelődött. 30 megyében egy-
általán nem volt árvaház. A létező intézetek 
is, ahány, annyiféle jellegű és szervezetű. Az 
egyik 10—12, a másik 14—16 éves korig látta 
el az árvákat; egyiknek volt iskolája, a má-
siknak csak internátusa. Az egyikből a 12 éves 
fiúk iparosinasnak adattak s a leányok kis 
cselédeknek, tekintet nélkül arravalóságukra, 
a fődolog, hogy megüresedjenek a helyek és 
azokra rendszerint protekciós új árvák kerül-
jenek. Az árva és árvaházak között rendsze-
rint igen laza kapocs állott fenn, mert akit ki-
helyeztek, annak további sorsáról nem gondos-
kodtak, aminek a közéletben igen szomorú kö-
vetkezményeit lehetett észlelni. Hiszen így nem 
pótolhatták az árvaházak, amit a sors az árvák-
tól megtagadott: a szülői házat, családot, — már 
pedig ugyan mit várhatunk azoktól a szeren-
csétlenektől, akik sohasem érezték az édesanya 
helyét pótló szeretetteljes gondoskodás mele-
gét és csak a fegyelmezés szigora suhogott kö-
rülöttük. 

Sürgettem mindenekelőtt az árvák hiteles 
összeírását, azt, hogy minden megyében legyen 
egy jól berendezett árvaház, amelyek egymás-
sal szoros kapcsolatban működnének és egy-
mást kiegészítenék. — Sürgettem továbbá az 
árvanevelők továbbképzését és az árvaházak 
szigorú felügyeletét. Sajnos: minden törekvé-
sem hiábavaló volt, mert az árvatári tartalék-
alapokból nem megyei árvaházak létesültek, 
hanem inkább új aljegyzői állások kreáltattak. 
A sajtópropaganda is süket fülekre talált; az 
árvanevelők országos kongresszusa szintén 
megbukott. 

Az 1901. évi VIII. és XI. t.-c. a gyermekvé-
delmet az egész ország területén rendezte ugyan 
s ez máig is büszkeségünk, de ennek dacára 
mind nagyobb számban találtunk úton-útfélen 
rongyos, beteg, éhező, elhagyott gyermeket ele-
get. Az Orsz, Gyermekvédő Liga azért alakult, 
hogy az állami gyermekvédelem kiegészítő ré-
szét alkotó társadalmi gyermekvédelem erejé-
vel pótolja az e részben mutatkozó hiányokat. 
Megtettem javaslatomat a Liga vezetőségénél 
a Rauches-Haus mintájára tervezett Árpád-ott-
hon megteremtésére. A gondolat kedvező fo-
gadtatásra talált Szegeden s a helyi társada-
lom egy csapásra meg is oldotta azt, 200.000 ko-
ronát juttatott annak céljaira, míg a város 
egyelőre 15 hold földet adott Újszegeden az-
zal, hogy azt a szükséghez képest kiegészíti. 
Olyan magyar stílben felépített falut akar-
tunk, amelynek családi házaiban 20—20 gyer-
meket magában foglaló és tanítók, mesterek 
vezetése alatt működő' csoportokban folynék a 
nevelés munkája, mikor pedig a felnőttek már 
keresőképesekké lettek, ott a faluban teremt-
hessenek maguknak családi otthont. Igen elő-
nyös ajánlatokat kaptunk nagyvállalatoktól, 
gyáraktól, amelyek készek voltak telepeket ál-

lítani "Újszegeden, ha mi kellő számú képzett 
munkást biztosítani tudunk nekik. 

Nagyon szép reményekkel kecsegtetett az 
Árpád-otthon jövője, amelynek emeletes köz-
ponti épülete, majd még három családháza és 
gazdasági épülete hamarosan benépesült. Hat-
van züllött fiú kertészkedett, ásott, kapált a 
kertté varázsolt pusztaságon, tanult az iskolá-
ban és a műhelyben, ahol egyszerre több mes-
terség is gyakoroltatott és már láttam az Ybl 
Miklós tervei szerint épült virágos, dalos ma-
gyar falut füstölgő gyárkéményeivel, hangya 
munkájával, amely munkásviszonyaink átala-
kulását is meg fogja oldani. 

A háború halomra döntött mindent, amit 
hosszú évtizedek munkájával teremtettünk. Az 
első áldozat az Árpád-otthon volt, amelyet a 
Liga kénytelen volt az igazságügyi kormány-
nak bérbeadni, mert a gyermeknapok jövedelme 
megcsappant s a jótékony társadalom nem 
bírta azt az iramot, ami a háborúval kapcsola-
tos közjótékonyság területén vállaira nehezült. 
Az ifjúkori bűnösök bíróságának sürgős szük-
sége volt e helyiségekre, mert 14.000 bíróilag 
elítélt 15 éven aluli gyermek elhelyezéséről kel-
lett gondoskodni. Erősen hittem, hogy a bér-
let tízévi tartama alatt megérik az Árpád-ott-
hon abbeli hivatásának megértése is, hogy 
árvanevelésünk rendszerét átalakítsa. 

• 

Nagy-Magyarország csonkítatlan területén 
Pancsovától Csacáig járhattam és gyönyörköd-
hettem a magyar kultúra mindazon alkotásai-
ban, amelyek megteremtésében valamelyes ré-
szem volt: polgári iskolai palotákban, hatal-
mas iskolaházakban, tanoncotthonokban, — 
mind kedves emlékeket jelentettek s a tanyai 
iskolák békésen füstölgő kéményei, a bogár-
hátú óvodák árnyas fák mögül integettek fe-
lém. A szörnyű háborús évek fojtogató aggo-
dalmai és a remény elhalódó színei között sok-
szor gondoltam reá, vájjon hova lettek a lel-
kes fiatal tanítók, az apró legénykékből hirte-
len katonákká lett gyerekek, akik imént még 
a térdeimen lovagoltak s mindenüket feláldoz-
ták a nemzeti állam ideáljáért? 

Minden elveszett. Akármerre járok, határ 
állja utamat, idegen országok határa, amelyek 
elnyelték gyönyörű intézményeinket, kultúránk 
büszke várait és elszorul a szívem, mikor szín-
magyar vidékek iskoláiból kiözönlő gyermek-
sereg ajkáról idegennyelvű köszöntést hallok 
és nem azt, hogy: 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!" 

Az első vitorlás 
(mot or nélküli) 
repülő-kísérlet. 
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É G R E H A J T Á S A A T A N T E R V V 
Hogyan nő a vetés? 

Beszéd- és értelemigyákorlat a IV. oszt.-ban.— 
I r t a : Drozdy Gyula. 

A kemény, élettelen búza-, rozs- vagy árpa-
szem, megfelelő talajban és körülmények mel-
lett életre kel. Nő, kalászt és termést hoz. Mind-
ezt ezen a fokon már tudja a gyermek, de még 
soha sem merült el mélyebben ennek szemléle-
tében, erről a folyamatról való gondolkozásban. 
Pedig milyen csodálatos jelensége ez a termé-
szetnek!... Éppen azért nevelési szempontból 
roppant értékes, hogy ennek szemléletébe el-
merülni tudjon a gyermek. Egyrészt azért, 
hogy a természetben rejlő titokzatos erők 
észre vétetésé vei vallásos érzelme mélyüljön, 
másrészt meg azért, hogy gazdasági ismerete-
ket szerezzen s ezeket az életben alkalmazni 
tudj a. 

A növények szaporodásáról, a vetésről már 
bőven van szemlélete s tapasztalata a gyermek-
nek. Látja a zöldelő vagy érettkalászú búza-, 
rozs- vagy árpatáblát. Tudja, liogy az elvetett 
magot többszörösen kapja vissza a gazda. Azt 
is tudja, hogy a kalászból a magot kicsépelik, 
megőrült s a. lisztből kenyér, zsemlye, kifli, 
foszlósbélű kalács lesz. Mindez kell is ennek a 
beszélgetés anyagának megértéséhez, gondola-
tainak mélyebb átültetéséhez. Tisztán ennek a 
tudása azonban kevés. Friss, cselekvő szemlél-
tetésre, alapos önálló és irányított szemlélte-
tésre van itt szükség. Ezt pedig csak úgy ér4-
hetjük el, ha a gyermek maga veti el a magot, 
ő gondozza, ő ápolja s közben figyeli az életre-
kelésnek, a csírázásnak és növekedésnek min-
den egyes mozzanatát. Sőt ez a munka, cz a 

.cselekvő szemléltetés és megfigyelés is kevés. 
Mégpedig azért, mert ez az önálló munka bár-
milyen értékes is, de irányítás, vezetés nélkül 
aligha ébrednek a gyermekek lelkében olyan 
gondolatok, melyek pedagógiai szempontból 
keflő értéket jelentenének. Ilyen értéket jelentő 
gondolatokat és érzelmeket a tanítónak kell 
megfigyelés közben is, meg a szemléletek, a 
tapasztalatok megbeszélése közben is a gyer-
mek lelkében keletkeztetnie és elmélyítenie. 
Ezek a gondolatok és érzelmek adják meg 
ennek a beszélgetési egységnek egyik pedagó-
giai értékét. 

A beszélgetés másik értékei azok a gazdaság-
tani vonatkozások lesznek, melyeket beszélge-
tés közben nyújtunk. Ezzel az anyagrészlettel 
arra mutatunk rá, hogy nem minden mag csí-
rázik és kel ki egyenlően, hanem vannak olyan 
magvak is, melyek egyáltalában nem kelnek ki 
vagy pedig csak gyenge, satnya törzset építe-
nek és ugyanilyen termést hoznak. Ezzel kap-
csolatban a magnemesítésre és a vetőmag gon-
dos kiválogatására vonatkozólag kell gondola-
tokat nyújtanom. 

Ez a beszélgetés tehát két részből fog állani. 
Az egyik az elvetendő mag minőségének meg-
figyeltetése, elvetése, gondozása, a csírázásnak 

ós fejlődésnek állandó figyelése lesz, a másik 
pedig a tulajdonképeni beszélgetés, mely a 
munka ós megfigyelés közben szerzett tapasz-
talatokra fog épülni. 

A beszélgetést megelőző szemléletgyüjtések. 
A beszélgetést megelőzőleg nyolc-tíz nappal 

kiválogattatunk s megszámláltatunk száz szé-
pen fejlett és jól megérett búzaszemet. Virág-
cserépbe fűrészport teszünk s ebbe belevetjük 
a búzaszemeket. Ugyanilyen cserépbe ugyan-
annyi vegyes búzaszeniet ültetünk. Olyant, 
melyben satnya szemek s egy-két gyomnövény 
magva is van. A cserepeket meleg helyre tesz-
szük s a gyermekekkel állandóan állott vízzel 
öntöztetjük. Néhány nap múlva észreveszik, 
hogy a búzaszemek csirái kiütötték fejüket a 
fűrészporból. Látják azt is, hogy a csirák hal-
ványak, sápadtak. Később azt is észreveszik, 
hogy amint a szárak nőnek, lassan zöldülnek 
is. Tapasztalni fogják, hogy az egyik cserépben 
jobban fejlődik a búza, mint a másikban. 

Hogy a csírázás folyamatát is láthassák, há-
rom-négy nappal a beszélgetést megelőzőleg 
két itatóspapír közé búza- és babszemeket szó-
runk s az itatóspapírt állott vízzel állandóan 
öntözzük és nedvesen tartjuk, miközben a felső 
lapot fel-felemeljiik s megfigyeljük, mi történik 
a búza- és babszemekkel. A gyermekek tapasz-
talni fogják, hogy előbb a babszemek duzzad-
nak meg, szikleveliiknél kettéválnak s csíráz-
nak, később a búzaszemek is megdagadnak, 
héjuk kipattan, majd a csira dugja ki a fejét. 
Ezzel az eljárással a gyermekeket hosszabb 
ideig tartó közös munkára és megfigyelésre 
késztetjük. Maguk is résztvesznek a kísérlete-
zésben, miközben a csírázás egyes mozzanatait 
lesik, várják. A jelenségek észrevevésekor meg-
elégedettség érzete, öröm keletkezik lelkükben 
s ez további munkára és megfigyelésre készteti. 
Így a tapasztalati úton szereznek ismereteket, 
melyeket beszélgetés közben csak rendeznünk, 
bővítenünk, itt-ott tudatosítanunk kell. 

Miközben a csírázás egyes mozzanatait figyel-
tetjük, a beszéd- és értelemgyakorlatok célját 
azzal szolgáljuk, hogy a gyermekeket alapos 
megfigyelésre szoktatjuk. Ezt a megfigyelési 
készséget továbbfejlesztjük beszélgetés közben 
is akkor, mikor a fűrészporba elvetett és az 
itatóspapír között csiráztatott magvakat a 
gyermekek kezébe adjuk s azokat velük boncol-
gattatjuk, vizsgáltatjuk. A megfigyelő készség 
fejlesztése mellett, a beszélgetés keretében bő-
ven fog kínálkozni alkalom arra is, liogy a 
gondolkozó, következtető, ítéltető és kifejezési 
készséget is fejlesszük. 

T E R V E Z E T . 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése a tapasztalatok 
számonkérésével. A cserepekben kikelt vetést 
magam elé teszem s mondom: — Tíz nap előtfr 
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még csak fűrészpor és egy marék búza volt 
ezen az asztalon. Nézzétek, mi lett belőle! — 
mutatok a cserepekben levő kikelt vetésre. A 
magból ilyen szép zöld szár és levél lett. — Ti 
vetettétek, ti gondoztátok, ti figyeltétek, azért 
tudhatjátok, hogyan került ez ide, — mondom, 
mire a gyermekek elmondják a vetés és növé-
sének folyamatát. Lehet, hogy közben a csirá-
zás egyes mozzanataira részletesebben is kitér-
nek. Az is lehet, hogy minden megindítás nél-
kül okoskodnak, következtetnek, tisztán tapasz-
talataik alapján. Csak hadd okoskodjanak, 
csak hadd következtessenek! Erőkifejtés ez, 
mely erősíti, edzi a lélek munkabírását, alkotni-
tudását. Ha nem számolnának be részletesen, 
az sem baj. Majd előkerülnek az egyes mozza-
natok a beszélgetés további folyamán. 

Minthogy a vetés növéséről csak akkor be-
szélgethetünk, ha a gyermekeknek a csírázás-
ról is van fogalmuk, azért azt a tapasztalatu-
kat is számonkérem, melyet az itatóspapír 
között csiráztatott magvakról szereztek. — Az 
itatóspapír között is csiráztattunk magvakat. 
Itt vannak, ni! — mutatom. A gyermekek meg-
látják s máris jelentkeznek. Elmondják mit lát-
tak, mit tapasztaltak s ezzel a megértéshez 
szükséges előzetes szemléleteket már fel is újí-
tottam. 

b) Célkitűzés. — Boncolgassuk s nézegessük 
ezeket a magvakat! — mondom s minden gyer-
mek elé teszek egy-két szem csírázó bab- és 
búzaszemet. 

Tárgyalás. 
a) A csira és a csírázás. 1. A bab csírázása. 

Egy babszemet kötőtűbe szúrva szemléltetek. — 
Itt van ez a babszem. Mikor elültettük nem 
volt ilyen nagy. Mitől duzzadt meg? — A víz-
től. — Attól duzzadt meg. — Annyi vizet szívott 
magába, hogy szétpukkadt. Húzuk le a bőrét! 
(Megtörténik.) — Vegyük szét ezt a két vas-
tag, húsos levelét! (Megtörténik.) — Ezeket 
szikleveleknek mondjuk, — szólok s a sziklevél 
szót felírom a táblára. (A gyermekek a leírt szót 
elolvassák s ezzel egy fogalommal s ezt meg-
jelölő szóval már gazdagabb is a lelkük. Ké-
sőbb a szót használom és használtatom.) — 
Megnézem, hogy mi van a két sziklevél között, 
— mondom s megnézem. Természetes, hogy a 
gyermekek a magukéban is ugyanezt nézik. — 
Az enyém között van valami, — szólok. — Az 
enyém között is. — Ez csira. — Az enyém 
között is van csira, — mondogatják. — Vegyük 
ki! (Megtörténik.) — Jó nagy csira, — mon-
dom s a csira szót felírom a táblára. — Lát-
tatok-e ezelőtt ilyen csirát1? — Én még nem lát-
tam. — Én sem! — Én sem! — Dehogy nem! 
Nemcsak láttatok, hanem ettetek is. Ott van ez 
a csira a babfőzelékben, a bablevesben is. Egy-
két csira mindig marad a tányérotok szélén, 
mikor bablevest vagy babfőzeléket esztek. — 
— Igen! Most már emlékszem. — Én is! — Én 
is láttam már! — örvendeznek a felfedezésnek. 
— S hogyan került ez a csira a bablevesbe! — 
kérdezem, aztán rávezetem a gyermekeket arra, 
hogy a babot mielőtt megfőznék, beáztatják, 

főzik. Áztatás, főzés közben a babszemek meg-
dagadnak, bőrük szétreped, lehámlik, a szikle-
velek szétesnek s kikerül közülük a csira, ami 
megfő a sziklevelekkel együtt. 

— Vájjon mi lehet ebből a csirából, mikor 
megnő1? — Abból lesz a babnak a szára. — A 
száron meg a virág, a virágból a hüvely, abban 
meg a babszemek. — Vájjon egy csira hány 
szem babot nevelhet? — vetem fel a kérdést, 
mire a gyermekek elképzelés alapján elmond-
ják, hogy minden csirából egy szál bab lesz, 
minden száron 10—15 virág, ha ebből egy-kettő 
le is hull, mégis marad rajta 10—12 hüvely s-
minden hüvelyben 5—6 szem bab. Ebből kiszá-
mítják, hogy egy szem bab, hány szem ter-
mést hozhat. — De nem mindegyik, hanem 
csak az, amelyik szépen fejlett, jó földbe ültetik 
s jól gondozzák, — fűzöm hozzá a gazdasági 
vonatkozást. 

— Ha nincsen csira, nincsen bab. Ha min-
den csira elpusztulna, kiveszne a babnemzetség.-
Azért vigyáz nagyon minden babszem a maga 
csirájára. Nézzétek meg s mondjátok el mivel s-
hogyan vigyáz? — kérdezem, aztán közös be-
szélgetés keretében megállapítjuk, hogy a csi-
rát védi az erős bőr s a két vastag sziklevél, 
(Arról, hogy a bab a szikleveleket, mikor már 
nincs szüksége rá, eldobja, itt nem szólok. Arra-
a természetrajz tanítása közben kerül a sor.) 

2. A búza csírázása. — De nemcsak a bab csírá-
zott ki az itatóspapírosok között, hanem a búza--
szemek is. Nézegessük most azokat, •— mondom.-
— Ez nem vált ketté, csak a héja, a bőre re-
pedt meg s ezen bújtak ki a csirák, — mondják: 
az összehasonlítás alapján. S ez elég is volna,-
de hátra vannak még a gazdasági vonatkozá-
sok. — Nézzétek meg, vájjon egyforma nagyok,-
fejlettek-e azok a csirák? — mondom, mire a 
gyermekek megállapítják, hogy a fejlettebb 
búzaszemek csirái erősebbek, fejlettebbek. — A 
búzaszem is védi a maga csiráját, — szólok, mire 
a gyermekek elmondják, hogy a héjával és a 
fehérlisztes belével védi a csirát. 

b) Hogyan nő a vetés1 — Most nézzük meg 
ezt a két vetést itt a cserepekben! Melyik szebb,, 
melyik fejlettebb? — Vegyük elő a fejlettebbét!: 
— Hány szem búzát vetettünk bele? — Százat.-
— Még pedig válogatott, szép, fejlett szemeket. 
Húzzuk ki s nézzük meg, ugyanannyi szárat 
hajtott-e? — mondom s a búzaszemeket egyen-
ként óvatosan kihúzzuk a fűrészporból úgy, 
hogy lehetőleg a gyökerek és a búzahéj is a 
száron maradjon. — Közben megszámláljuk: — 
Kilencven, — mondják. — Hova lett a többi 
mag? — kérdezik. — Keressük meg, — mon-
dom, aztán a fűrészporban megkeressük a búza-
szemeket. Azok is puhák, lágyak. Egyik-másik 
erőlködött is. Csinázni akart, de nem sikerült 
neki. — Ezek a szemek betegek voltak. Lehet, 
hogy éretlenek. De az is lehet, hogy mikor a 
kalászban tejesek, gyengék voltak, hirtelen for-
róság érte s attól elszáradtak, csenevészek let-
tek. Ki tudja?.. . — Hanem ha száz szemből ki-
lencven kelt ki, az már jó. Minden gazda örül-
hatne, ha száz szem elvetett búzából kilencven 
szem kelne ki. Ha úgy kiválasztaná, mint mi 
kiválasztottuk, ki is kelne ennyi. 
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— Mcst nézzük meg a szárak tövét! — kész-
tetem szemléletszerzésre, megfigyelésre a gyer-
mekeket úgy, hogy minden gyermek kezébe 
adok egy szál búzát. — Ezen rajta van a búza 
héja. —• Ezen is. — Az enyémen is, — mondják. 
— A gyökér végén? — Nem, hanem a gyökér 
felett s a szár alatt. — Abból nőtt ki a gyökere 
meg a szára. — Tanító bácsi, kérem, hová lett 
a magból az a fehér? — kérdezi az egyik. — Az 
a lisztes rész? — bővítem kérdésalakban a szó-
kincset s nyomban hozzáfűzöm: — Kezdetben 
abból táplálkozott a csira. Egyszerűen elfo-
gyasztotta, megette, míg fiatal volt, ndg nem 
volt gyökere. Most azt nézzétek meg, mi van a 
héj alatt! — A gyökere. Mirevaló ez? Mire kell 
ez a búzának? — Arra, hogy a földbe kapasz-
kodjék vele s hogy azzal szívja ki a földből a 
táplálékot, — mondják a gyermekek előző is-
mereteik alapján. — Az ébredező csira előbb 
gyökerecskéket ereszt a földbe azért, hogy táp-
lálkozni tudjon. Nézzétek csak, hogyan ágaznak 
el ezek a gyökerek! Valamennyi táplálék után 
kutat, valamennyi táplálékot szív a földből, 
alig hogy életre kei. Azért küldi ezeket a gyö-
kereket előbb a csira a földbe, hogy nézzenek 
táplálék után. Nézzétek meg újra a babszem 
csiráját! Az a kiduzzadt rész a csira rügyecs-
kéje. Ilyen rügye van a búza csirájának is, de 
az sokkal kisebb. Míg a gyökerek fejlődnek, 
addig a mag rügyecskéje is megduzzad, meg-
nyúlik, felegyenesedik s a szikleveleket szétter-
jesztve, kibúvik a földből s leveles szárat hajt. 
Ezek most zöldek. De mi másmilyeneknek is 
láttuk. — Mikor kibúvtak, halaványak, sápad-
tak voltak, — mondják a tapasztalat alapján. — 
Vájjon miért voltak ezek halványak, sápadtak? 
— Mert még fiatalok voltak, — következtetnek 
a maguk módján a gyermekek. Ezt ezen a fo-
kon csak így tisztázom: — Ha titeket nem ér a 
napfény, keveset vagytok kinn a levegőn, ti is 
sápadtak, halaványak vagytok. Ha azonban so-
kat vagytok a levegőn, a napfényen, piros lesz 
az arcotok, egészséges lesz a színetek. így van 
ez a búzánál is. Míg a föld alatt van, nem éri 
a levegő, a napfény. Hanem mikor kidugja a 
fejét, rásiit a nap, akkor megzöldül. A búzánál 
a zöld, nálatok meg a piros szín jelenti azt, 
hogy egészségesek vágyták. — Nézzétek meg 
alul a szárát! — Ott sárgás, halavány. — Azért, 
mert sűrű volt a vetés s a szárak alját nem érte 
a világosság. — Egyik a másiktól elfogta a na-
pot, — mondják a gyermekek. — Igazatok van, 
helyesen gondoljátok. 

—• De nézegessük most ezt a másik vetést, — 
mondom. — Ez alacsonyabb és sárgásabb. — 
Abban más is van, nemcsak búza. — Ez csak 
olyan vegyes magból kelt ki. — Azt nem válo-
gattuk ki, — mondják,— Számláljuk meg, hány 
szál van benne, — mondom, mire megszámlál-
juk. — Hetven. — Százból hetven! Ez bizony 
kevés. Itt meg valami gaz is kiütötte a fejét,— 
szólok, mire valamennyi gazt keres. Itt is van 
egy! — Itt is! — mondják, mikor egyre rátalál-
nak. — Ezek helyett bizony biiza is nőhetett 
volna. — Igen, de akkor ki kellett volna válo-
gatnunk a magot. — Mit tegyen hát a gazda, 
hogy ne nőjjön gaz a földjén búza helyett? Vá-

logassa ki azt a magot, amit elvet. — Az én 
édesapán is kiválogatja, de a géppel. — Mi 
meg megrostáljuk, mielőtt elvetnénk, — számol-
nak be otthon szerzett tapasztalataikról. — Ügy 
is kell. Tiszta búzát kell vetnie a gazdának. — 
Ez a vetés csak „próba" volt, — szól az egyik, 
mire a „próba" szót így helyesbítem: — Igen, 
ezt csak „kísérlet"-képen vetettük el. — Ha job-
ban megnézitek azt a csomó búzát, találtok 
szép, egészséges szálakat is, — szólok, mire 
egészséges szálak után kutatnak a gyermekek. 
— Ezek egészséges magvakból vannak, — mond-
ják. — Válogassátok ki most a satnya, gyenge 
szálakat! Nézzétek meg alattuk a búzahéjat. — 
Azok kisebb szemek héjai. — A kisebb szemek-
ből nem nő szép szál, — állapítják meg. 

c) A csírázás feltételei. — Ha ezeket a magva-
kat évekig itt tartottuk volna ebben a doboz-
ban, vagy zsákban, magtárban, soha sem csí-
ráztak volna ki, — vezetem tovább a gondolko-
zást és a beszélgetést. — Igen, mert ott nem 
kaptak volna földet. — Hiszen mi sem földbe 
vetettük, hanem fűrészporba. — Abban is ki-
kelnek a magvak. — Ki, de nem nőnek benne 
nagyra. Kalászt, magot sem hoznának. — Mi 
csak azért ültettük fűrészporba, mert abban 
hamarább kikelnek s nőnek akkorára. Lassan, 
lassan azonban elhervadtak volna benne. Ah-
hoz, hogy a mag kicsirázzon, ez kell, ni! — 
mondom és felírom a táblára: Talaj. — Hanem 
beletehetném ezeket a száraz magvakat ebbe a 
földbe, — mutatom a száraz földet. — Ebben 
nem kelnének ki. — Igen, mert az föld száraz. 
— Meg kellene öntözni. — Könnyű ilyen kevés 
földet megöntözni, hanem mit csináljon a 
gazda? — Annak a vetését az eső öntözi meg, 
— mondják, s itt a vallásos érzést keltem fel 
így: — Igen, azért imádkozik a gazda magve-
tés után, hogy a jó Isten adjon bőséges esőt a 
vetésére. Ha nagy a szárazság, mindig rossz a 
termés. — Az idén is nagy volt a szárazság, 
azért volt rossz termés, — mondják. — Mi kell 
hát a talajon kívül a mag csírázásához? — Víz. 
— Ezt is felírom! 

•— Vájjon kicsiráztak volna-e ezek a magvak, 
ha földbe vetettem volna, meg is öntöztem 
volna, de kitettem volna a hidegre. — Nem. — 
Bizony nem. Nagy hidegben nem csíráznak a 
magvak. Minek is csíráznának, hiszen azok a 
gyenge csirák, ha kibújnak a földből, meg is 
fagynának. — Mi kell, hát a talajon és a ned-
vességen kívül a magvak csírázásához? — Me-
leg, — mondják, amit a táblára írok. — Megfe-
felelő talaja, melege, nedvessége is volna a 
magnak. Vájjon, ha a pincébe tenném, ott csi-
rázna-e? — Igen, de halavány lenne, mert nem 
érné a napsugár, — mondják az előzők alap-
ján s ehhez hozzáteszem: — Ott betegesek, sá-
padtak lennének a levelek, a szárak s hamar el 
is pusztulnának. Mi kell tehát még ahhoz, hogy 
a vetés fejlődjön? — Világosság. — Ezt is fel-
írom a táblára. — Mi is kell hát ahhoz, hogy 
a mag csírázzon s hogy a vetés szépen fejlőd-
jön? — kérdezem összefoglalásul. — Talaj, ned-
vesség, meleg, világosság, — olvassák le a táblá-
ról. -— Meg ilyen satnya, beteges mag, — mon-
dom, amit ők helyesbítenek: — És jó vetőmag. 
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— Akkor ezt is felírom a táblára. így most már 
tudni fogjátok, hogy mi minden kell a csírá-
záshoz, a vetéshez. (És ez elég a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok keretébe. A többi ismeretet és 
gazdasági vonatkozást a természeti és gazda-
sági ismeretek keretében nyujtjuk.) 

líegyakorlás. 
a) Összefoglalás. A gyermekekkel elmonda-

tom a kísérletezés egész menetét s mindazokat 

a szemléleteket számonkérem, melyeket a be-
szélgetés közben nyújtottam, majd a táblára írt 
vázlat alapján a csirázás és vetés feltételeit ké-
rem számon. Aztán meg arra mutatok rá, hogy 
künn a határban ugyanígy csirázik a mag. 

b) Rajz. Lerajzoltatom a kísérletezést s annak 
egyes mozzanatait, valamint a beszélgetés köz-
ben nyújtott ismereteket az elültetéstől kezdve 
egészen a csírázásig, a növény fejlődéséig. 

c) Mélyítés. Ennek keretében valláserkölcsi 
érzelmeket ébresztek a gyermek lelkében. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 15. számának 
„Régi kívánságok, új remények" című vezér-
cikkét Bozsik Béla írta. — Wanitsek Rezső a 
tanítói törekvések teljesülésének a lehetőségeit 
mérlegeli. — Szőke Andor a tanítóképzés re-
formjának a problémájával foglalkozik. 

A Magyar Tanítóképző folyó évi szeptemberi 
számának az első cikkét Grynaeus Ida írta 
arról, hogy mit tanítson a tanítóképző-intézet-
ben a szaktanár a magyar nyelv népiskolai 
módszertani anyagából? A cikkíró a magyar 
nyelv népiskolai módszertani anyagának a ré-
szekre osztását javasolja s ezeknek a vázlatát a 
következőkben adja: 1. óra. A magyar nyelv 
tanításának nemzetnevelő ós közművelődési je-
lentősége. A magyar nyelv tanításának törté-
nete. 2. óra. A népiskolai tantervi anyag rész-
letes ismertetése. 3. óra. Tantervi utasítások; 
a magyar nyelv egyes ágainak módszere. Szem-
léltetés, szemléltető eszközök, kirándulások. 
4. óra. Tan-, segéd- ós vezérkönyvek. 5. óra. 
Egy osztály tanmenetének elkészítése. 6. óra. 
Lecketípusok, vázlatok. 7. óra. A magyar nyelv 
és népmívelés. A magyar nyelv tanítása a nem 
magyar tannyelvű iskolákban. — Lux Gyula 
„A német nyelv jelentősége a tanítóképzőben" 
cím alatt értekezik. — Közli a lap az állami 
tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek taná-
rainak a névsorát is. 

Az Evangélikus Népiskola folyó évi 9. számá-
nak több cikke az evangélikus egyházi ének-
oktatás ügyével foglalkozik. Erről írt tanul-
mányt Margocsy István, Kiihn János és Bor-
gulya Endre. — Zsilák Mihály a népiskolai ne-
velés és tanítás legfontosabb elveit ismerteti az 
új tanterv szerint. — Páter Jenő „Rádió az is-
kolában" cím alatt írt tartalmas cikket. 

A Pestvármegyei Népművelés most megjelent 
kettős számának a vezető cikkében Erdélyi 
Loránd dr. Pest vármegye iskolánkívüli nép-
művelési munkáját ismerteti. — Bocsánczy Lu-
kács dr. a népművelési előadóképző tanfolya-
mokról tesz részletes jelentést. — Asztalos Jó-
zsef dr. a mai ifjúság pályaválasztásának ne-
héz problémájával foglalkozik. — Felczán Jó-

zsef több realizmust kíván a népművelési tevé-
kenység részére. — Szabó Antal az életieneve-
lésről írt tartalmas cikket. — Földes Ferenc a 
népművelés egységességének biztosítását kí-
vánja. — Szabó Ágnes a háziipar hasznosságát 
méltatja. 

A Magyar Ifjúsági Vörös-Kereszt című folyó-
irat f. évi szeptemberi számának a vezető cikke 
munkaprogrammot ad a jelzett hónapra a 
vöröskeresztes ifjúságnak. — Havas István han-
gulatos, szép költeményt írt a nyári erdőről. — 
Herkay Ottó Kazinczy Ferencről, a nagy Író-
ról és nyelvújítóról emlékezik meg. — Tormay 
Cecil egy szegény menekült árva gyermek 
megható történetét meséli el az írásművészet 
tökéletes felkészültségével. — Lőrinczy György 
„Angol Klári" cím alatt egy pompás ifjúsági 
elbeszélést közöl. — G. Papp Emilia Torockó 
művészetéről írt cikket. — Feleki Sándor a 
szünidőtől búcsúzó diákról írt szép költeményt. 
— Dr. Sörös Miklósné beszámol a Magyar Ifj. 
Vöröskereszt Egyesület kialakulásáról és 10 éves 
munkásságáról. — A felsorolt cikkeken kívül 
több kisebb-nagyobb közlemény gazdagítja a 
folyóirat tartalmát, amelyet színes műmellék-
let és több szép kép díszít. 

b) Angol lapokból. 

Keresztény és pogány humanizmus. 
E címmel tartott előadását dr. Inge esperes 

azzal a megállapítással kezdte, hogy a tudomá-
nyos humanizmus programmjának legtöbb té-
telét a kereszténység is elfogadhatja, mert en-
nek a humanizmusnak is az önzetlenség az 
alapja, ami minden igazi haladásnak a föltétele. 
A tudomány emberei kivált azért érdemesek a 
tiszteletre, mert érdek nélkül munkálkodnak: 
tiszta, hűvös levegő árad azokon az alig elér-
hető csúcsokon, amelyekre feltörekszenek. 

Szembeállítva a mai kor emberét a régi görö-
gökkel, dr. Inge arra a megállapításra jut, hogy 
a görögök nem voltak tudatos esztéták: min-
den, amit végeztek, történetesen művészi szem-
pontból kitűnően sikerült, akár a középkori ola-
szok mesterművei. A jelenkor emberei sokkalta 
nagyobb gonddal és tanulmánnyal végzik a 
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dolgaikat és mégis elég sűrűn üldözi őket a 
balszerencse. A régi görög az egészséges, bol-
dog embernek a képét tárja elénk, aki mindkét 
lábával szilárdan áll meg e földön, kevés illú-
zióval s annál több józan értelemmel, megelé-
gedve azzal, hogy a lehető legjobban élje vilá-
gát, kíváncsisággal telten és szép testtel, éles 
ésszel megáldottam Mennyivel boldogabban és 
szebben éltek, vélnők, mint az önsanyargató 
aszkéta, az embertársaínak üldözésére veteme-
dett vakbuzgó, a gyerekes babonák áldozata, az 
egyoldalú pénzhajhász üzletember, — akik pe-
dig mind a kereszténység történelmének s a 
mai világuak alakjai. 

A valóságos helyzet azonban az, hogy mi nem 
lehetünk görögök és nem lehetünk pogányok. 
Nem lehetünk görögök, mert a civilizáció év-
századai és faji sajátosságaink elkülönítettek 
minket a naiv és félbarbár tökéletességnek 
attól a csudálatos virágzásától. De pogányok 
sem lehetünk, mert a neopaganizmus (az új-
pogányság) visszautasítását jelentené annak a 
kinyilatkoztatásnak, amely — akár a helleniz-
mus — az emberi nem haladásának örök fun-
damentuma. 

The Times, Educational, Supplement, 
1931 szeptember 12-i szám. 

c) Francia lapokból. 

A serdültkor problémája. 
II. Hogyan vélekednek a felnőttek 

a serdültckről? 
C. Wagner „Jeunesse" (If júság) című, szeretettől su 

gallt munkájában háromféle maga ta r t á s t különböztet 
meg a serdültek i rányában: a jámborok szemében az ifjú-
ságot a tiszteletnek a hiánya, az elbizakodottság és az 
önelégedett tudatlanság jellemzi; a cinikusok a régi augu-
rokra emlékeztető fityniálással beszélnek róla; a rossz-
akara tú , irigy emberek végül egyenesen gyűlölik a fiata-
lokat, egyszerűen azért, mert emezek is élni akarnak s 
kivívni a maguk helyét a nap alat t . 

A felnőttek két forrásból merítik az if júkorra vonat-
kozó ismereteiket: egyrészt a s a j á t i f júságuk emlékeiből, 
másrészt pedig a körülöt tük élő f ia ta lkor iaknak megfigye-
léséből. 

Az irodalom gazdag anyagot nyú j t az ifjúkori emlé-
kezésből. Goethe, Taine, Michelet, Renan, stb., híven, 
vagy pedig költői kiszínezéssel ecseteli a maga ifjúkori egyé-
niségét. Mindannyinak közös vonása, bárminő társadalmi 
vagy anyagi \ iszonyok közt is élte i f júkorát , hogy örö-
mest zárkozott a maga elefántesonttornvú várába, kü-
lönbnek érezte magát a többinél, bizalmatlan volt a tö-
meggel szemben s ál talában kivételes jelenségnek t a r t o t t a 
magát . További egyezés még az a csil lapíthatatlan gyöt-
relem, nyugtalanság, amelyet megkapóan vázolt Chateau-
briand „Mémoires d'outre-tombe" (Emlékiratok a síron 
túlról) c. művében. Azonos végül valamennyinél a szere-
lemnek uralkodó, sőt i t t - o t t kizárólagos érzelme. 

Kérdéses azonban, hogy az igazság szempontjából tel-
jes értékűnek kell e tekintenünk, amit s a j á t visszaemlé-
kezésünk, avagy az íróknak a tehetsége nyú j t . Hiszen a 

tényleg lefolyt élet helyébe mindkét esetben merő ábrán-
dozás lépett, amelynek csak távoli kapcsolata van a tör-
téntekkel. Már Lancaster k imuta t t a a serdültkor tapasz-
ta la ta inak múlékony természetét. 

Az emlékiratok és naplók tehá t vaskos tévedéseket tar -
talmaznak, kivált ha későbbi keletűek. Rabindranath 
Tagore költői módon emelte ki az emlékezésnek és a való-
ságnak ezt az egyenetlenségét: „Nem tudom, ki föstögeti 
emlékezésünk képeit, de annyi bizonyos, hogy művészi 
munká t végez: tetszése szerint elvesz vagy hozzáad, ag-
godalmaskodás nélkül kicsinyít vagy n a g y í t . . . , műve 
mindenesetre a festőre s nem a tör ténet í róra vall." 
A. llermant „Confessions d'un enfant d 'hier" (A tegnap 
gyermekének \allomásai) című regényében a tévedésnek 
másik forrására m u t a t : „Ha őszintén akarnók is, hogy' 
lehetne híven, hozzáadás és elhallgatás nélkül ecsetelni 
azt az embert, aki t gondolunk, aki sa jná la tunkra nem 
let t meg s aki félelmünkre valóban meglett? Igaz ugyan, 
hogy e valóságos és vi r tuál is (hatásképes) igazságok fel-
sőbbrendű igazságot a lkotnak, mert a legenda oktat , míg 
a történelem csak felvilágosít." 

Azért mégis hasznos tudnunk, hogy mi t gondolnak az 
emlékiratok, vallomások szerzői: meg fogjuk látni, hogy 
amiként ezek, a serdültek is átálmodozzák éltüket. Goethe 
emlékezései a ri tka kivételek közé ta r toznak; ez a nagy 
szellem ellenállt annak, hogy a letűnt évek dallama őt is 
álomba ringassa. 

A regényírók ada ta i t bizony nem lehet készpénzül el-
fogadni, leginkább azért , mert amikor megszólalnak, rend-
szerint már túl vannak a serdültkoron, többnyire külön-
leges eseteket vázolnak és megfigyeléseik korlátoltak. 
Tanúvallomásaikat mégsem szabad mereven visszautasí-
tani, mert e kiváló szellemek túlszárnyalják a többi meg-
figyelőt s mert nem egy képzett lélekbúvár is akad kö-
í ö t t ü k (Taine). 

* 

Vájjon biztosabb el járás e a fiatalokkal való minden-
napi érintkezés? Az ember úgy vélné, hogy ha pontos 
felvilágosításra van szükség a serdültekről, csak a szü-
lékhez s a nevelőkhöz kell fordulnia. Ám ez a vélekedés 
sem teljesen helytálló, mert — amint lá tn i fogjuk — az 
if júsággal szemben emezek i t t -o t t annyira elfogultak, hogy 
egyáltalában nem alkalmasok a pár ta t l an vizsgálatra. 

Régi megállapítás, hogy egyeenetlenség honol a fiatalság 
és családja közt. „Szüleim nem értenek meg engem" pana-
szolják egyfelől; „nem ismerek a fiamra" sopánkodnak 
másfelől. A nemzedékek, mint két világ, követik egymást 
és ellenkeznek egymással. 

Sok-sok szülőt meglepi, meg is rémíti, hogy micsoda 
változás áll be gyermekeinél a tizenötödik életév körül. 
Némelyik ellentáll és kétségbeejti a makacs gyermeket; 
másik ingadozik s a legnagyobb engedékenységből a leg-
merevebb szigorúságba szökken. De a nagy zöm gyönge 
s elveszti minden tekintélyét, „hadd tombol ja ki magá t 
a f iatalság!" mondván. Ez olybá tekinti a serdültkort , 
mint valami fél-őrültségnek a krízisét, amelyen jobb men-
tül hamarább keresztülesni. Már Montaigne (1533—1599) 
is megjegyezte, hogy a felnőttek nagyobb szeretettel van-
nak a gyermek-, mint a serdültkor i rányában: „Gyerme-
keink tipegése, já téka, csacskasága megejt bennünket, 
míg érettebb, kiformált cselekvésük hidegen hágy, mintha 
csak időtöltésből szerettük volna őket, akár a majmokat 
s nem mint embereket." 

Ezek a szülői felfogások bizony nem alkalmasok arra , 
hogy felismerjék a serdültkor valódi szükségleteit s á t -
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hidalják azt a nagy szakadékot, amely a természet ren-
deléséből a két nemzedék közöt t támadt . Hisz ' akadnak 
szülék, kivált anyák, akik még a gyermekeik testi alka-
tában beállott változást sem veszik észre. Nagyon keve-
een szívlelték meg a Rousseau szavát, hogy „a serdült 
sem gyermek, sem fe lnő t t " . 

Mindé megjegyzésekből az következik, hogy a család 
tanúval lomását nagy óvatossággal kell fogadnunk. Para-
doxonnak látszik, de mer jük állítani, hogy mindazok kö-
zül, akik folytonos érintkezésben állnak az ifjúsággal, a 
6zülők ismerik legkevésbbé. S ennek nem csupán a szü-
lők elfogultsága az oka, de kivált az a körülmény, hogy 
még a legragaszkodébb serdül t is bizalmatlanabb velük, 
mint bárki mással szemben és féltékenyen őrzi előlük benső 
reakcióit. 

Hát ravannak tehát a nevelők. Ezek igazán értékos 
anyagot szolgáltatnak a serdültkor tanulmányához. Ám 
hallgassuk csak meg a serdültek tanárai t , meglepő, hogy 
alig képesek megállni a szigorú megfigyelés mesgyéjén, 
annyira á tha t j ák véleményüket a nevelőcélzatok s a mora-
lizáló hajlamok. Megjegyzéseikben tény és t anács olyany-
nyira nyomon követi egymást , oly benső kapcsolatban áll, 
hogy egymásrahatása felől alig lehetnek kétségeink. Min-
den nevelőben ot t a halkszavú pszichológus és a han-
gosan szóló moralista. H a az előbbenihez fordulsz, néha 
ez utóbbi adja meg a vá lasz t . 

A lélektani tanulmány szempontjából a nevelők tanu-
ságtételét határozottan le ront ja ez a moralizáló tenden-
cia. Dupanloup érsek „ L ' e n f a n t " (A gyermek) c. művében 
keményen ostorozza a serdültek hiú büszkeségét, tettetését, 
ellentmondó viszketegét; Wagner pedig magasz ta l j a lel-
kesedésüket s eszménykép-keresésüket. De azér t mindket-
tejük felfogása mennyiro közeláll egymáshoz! A nevelő i t t 
is, o t t is kiütközik és moralizál. 

* 

Akár emlékezetből, aká r megfigyelésből mer í t jük ada-
tainkat , végeredményben ugyanarra a véleményre ju tunk: 
hogy a serdültkor az életnek kritikus, válságos szaka. 
Már Platón is „szellemi részegségének nevezte el, azó ta 
számosan ismételték ezt a meghatározást, különféle alak-
ban. S t á n még ez a legtisztultabb vélemény, amelyet 
erről az életszakról val lunk. Ez t fejezi ki dr. Toulouse 
következő hasonlata is: „ A serdült úgy él a hozzátar to-
zói, szomszédai és társai köz t , mint valami kölyökkutya, 
amelyet szabadjára eresztet tek a kert virágágyai közé: 
össze-vissza futkároz, ugrándozik, nem rosszaságból, ha-
nem pusztán a mozgás szükségéből." A kép csinos, de 
a magyaráza t sántít. Nagyon kevesen vannak ma még, 
akik a serdültkort is termékeny életszaknak tekintik, 
amelyben az ifjúság kimunkál ja a maga személyiségét. 
Ez t a felfogást fejezi ki A. Hermant: „még a holnap kö-
zépszerűségei, sőt együgyűi is csudálatosak ebben a kor-
ban, amin t apróra fölfedeznek mindent, ú j r aa lko t j ák a 
világot és lényegében ú jból végigcsinálják, s a j á t számlá-
jukra, az emberiségnek egész munkáját" . 

Maurice Debesse, 
tanítóképzőintézeti tanár. 

L'Enseignement Public (Paris). 
(Vége következik.) 

d) Német tanügyi lapokból. 

Robinson, min t forrásmunka 
a történelemoktatásban. 

Kedves és forrón óhajtott olvasmány Robin-
son története. Robinson kalandjai és a csodá-
latos véletlenek, amelyekben része volt, vissz-
hangra lelnek az olvasó lelkében és ez igaz ba-
ráttá teszi Defoe könyvét. Defoe Dánielnek, 
Robinson szellemi atyjának könyvében a tanító 
és nevelő gondolatok útmutatóul szolgálnak az 
ember egész életén keresztül. 

Minden, ami életteljes, csak élőből származ-
hatik. Mi sem hagy mélyebb nyomokat az em-
beri lélekben, mint az élmény. Így válik Robin-
son története is a gyermek élményévé, amiből 
erőt, munkaörömet, komolyságot és alaposságot 
meríthet s anyagot életelveinek felépítéséhez. 

Defoe a barlanglakók és nomádok fejlődési 
láncán keresztül az államalkotókig mutatja a 
jóhoz vezető helyes utat. Az általa vázolt ese-
ményeket összehasonlíthatjuk a kaleidoszkóp 
apró színes üvegeivel, amelyek egységes képpé 
formálódnak és forgatás közben az emberiség 
kultúrvívmányainak egyes fázisait mutatják 
be, amint szemléltető világképpé alakulnak. 

Az ember testi ós szellemi munkája, a talál-
mányok, a felfedezések a tudomány területein, 
egyes korok gondolatai, de a szellemi küzdel-
mek felvázolása is, amelyek az emberiség hala-
dását mozdítják elő, hogy az elavult helyébe 
újat, jobbat állítson, érdekesebb elbeszélési 
anyagot szolgáltatnak, mint amit pl. véres csa-
ták leírása nyújthat. 

Miben különbözik a barlanglakó Robinson az 
ősidők barlanglakójától1? 

Az emberek csak lassan és fokozatosan tanul-
ták meg a meglévő anyagnak — csontnak, kő-
nek, fának, később ércnek — eszközként való 
használatát, míg Robinson a már meglévő kul-
túrát használta fel a maga javára. Nem sike-
rült volna neki az, hogy önállóan érjen el a 
modern szellemi művelődés csúcspontjáig. Amit 
teremtett, csak utánzat volt korlátolt eszközök-
kel. Robinson tapasztalat által tanul. Ha olvas-
suk, milyen fáradtságába került vízhatlan 
edényt formálnia, amíg egyiknek belsejében 
mázat fedezett fel és így jött rá, liogy abban 
az edényben sót őrzött, vagy amikor elbeszéli, 
hogy két fa összedörzsölése által hogyan fe-
dezte fel a tűzcsinálás titkát, rámutathatunk 
arra, hogy az összes nagy találmányok a tech-
nika, a villamosság területén osak tapasztala-
tokon alapulnak. A tanító rámutathat arra, 
hogy Robinson könyve 1719-ben jelent meg, a 
felvilágosodás századában, amikor a tudomány 
kutatások és kísérletek útján igyekezett a ter-
mészeti törvények nyitját megtalálni 

A barlanglakó félt a természettől, haragos 
démonnak tartotta, mely ellenségesen állott vele 
szemben. Robinson ellenben a természetet hasz-
nossága szempontjából szemléli. Ha egy fát 
pillant meg, arra gondol, hogyan lehetne csó-
nakot csinálni törzséből. Az ő szemében a 
Gondviselés a tárgyakat az ember használatára 
teremtette. Ahogyan a Gondviselés az ember-
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nek a természetben megnyilatkozik, úgy nyi-
latkozik meg gondolkodásában is. 

Robinson ezt írja: 
„Ha összekuszáltan, határozatlanul és kétsé-

gekkel telten nem tudjuk megválasztani utun-
kat, egy titkos intés rávezet egyik útra és meg-
mutatja később, hogy elvesztünk volna, ha a 
másik útra léptünk volna." 

Ezt a hangot bizonyára minden tanuló hal-
lotta már. Az alább következő kis történet erről 
szól: 

Károly a cipésztől jövet, hazafelé tart. Amint 
— apjának cipőivel — az utcán halad, egy üzlet 
kirakatában édes bonbonok, csokoládéhegyek 
ragadják meg figyelmét. Csillogó szemmel né-
zegeti a csábító holmikat. Egy hang megszólal 
frenne: 

— Vásárolj meg bennünket, olyan édesek 
-vagyunk! 

— Nem, nem szabad, nincs pénzem! 
— Nincsen pénzed! Hisz a cipész 20 fillért 

visszaadott neked?! 
— Ez a pénz az apámé, nem az enyém! 
— Ugyan kérlek, az apád nem tud arról a 

pénzről. Gyere be a boltba! 
De Károly, a pénzt erősen markába szorítva, 

«elszalad. A derék fiú nem fog hazudni apjának! 
Ez a belső hang a jó szellem hangja! Robin-

sont ez a belső hang vezérelte minden csele-
kedetében a világtól oly távol fekvő szigeten. 
Látta, hogy a vadak emberevők és azt mondta: 

— Nem gonosz szándékból teszik azt, ha sem 
lelkiismeretük, sem értelmük nem tesz nekik 
szemrehányást ezért. És ha a vadak bírája 
akarnék lenni, nem lehetnének-e ők éppúgy bí-
ráim, mondván: 

— Te gyilkos vagy, mert ártatlan állatokat 
•öldösöl, akik semmit sem vétettek ellened és 
mégis felfalod őket. Mi vademberek azonban 
.csak ellenségeinket öljük meg, akik ártanak 
nekünk! 

Robinson a vademberekben magához hasonló 
-teremtményeket lát, akiknek sajátságai, hibái 
felett nem bíráskodhatik. Türelmességnek, em-
tierszeretetnek, humanitásnak nevezték ezt Ro-
binson idejében. Ez az embertársnak értékelése, 
amit a középkorban nem ismertek. Minek kel-
lett azóta történnie, amíg Robinson eljutott 
ennek felismeréséhez! 

Az új világkép az, ami az embert megtaní-
totta annak megértésére, hogy csak egy por-
szem a földgolyón, amely őrült sebességgel a 
íiap körül forog. A középkorban a földet 
nyugvó korongnak képzelték. Kepler, Koper-
nikusz, Galilei és Newton ingatták meg ezt a 
-szemléletet és az embert központi helyzetéből 
kimozdították. Az ember azonban annál inkább 
a világ urának hitte magát, minél inkább meg-
tanulta a törvényeket megérteni és a termé-

-szetet arra kényszeríteni, hogy titkait kinyil-
vánítsa előtte. Ez új világismeret egész világ-
szemléletének átalakulását eredményezte. Olyan 
íérfiak, mint Descartes, Spinoza, Baco v. Ve-
íulam, John Locke keresték az utat az igaz-
sághoz és az értelmet tartották az egyet-
len felismerési eszköznek. „Értelem, okosság az 
ember legnagyobb birtoka!" Küzdöttek a ba-

bona és következményei, a boszorkányperek 
ellen; szociális téren a jobbágyság és igazság-
talan adóztatás ellen. A felvilágosodottak a 
büntető jogban eltörölték a kínzást, amennyi-
ben kijelentették: „Az ember erkölcsi termé-
szete az egyetlen érvényes jogforrás!" Vallási 
téren türelmet követeltek. De csak a XVIII. 
század második felében értek meg ezek az esz-
mék és hoztak gyümölcsöket. 

A lelkiismeret jelentőségének szemlélete és a 
türelemre, humanitásra való kötelesség azok a 
hasznos tanulságok, amelyek Robinson könyvé-
ből kiáradnak, mely Defoe meggyőződése sze-
rint olyan olvasmány, mely bizonyos ideákat 
olt be az emberiségbe. 

Die Quelle. 

Hiba vagy tévedés? 
Ha a hiba leküzdésének valódi szelleméhez kí-

vánunk eljutni, tisztán kell látnunk azt, hogy 
mi tulajdonképen a hiba!. Ez a magva a hiba-
kérdésnek, amelynek pedagógiai jelentőségére 
és kihatásaira mindeddig egyáltalában nem 
gondoltak. Eddig ugyanis — a csalódás kivéte-
lével — minden pedagógiai téren elkövetett tév-
cselekményt „hibának" mondtak. A pszicholó-
gusok emellett hibásan még a „tévedés" szót is 
használták, pedig a hibának és a tévedésnek 
nem ugyanaz a jelentése. A hiba lényegi sajá-
tossága t. i. az. hogy egy vagy több fontos tel-
jesítményi funkció, a figyelem, emlékezet vagy 
gondolkodás csütörtököt mond; a tévedés ellen-
ben bizonyos tények hiányos ismeretéből vagy 
nemismeréséből ered, amelyek szükségesek ah-
hoz, hogy a helyes felismerés vagy a helyes cse-
lekedet létrejöjjön. Egy tanuló pl., aki az egy-
szeregyet feldolgozta és jól emlékezetébe véste és 
ennek dacára 6X 7-re 48-at mond, hibát követ 
el. Ezzel szemben pl. Kolumbusz Kristóf téve-
dést követett el, amikor feltételezte, hogy San 
Salvadorban kötött ki és következő felfedezési 
utjain európaiak közül elsőnek lépett India 
földjére. A gondolatmenet, mely ezt a meggyő-
ződést érlelte meg benne, következetes és hibát-
lan volt, de ismeretlen volt előtte és a dolgok 
állása szerint ismeretlennek kellett is lennie, 
hogy Európa és India között még egy földrész 
van. Nem tehető felelőssé azért, hogy e tényt 
— mely tévedésének alapja volt — nem ismerte. 

Amint Kolumbusz felfedező útjain tényleg új 
földre akadt, úgy akad új földre a tudós is 
kutató útjain és minden lépésénél, anüt isme-
retlen területen tesz, a tévedés veszélye fenye 
geti. A tudományos megismeréshez vezető út 
azért olyan nehéz, mert ezt az utat — úttalan 
területeken, ahol eddig még senkisem járt — 
előbb ki kell építeni. Nem csodálkozik tehát 
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senkisem azon, hogy a tudományok története 
teli van tévedésekkel és azok elkövetőjét nem 
lehet lebecsülni, hisz tévedései nem személyes 
hiányokban gyökereztek, hanem döntő mozza-
natok rejtett voltában, amelyeknek ismerete 
tette volna egyedül lehetővé a helyes út fel-
ismerését. 

Vájjon a tanuló nem ugyanazon utat kö-
veti-e, mint a tudós kutató1? Nincsen-e száz és 
száz olyan út előtte, amelyet a felnőtt már jól 
ismer1? Ismeretlen ösvények, ismeretlen ország-
ban! Ki vonja ezt kétségbe1? És mégis kevés 
tanító gondol mindig erre, amikor a tanuló té-
vedést követ el. Sokszor beszélnek hibáról, ami-
kor csak tévedésről lehet szó és e tévedésért 
úgy vonják a tanulót felelősségre, mintha hi-
bát követett volna el. (Dr. Weimer.) 

Deutsche Allgemeine Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

„Történelein a világháború után." Szerkeszti: 
Vaska Géza. 

A folyó évi július hó elsejével széleskörű ér-
deklődésre számottartó, érdekes és tanulságos 
füzetsorozat kiadását indította meg Vaska Géza 
szerkesztő. Havonta két füzetet bocsát közre, 
amelyek mindegyikében egy-egy állam háború 
utáni történetét adja. A m. kir. külügyminisz-
térium sajtóosztálya a bemutatott mintafüzet-
ről megállapította, hogy adatai helyesek és hi-
telesek s a világháborút követő esztendők tör-
ténelmének feldolgozását egyben hasznos, hézag-
pótló munkának ismerte el. 

Bevezetésül mindegyik füzet röviden ismer-
teti az illető ország földrajzi, alkotmányjogi, 
közigazgatási, pénzügyi, hadügyi, mezőgazda-
sági, kereskedelmi és ipari, iskolai, egyházi vi-
szonyait és helyzetét, az általános tudnivalók 
közlése után pedig főbb vonásokban, összefog-
lalóan az ország utolsó másfél évtizedének tör-
ténetét. 

Az első füzetben Spanyolország történetét 
dolgozta fel Vaska Géza. Az ország semle-
gességének megőrzéséért a világháború alatt 
folytatott küzdelmek után olvassuk Abd el 
Krim marokkói szabadságharcát, Primo de 
Rivera győzelmes katonai forradalmát, a dik-
tatúra szerencsés marokkói hadjáratát, a dik-
tátor belső politikájának vergődéseit, a dikta-
túra megdöntésére irányuló sorozatos kísérlete-
ket, Rivera bukását és halálát, a kibontako-
zást kereső eredménytelen próbálkozásokat, a 
köztársaság kikiáltását és XIII. Alfonz búcsú-
ját, a köztársaság és katholikus egyház harcát, 
a szeparatisták győzelmét, Mindezek után mint 
nagy kérdőjel mered elénk Spanyolország 
ködbevesző, bizonytalan jövője. 

A második füzetben Máthé Elek dr. írta meg 
Nagy-Britannia történetét. A hatalmas világ-

birodalomnak a háború alatt már-már ka' 
tasztrófálissá váló helyzetét ismertetve, folyta-
tólag megírja a szerző a háborús koalíció-
bukását, az ír szabadállam megszületését, az 
egymást felváltó konzervatív ós munkáspárti 
kormányok politikai és gazdasági küzdelmeit, 
az angol ipar válságát, az általános sztrájkot, 
a locainói, hágai, chequersi tárgyalások lefo-
lyását és eredményeit, Rothermere lordnak 
Trianon revíziójáért indított hadjáratát s végűt 
Gandhi vértelen lázadását a brit impérium 
ellen. 

Minket magyarokat kétségtelenül a harmadik 
és negyedik füzet érdekel legjobban. Ebben az-
összevont két füzetben Etédi, az ismert balka-
nológus, a román kérdés kiváló ismerője a 
háború utáni Románia történelmét állította-
össze. Végigvezeti az olvasót az 1916. évi, vérbe= 
és szégyenbe folytott erdélyi betörés kudar-
cain, Erdély megszállásának szomorú történe-
tén, majd a béketárgyalásoknak és békekötés-
nek reánk magyarokra végzetes kimenetelűt 
nagy csatáján. Látjuk a gyulafehérvári nem-
zetgyűlés nagyhangú, de üres ígéreteit, ame-
lyekből nem valósítottak meg mást, mint Er-
délynek Romániával való egyesítését. 

Meghatva olvassuk a hős székely hadosztály-
nak egyidejűleg a románokkal és a budapesti 
proletárdiktatúrával folytatott elszánt harcait. 
Megdöbbenéssel, sőt a csodálatnak bizonyos-
nemével szemléljük az egymást váltogató ro-
mán kormányok következetes és szívós politi-
káját, amely legfőbb céljául nem az erdélyi-
kisebbségi magyarság megbékítését, hanem an-
nak megtizedelését, beolvasztását tekintette. 
Ezt a célt szolgálta a kisentente összekovácso-
lása, a magyarok ezreinek kiutasítása, a föld-
birtokreforniok címén végzett birtokéikobzások, 
az egyoldalú adózási és választási rendszerek, 
az iskolák százainak bezárása, állami támoga-
tásuk megtagad clScl, cl névelemzések és más, as-
magyarság vérébe s vagyonába vágó intékedé-
sek hosszú sorozata. Még a demokráciát, a leg-
szélesebb körű egyéni jogokat követelő Maniu-
kormány sem akarta a kollektív kisebbségi jo-
gokat elismerni, sőt kiesebbségi politikai pár-
tokról sem akart hallani, hanem nyíltan han-
goztatta, hogy a kisebbségeknek az egyes romái» 
politikai pártok kebelében világnézeti alapon^ 
kell elhelyezkedniük. 

Ez a kormányzati elv és felfogás hinti be 
tövissel a magyarság politikai szereplésének 
útjait s ha kényszerűségből állandó paktumok-
kal próbálkozott is érvényesülni, mindannyiszor 
tapasztalnia kellett, hogy a nagy ígéretekből 
semmi sem lett, csak újabb és újabb csalódás-
sal gazdagodott. 

Ezt a szomorú könyvet, ei'délyi magyar test-
véreink kálváriájának hű tükrét ismernie kelE 
minden magyarnak, mindenkinek, aki a ma-
gyar sorsnak részese, a magyar jövendőnek 
várományosa. 

A vállalkozás, értesüléseink szerint, legköze-
lebb Csehország és Szerbia háború utáni törte-
netét adja ki. 
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Egy-egy füzet ára 50 fillér, kettős füzeté 
1 pengő. Megrendelhető Vaska Géza szerkesz-
tőnél (Budapest VI, Aradi-utca 8), de a füzetek 
kaphatók minden nagyobb könyvkereskedés-
ben is. 

A tanítóképző-intézetek értesítője. 
(Beszámoló a beküldött értesítőkről.) 

A tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek 
kir. főigazgatósága a felügyelete alá tartozó in-
tézetek 1929/30. isk. évi állapotáról tartalmas fü-
zetben számol be, melyből világos képet nyerhe-
tünk tanítóképzésünk jelenlegi helyzetéről. 

A jelentés általános részéből megtudjuk, hogy 
az utóbbi időben érettségi bizonyítvánnyal na-
gyon sokan kérik felvételüket a tanító-, de még 
többen a tanítónőképző-intézetekbe. Érdekes 
jelenség az is, hogy az akadémiát végzett oki. 
gazdák közül is mindig többen és többen törek-
szenek a tanítói pályára. Ezeket — a megfelelő 
különbözeti vizsgálat letétele után — a kiskun-
félegyházi áll. tanítóképző-intézet V. évfolya-
mába veszik fel. 

A tanítóképző-intézetek főigazgatóságában vál-
tozás állott be, amennyiben Sarudy Ottó kir. fő-
igazgató nyugalomba vonult s helyette a kor-
mányzó Balázs Béla főigazgatói teendőkkel 
megbízott tanítóképző-intézeti igazgatót nevezte 
ki főigazgatóvá. A főigazgatóságon Molnár 
Oszkár szolgálattételre berendelt tan. kép. int. 
igazgató, Barabás Tibor tanítóképző-int. tanár 
és Póeza József gyakorlóiskolai tanító teljesí-
tenek szolgálatot. Szlankó Béla ny. c. főigazgató 
pedig az ének- és zeneoktatás felügyeletével van 
megbízva. 

A főigazgatóság felügyelete alá 20 tanító-, 34 
tanítónő- és 5 óvónőképző-intézet tartozik. Jelleg 
szerint az intézetek a következőképen oszlanak 
meg: A 20 tanítóképző közül állami intézet 8; 
róm. kath. 6; ref. 3; ág. ev. 2; izr. 1. A 34 tanító-
nőképzőintézet közül állami 4; róm. kath. 24; 
ref. 4; ág. ev. 1; izr. 1. Az 5 óvónőképző-intézet 
közül áll. 2; róm. kath. 3. 

Az állami tanítóképző-intézetekben 120, taní-
tónőképző-intézetekben pedig 95 oktató műkö-
dik. A róm. kath. tanítóképző-intézetekben 68, 
a róm. kath. tanítónőképző-intézetekben pedig 
283 az oktatók száma. A ref. tanítóképző-intéze-
tekben 37; a ref. tanítónőképzőkben pedig 53 
oktató működik. Az ág. ev. tanítóképző-intéze-
tekben 18, a tanítónőképző-intézetben pedig 12 
az oktatók száma. Az izr. tanítóképző-intézetben 
13, a tanítónőképző-intézetben pedig 8 oktató 
van. 

A tanulók száma a következő: A tanítóképző-
intézetekben 3340, a tanítónőképző-intézetekben 
pedig 5568. Összesen tehát 8908 tanítónövendék 
van Magyarországon! 

A tanulók előmenetele: A tanítóképző-inté-
zetekben: jeles 116; jó 1072; elégséges 1699; egy 
tantárgyból elégtelen 209; két tantárgyból elég-
telen 116; több tantárgyból elégtelen 59. A taní-
tónőképző-intézetekben: jeles 618; jó 2723; elég-
séges 1796; egy tantárgyból elégtelen 157; két 
tantárgyból elégtelen 62; több tantárgyból elég-
telen 29. 

Érdekes megemlíteni, hogy a tanév folyamán 
7 középiskolai tanár és 10 középiskolai tanárnő 
tett tanítóképesítő vizsgálatot. 

* 

A Budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézet ér-
tesítője. A tanári testület közreműködésével 

szerkesztette: Frank Antal dr. h. igazgató. Az 
iskolai év történetéből látjuk, hogy a vkm. az 
intézet tanulmányi igazgatásával Balázs Béla 
kir. főigazgatót, igazgatóhelyettesi minőségben 
pedig Frank Antal dr.-t bízta meg. 

Kegyelettel emlékezik meg az értesítő Gyer-
tyánt f y István főigazgatónak, az intézet ne-
gyedszázadon át volt igazgatójának, haláláról,, 
akinek temetésén és sírkőavatásán Frank Antal 
dr. mondott emlékbeszédet. 

Az értesítőből is örömmel állapítjuk meg, 
hogy az intézet megőrizte s tovább fejleszti 
nagynevű igazgatójának, Quint Józsefnek azo-
kat a pedagógiai elveit, melyeket a boldogult 
a tanítóneveléssel kapcsolatban hangoztatott. 
Ennek különösen két mozzanatát említi az 
értesítő. Az egyik az öntevékenység, a cselekvő-
szemléltetés, a másik pedig a továbbképzés elve 
a tanítónevelésben. Az intézet mind a kettőnek 
nagy teret biztosított egész évi munkája közben, 

A tanév kiemelkedő mozzanata volt a cser-
kész- és cserkészapród zászlóavatás, melyen a 
zászlóanyai tisztet özv. Quint Józsefné töltötte 
be. Az ünnepély fényes keretek között folyt le s. 
azon a kultuszminisztérium több vezető egyéni-
sége vett részt. 

Tudvalevő, hogy ebből az intézetből indultak 
ki az 1925-ben kiadott népiskolai Tanterv nyo-
mába fellépő módszer javító törekvések. Hogy 
az intézet ezirányú munkája iránt az érdeklő-
dés az elmúlt tanévben sem csökkent, mutatja 
az a körülmény, hogy az intézet gyakorló-
iskoláját középiskolai igazgatók, tanárok, tanító-
képzőintézeti tanárok, gyakorlóiskolai tanítók, 
fővárosi és vidéki tanítók, több tanítóképző-
intézet IV. és V- éves növendékei tanáraik veze-
tésével állandóan látogatták s figyelték a 
gyakorlóiskola munkáját. 

Az 1930. év nyarán tanítói továbbképző tan-
folyam volt az intézetben, melyen azok a taní-
tók vettek részt, akiket a kir. tanfelügyelők a 
pedagógiai szemináriumokban előadókul kí-
vántak alkalmazni. A tanfolyam hallgatóinak 
száma 80 volt. A tanfolyam előadói teendőinek 
ellátásával a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Frank Antal dr.-t és Drozdy Gyulát bízta 
meg. Ugyancsak ők voltak az egri tanítói 
továbbképző tanfolyam előadói is. Ezen a tan-
folyamon 200 tanító vett részt. 

* 

A kőszegi állami tanítóképző-intézet értesítő-
jét, a tanári testület közreműködésével, Zoltán 
Géza igazgató szerkesztette. Ebben a fiatal és-
szépen induló intézetben az elmúlt tanévben 
tartottak először befejező tanítóképesítő vizs-
gálatot, melyre 38 tanítójelölt jelentkezett. 

Mint az intézet értesítőjéből is megállapít-
ható, Pödör Béla és Halmos Péter tanárok te-
vékeny részt vettek a tanítói szemináriumok-
ban, ahol mintatanításckat és előadásokat tar-

y 
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tottak s ezzel nemcsak a tanítók továbbképzé-
sét szolgálták, hanem érzelmileg a már mű-
ködő tanítókat is közelebb hozták az új tanító-
képző-intézethez. Kívülük még a tantestület 
több tagja fejtett ki odaadó munkásságot az 
iskolánlkívíili népművelés terén. 

Az intézet nevelési rendszeréből a következő-
det említjük: A tantestület tagjai vasárnapon-
ként. 30 perces illemtani előadásokat tartottak 
a növendékeknek. A tanítónövendékek a termé-
szetrajz oktatásával kapcsolatban akváriumo-
kat és terrariumokat gondoztak. Az intézet 
gyakorlóiskolájában pedig Halmos Péter meg-
szervezte a cserkészapród csapatot, melynek 
eredményes működéséről hangulatosan számol 
be az értesítőben. 

* 

A Notre Dame női kanonok, és tanítórend 
-zalaegerszegi „Gróf Klebelsberg" róm. kath. 
tanítóképző-intézetének értesítőjét Istvánfi Jó-
zsef dr. állította össze. Az értesítő bevezető 
soraiból a Notre Dame Rend alapításának rövid 
történetét ismerhetjük meg. Megtudjuk ebből, 
hogy a Rend Mária Terézia idejében telepedett 
le Magyarországon s első leánynevelő-intézetét 
Pozsonyban alapította majd Pécsett nyílt meg 
a Rendnek most is fennálló és jónevű leány-
nevelő-intézete. 

A zalaegerszegi tanítóképző-intézetnek az el-
múlt tanévben még csak két osztálya volt. A nö-
vendékek száma az I. évfolyamban 39, a II-ban 
pedig 40 volt. Az intézet nevelési rendszeréből 
kiemelendő a vallásos nevelés, melyről helyesen 
állapítja meg az értesítő, hogy „a tanítónőnek 
nem elég a látszólagos jó modor, az ügyes 
alkalmazkodó-képesség, hanem a vallás igazsá-
gait előbb át kell élnie, hogy ebben az irány-
ban is tudjon hatni másokra". A vallásos érzü-
let mélyítése mellett az intézet működését ízig-
vérig hazafias nevelés hatja át. Az egészséges 
szociális érzék fejlesztése céljából a növendékek 
már az intézetben segítenek a gyengébbeken. 

* 

A debreceni református kollégium tanító-
képző-intézetének története. (1855—1930.) Irta: 
Dr. Veress István igazgató. A nagyhírű intézet 
75 évének múltját ismerteti ez a díözesen ki-
állított könyv, melynek első oldalán Baltazár 
Dezsőnek, a tiszántúli ref. egyházkerület püs-
pökének, a második oldalon pedig az intézet 
volt igazgatóinak és jelenlegi vezetőjének arc-
képe van. 

Neveléstörténeti szempontból különösen érté-
i e s gondolatokat találunk benne. Olyanokat, 

melyek nemcsak a debreceni kollégium szem-
pontjából nevezetesek, hanem országos vonat-
kozásban is nagy a jelentőségük. Elmondja ez 
a könyv, hogy a debreceni ref. kollégium taná-
rai már a XIII. században lépést tartottak a 
külföldi tudományos világgal. Erre bizonyság 
Mártonfalvi György logikája, Hatvani István 
fizikai eszközei és kísérletei, Sinai Miklós latin 
szerzőről írt magyarázatai, Maróthy György 
metódusa, Budai Ézsiás történelme stb. Ezek 
a munkák a maguk idejében olyan nagy jelen-
tőségűek voltak, hogy általános érdeklődést kel-
tettek s a neveléstudomány történelmébe is be-
kerültek. A debreceni ősi kollégiumban már a 
legrégibb időkben megtaláljuk a tanítókép-
zés csiráit, amennyiben a tanárok a hall-
gatókat módszeres utasításokkal is ellátták. 
A gyakorlati tanítóképzés másik neme volt a 
correpetitori intézmény, amely szerint az elemi 
és gimnáziumi tanulók közül többen más diá-
kokat tanítottak azért, hogy a tanításban gya-
korlatot szerezzenek. A kollégiumban már 1824-
ben külön tanszéke volt az elméleti és gyakor-
lati pedagógiának, melyet a nagynevű Zákány 
Józseffel töltöttek be aki már akkor az önálló 
tanítóképzést sürgette. 

A kollégiummal kapcsolatos tanítóképző 1855-
ben nyílt meg két tanárral és egyéves tan-
folyammal. Ennek a praeparandiának 20 nö-
vendéke volt. Az önálló tanítóképzőt 1869-ben 
szervezték meg, azóta a korral lépésttartva, 
állandóan fejlődik és szolgálja a tanítóképzés 
magasztos ügyét. 

Érdekes, hogy ennek a tanítóképzőnek gya-
korlóiskolájában tanult nagybányai vitéz Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója is. 

Az intézet fennállása óta 1999 tanítói okleve-
let állított ki. 

* 

A kalocsai érseki róm. kath. tanítóképző-
intézet értesítőjét Oszwald József igazgató 
szerkesztette. Előljáró cikke Erdey Ferenc dr.-
nak, az intézet tanárának, egyetemi magán-
tanárrá történt kinevezéséről emlékezik meg s 
ismerteti a tudós paptanár életét s méltatja az 
irodalom terén s a gyakorlati életben való 
értékes munkásságát. 

A tanév történetének kronologikus sorrend-
ben felsorolt eseményeiből láthatjuk, hogy az 
intézet, a valláserkölcsi és hazafias érzelmek 
fejlesztése és mélyítése mellett, különösen a 
hála és a kegyelet érzelmeit ébresztgeti és ápol-
gatja növendékei lelkében. 

Nürnbergi háziipari játékkészítés módszere. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 2 3 (C>4. ÉVFOLYAM 19. SZÁM.) 

Az intézet tanári kara különös gondot fordít 
arra hogy a tanítónövendékeket a népnevelés-
nek iskolán kívüli részére is ránevelje s ebben 
az intézet tanárkara jár elől jó példával. 
A tanulók létszáma 168 volt, ami azt mutatja, 
hogy ebbe az intézetbe is, a hivatalos létszámon 
felül sokan kérik felvételüket. 

* 

Búcsú az iskolától. Gyerniekírások. Összeállí-
totta: Vikár Kálmán. 32 oldalas, csinosan kiállí-
tott füzet, melyben Vikár Kálmán főv. gyak. 
isk. tanító IV. osztályos tanítványainak fogal-
mazványait gyűjtötte össze. Minden tanító sze-
retettel olvasgathatja ebből a kis füzethői 42 
.gyermek eredeti 9 kedves irodalmi gügyögcsét. 
A leíró, elbeszélő, párbeszédes, sőt verses formá-
ban írt fogalmazványokban benne van a gyer-
mekek gondolat-, érzésvilága, alkotniakarása. 
Ezek a fogalmazványok nemcsak az elért ered-
ményt mutatják, de szépen kiolvasható belőlük 
az is, hogy Vikár Kálmán miként aknázza ki 
gyermekei öntevékenységét, miként ébreszti fel 
lelkükben a fogalmazási vágyat, mely őket al-
kotásra készteti. Olvasgassak szeretettel ezt a 
kis füzetet. 

Gyermekszívek virágai. Iskolai és alkalmi ver-
sek. Irta: Bartunek János. Bartunek Béla könyv-
nyomdája, Németújvár. 

A négyívcs kis füzet karácsonyfa-ünnepélyekre, évvégi 
vizsgálatokra, névnapokra és egyéb alkalmakra írot t ün-
nepi verseket és prózai üdvözleteket tar ta lmaz, tanulók 
számára . A szerző ügyesen oldotta meg feladatát . A ver-
ses és a prózai üdvözleteket egyarán t egyszerű nyelven, 
könnyedén írta meg. Seholsem fellengős és virágos; tehá t 
akármelyiket mondják is el a tanulók, nem kell at tól tar -
tani, hogy értetlenül fognak a szavak elhangzani. Az egy-
ezerű, közvetlen t a r t a lom mellett, a terjedelem is meg-
felelő. Legfeljebb egy-két olyan vers van, amelyiket kissé 
hosszadalmasnak kell mondanunk. A szöveg helyes ma-
gyarság tekintetéből is megüti a mértéket ; mindössze né-
hány nyelvi hibán akadt mog tekintetünk. Legfőbb kifo-
gásunk a verselés ellen van ; ebben a szerző nem elég gya-
kor lo t t . Füzetéről azonban megállapíthatjuk, hogy céljá-
nak megfelel és hasznos szolgálatot tesz az iskolában. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 
Neveléstudomány és szépirodalom. 

Minden tudománynak határ- és szomszéd-
területei nemcsak érdekesek a szó hagyományos 
értelmében, hanem mintegy „visszavetítés" út-
ján új világosságot vetnek magának e tudo-
mánynak egynémely rejtettebb zúgára: új belá-
tásokat tesznek lehetővé, amelyek mindig ko-
moly tanulságokkal járnak. Így kerül egymás 
mellé a pedagógia és a belletrisztika, a nevelés-
tudomány és a szépirodalom, amelyeket ma még 
szorosabban fűz együvé az a tény, hogy modern 
fejlettségében mindkettő az életből táplálkozik.1 

1 Jellemzően szemlélteti ezt a legújabb keletű „Lebens-
pädagogik" német elnevezés. 

E két elsőrendű szellemi tevékenység szerves 
kapcsolatának, egymásrautaltságának, kölcsö-
nös megtermékenyítésének felismerése — rész-
ben ösztönszerűen — nem mai keletű és csak-
nem minden nemzet irodalmában kimutatható.2 

A pedagógusok méltányolták az írókban és 
műveikben rejlő erőtényezőket, az írók és köl-
tők pedig, hol elvétve, hol kifejezetten nyilat-
koztak a nevelőkről és a nevelés kérdéseiről. 
Minden nemzet kulturális fejlettségének egyik 
fokmérője az a megbecsülés, amellyel a kultúra 
munkásai iránt viseltetik. Minthogy ez jórészt 
a közvéleményben, a sajtóban és a szépiroda-
lomban tükröződik vissza, ezeknek vizsgálata 
felette tanulságos. Erről tanúskodik meggyőzően 
egy már 1908-ban megjelent idevágó úttörő 
munka,3 amelyet annak idejében mi is ismertet-
tünk.4 

Az előttünk fekvő könyv is, amely már ere-
deti címével felfokozza az olvasó érdeklődését, 
íöbb ízben utal erre a nmre, de csupán a XX. 
század, pontosabban az 1900—1910 közt megjelent 
és a pedagógiával valamikép kapcsolatos szép-
irodalmi munkákra szorítkozik, amelyeket mód-
szer és rendszer tekintetében mintaszerűen tu-
dományos módon dolgoz fel: példát ad arra. 
hogy miként lehet és kell egy nem-tudományos 
tárgyat a szaktudomány javára tárgyalni, érté-
kesíteni. Ez a tudományos szempont már eleve 
abban mutatkozik, hogy a szerző az írókat és 
műveiket fogalmi kategóriák szerint osztályozza. 
Nichtpädagogen: azaz .nem a céhbeli tanítók, 
tanárok, hanem csupán hivatásbeli írók és köl-
tők jutnak itt szóhoz, noha az elfogultság pozi-
tív vagy negatív értelemben — ami emberileg 
érthető is — mindkét kategóriánál kiütközhetik, 
de az utóbbiak realitása, megbízhatósága mégis 
különb, mert közvetlenül az életből, saját ta-
pasztalásukból, iskolázásukból szűrődik le. (So-
ron kívül ide kívánkozik s méltán gondolkodóba 
ejthet az a körülmény, hogy ez az irodalom 
szinte hemzseg a tanítóság ellen intézett táma-
dásoktól, vádaktól. Bizonyos, hogy ez a Protest-
es Anklageliteratur jórészt azokra a kellemet-
len tapasztalatokra és visszaemlékezésekre ve-
zethető vissza, amelyek saját iskolázásuk során 
oly mély nyomokat hagytak bennök és a tanító 

2 A német irodalom régibb idevágó klasszikus művei: 
Goethe „Wilhelm Meister", Jean Paul „Schulmeisterlein 
Wuz", „Quintus Fixlein" és „Rektor Seemaus", G. Keller 
„Der grüne Heinrich", .Ter. Gotthelf „Leben und Freuden 
eines Sshulmeisters", K. Gutskow „Die Söhne Pestalozzis", 
Rosegger „Ums Vaterwort", „I . M. R. I.", s tb. 

3 Eduard Ebner : Magister, Oberlehrer, Professoren. 
Wahrheit und Dichtung in Literaturausschnitten aus fünf 
Jahrhunderten (Tanítómesterek, Tanárok, Professzorok. 
Valóság és költészet öt évszázad irodalmi szemelvényei-
ben). Nürnberg, Kock kiadása. 

4 Friedrich Pagel: Pädagogik der Nichtpädagogen. Er-
ziehungsgedanken in der schönen Literatur des 20. Jahr-
hunderts. Eine problemgeschichtliche Untersuchung. (A 
nem-pedagógusok pedagógiája. Nevelési eszmék a 20. szá-
zad szépirodalmában. Egy problémának tör ténet i alapon 
való vizsgálata). Langensalz u. J . Beltz kiadása. 1930. 
VI + 178 1. 
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men culpá-jár a hárítják a felelősséget.5 A műfaj 
taglalását illetőleg szerzőnk mindenekelőtt kü-
lönválasztja a szorosabb értelemben vett neve-
lési irodalmat az általános fejlődési irodalom-
tól, majd a regény idevágó műfajai közül meg-
különbözteti a pedagógiai, művelődési, iskolai 
(tanuló- és tanító-) regényt, továbbá az egyes 
neveléstudományi kérdéseket tárgyaló gyer-
mekpszichológiai és ifjúsági regényt, végül a 
ma homloktérben lévő vádaskodó iskolaregényt. 
E sorozatot kiegészíti a drámairodalom: peda-
gógiai jellegű színdarabok. Ezt a gazdag anya-
got — csaknem száz írónak jóval több munká-
járól van szó — szerzőnk két főiészben dolgozza 
fel. Az elsőben sorra veszi az említett kategó-
riákba tartozó munkákat, pedagógiai szempont-
ból elemzi, bírálja és ismerteti tartalmukat. Ezt 
az analitikai részt követi a szintétikai, amely 
négy fejezetben dolgozza fel az imént felszínre 
hozott pedagógiai kérdéseket, megállapítja ösz-
szefiiggésüket egymásközt, kapcsolatukat a kor 
többi uralkodó áramlatával, vonatkozásaikat a 
pedagógiai reformirodalomhoz, a pedagógiai 
szépirodalom (Erziehungsdichtung) és a neve-
léstudomány viszonyát általában; végül kriti-
kailag világítja meg a szépirodalomban felme-
rült 12 pedagógiai alapproblémát, amelyeknek 
tanulságait ugyanannyi tételbe foglalja össze. 
Az a vezető eszme és főeredmény, amely tudo-
mányos megfigyelés, gondos összehasonlítás ós 
mérlegelés alapján a szerző széleskörű olvasott-
ságán alapuló nyomozásaiból leszűrhető, ím ez: 
a szépirodalom pedagógiai megnyilatkozásai 
párhuzamosan haladnak a neveléstudomány 
korabeli mozgalmaival, törekvéseivel; e kon-
gruenciából következik, hogy amazok az utób-
biak javára is értékesíthetők. Ezt az igazságot 
alátámasztja a következő elgondolás: minden 
kor irodalma annak életét, uralkodó eszméit 
tükrözi vissza; ezekben bennfoglaltatnak a kora-
beli pedagógiai mozgalmak is; ez a szépiroda-
lomban megnyilatkozó „irodalmi pedagógia" 
azután termékenyítőleg visszahat magára a pe-
dagógiai irodalomra és ezt a valóság alapján 
mintegy utólag igazolja. Bármily fonáknak tes-
sék is, meg kell állapítani, hogy a szerző szé-
leskörű, világos és alapos fejtegetéseinek során 
a korunkat mozgató pedagógiai eszmék, úgy-
szintén kapcsolatuk a többi időszerű problé-
mákkal az irodalmi művek elemzésén keresztül 
világosabban tűnnek fel, mint pusztán elvont 
elméleti tárgyalás alapján. Szinte egész új, az 
értelem számára is kézzelfogható világ tárul itt 
fel előttünk, amelybe nem csupán betekinteni 
érdemes, hanem felette ajánlatos az elhelyezke-
dés és tanulmányozás is, amely reális eredmé-
nyekkel kecsegtet. Ezek, úgy véljük, nagyjában 
nemzetközileg is helytállók. 

Friedrich Pagel könyvét, amelyhez foghatót 
tartalmi gazdagság, érdekesség és tanulság dol-

5 Ámde.kedvező visszaemlékezésekben sincs hiány (1.47 
—51 1.), pl. von Ebner-Eschenbach, Ludvig Gaughofer 
neves írók, August Bebel, a német szociáldemokraták egy-
kori ismert vezére és Friedrich Paulsen, a „Geschichte 
des gelehrten Unterrichts" (1885) híres szerzője. V. ö. 
még: Visszaemlékezés az iskolaévekre (Magyar Paedagogia 
1912, 309. 1.). 

gában már rég nem forgattunk, melegen ajánl-
juk a kartársaknak. A szerző az önmagában is 
rendkívül hálás tárgyat teljes irodalmi és peda-
gógiai felkészültséggel dolgozta fel és bő iro-
dalmi utalásokkal egészítette ki. 

Valahányszor egy jeles külföldi könyv kerül 
kezünkbe, önkénytelenül de természetesen az a 
kérdés támad bennünk, hogy a szóban forgó 
kérdésben hogyan állunk mi! Tény, hogy a 
magyar tanítóság és tanárság nem egy kiváló 
írót, költőt termelt ki. A régiek közül ide tar-
tozik: Csokonai Vitéz Mihály, Virág Benedek, 
Dugonics András, Czuczor Gergely, Vajda Pé-
ter, Gyulai Pál, Gárdonyi Géza. Tolnai Lajos; 
az élők közül: Babits Mihály, Sík Sándor, Szabó 
Dezső, Sajó Sándor, Roboz Andor, stb. E több-
séggel szemben nálunk a ílem-céhbeli pedagó-
gusoktól származó pedagógiai vonatkozású szép-
irodalmi művek csak elvétve akadnak (pl. Mó-
ricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című szín-
műve, amelynek tendenciája felemás). Még leg-
gyakrabban az ifjúsági irodalom terén találko-
zunk velük: Molnár Ferenc (A Pál-utcai fiúk), 
Karinthy Frigyes (Tanár úr kérem), Kosáryné 
R. Lola, Tábori Piroska, Szederkényi Anna. 
Igen kedvelt műfaj továbbá nálunk a pedagó-
giai tárca, amely a múltból vagy jelenből me-
rített jeleneteket örökít meg az iskolai életből, 
hol kedvező, hol kedvezőtlen irányzattal. Ennek 
az egész anyagnak az ismertetett német műhöz 
hasonló tudományos feldolgozása még késik, de 
az előmunkálatok már megindultak.0 k f . 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 
A férjes tanítónők problémája Amerikában. 
A férjes tanítónő a demokratikus Ameriká-

ban sem egészen magától értetődő jelenség. A 
School and Suciety című pedagógiai folyóirat 
tanulmányt közöl az Ohió-állambeli viszonyok-
ról (mindenütt hasonlók a viszonyok). A tör-
vény rendelkezése értelmében ott az állam bele 
nem avatkozik a férjes tanítónő dolgába. A ne-
velésügyi hatóságok (boards of education) sza-
bad mérlegelés szerint járhatnak el. özvegyek, 
elvált és különélő asszonyok alkalmazása álta-
lános. 237 boards of education, mely 43.000 tan-
erőt foglalkoztat, az erre vonatkozólag feltett 
kérdésre különböző válaszokat adott. Városok-
ban és nagyobb községekben a hatóságok negyed-
része hajlandó a férjes tanítónőket tovább is 
foglalkoztatni, a kisebb telepítvények fele is ha-
sonló álláspontot foglal el. A városokban és 
nagyobb községekben a női tanerők 8-2%-a férj-
nél van, a kisebb községekben 18-2%. Meggon-
dolandó emellett, hogy a tanítónők az oktatás-
ügyi személyzet 82-6, illetőleg 70-4%-át teszik ki 
Ohió-államban. A városi iskolai hatóságok 

6 Lásd pl. Kelemen F. : Gárdonyi nevelői személyisége 
A z én fa lum" tükrében (Népt. Lap j a 1931: 12. sz.). 
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56%-a határozottan kimondta, hogy férjes ta-
nítónőt nem alkalmaz. A vidéken ilyen- tilalmat 
csak az iskolai hatóságok 13-9%-a adott ki. 
Ehhez bizonyára hozzájárul az, hogy a vidé-
ken nehezebb tanerőket kapni. A legtöbb alkal-
mazási szerződésben a következő mondat fog-
laltatik: Férjhezment tanítónők csak az iskola-
felügyelők mérlegelése alapján alkalmazhatók, 
alapelv azonban, hogy a tanerők számát férjes 
tanítónőkkel ne növeljék. E tanítónők csak 
akkor vehetők figyelembe, ha valamilyen irány-
ban kiváló tehetséggel rendelkeznék és ez kívá-
natossá teszi alkalmaztatásukat. A tanítónő, aki 
szerződése ideje alatt férjhez megy, automati-
kusan elbocsáttatik állásából. Az iskolafelügye-' 
lők fele kívánatosnak tartja a férjes tanítónők 
alkalmazását, vagy nem gördít akadályt út-
jukba, a másik fele ellenkező véleményt táplál. 
A közvélemény a szabad Amerikában is azon 
meggyőződés felé hajlik, hogy a férjhez ment 
tanítónőnek a háztartásban van a helye. 

Tanítók kongresszusa. 
A Tanítói Szövetségek Nemzetközi Egyesü-

letéhez ezidőszerint 19 európai ország 26 tanító-
egyesülete tartozik 607.450 taggal. Ez az egye-
sület legutóbb tartotta Stockholmban ötödik 
kongresszusát, melyen 43 kiküldött vett részt. 
A svédek a delegátusokat a legnagyobb vendég-
szeretettel fogadták. A kongresszus elnökségébe 
egy angolt, egy franciát ós egy németet válasz-
tottak. A Népszövetség nevében dr. Kullmann 
köszöntötte a kongresszust: a gyakran elhang-
zott jelszó, hogy „nincsen béke iskola nélkül", 
nem teljes és így kellene tulajdonképen átfor-
málni: „béke az iskola útján". A lengyel tanító-
ság képviselője a békegondolatnak az iskolában 
való ápolásáért szállt síkra. A német kiküldött 
szerint a nemzetközi összejöveteleknek az a cél-
juk, hogy nyíltságot és őszinteséget teremtsenek 
a különböző országok felfogásában és ezáltal az 
igazságot és megértést szolgálják. Az angol de-
legátus szükségesnek tartja a gazdasági kérdé-
sek felvetését, a racionalizálás és munkanélküli-
ség közötti összefüggések ismertetését. Az isko-
lától azt követeli, hogy népeket kibékítő mun-
kát végezzen s előzze meg a viszályokat és ineg-
hasonlásokat. A hollandi képviselő nemzetközi 
együttműködést kíván a gazdasági válság el-
hárítására a tanítók és tisztviselők érdekében. 
Az összes országok kiküldöttei az általános le-
fegyverezés alapelvét fogadják el és kívánják 
azt a Népszövetség előtt erkölcsi befolyásukkal 
támogatni. A kongresszus az alábbi határozatot 
fogadta el: 

A Tanítók Szövetségének Nemzetközi Egye-
sülete kinyilatkoztatja, hogy minden munkát, 
mely a nemzetközi gazdasági válság leküzdését 
és az általános és gyors lefegyverezést illető 
felvilágosításra irányul, erőteljesen támogat. 
Kötelezi az összes tanítói szövetségeket, köves-
senek el minden lehetőt arranézve, hogy a jövő 
évi lefegyverezési konferencia eredménnyel vég-
ződjék. 

A tanulóifjúság és az újságolvasás. 
A német újságtudományi intézet (Deutsches 

Institut für Zeitungskunde) 1931. elején Német-
országban 10.000 tanulóhoz körkérdést intézett 
avégből, hogy megállapíthassa, hogy a tanuló-
ifjúság mily mértékben olvas újságot és mit 
olvas benne különösen. Ennek a statisztikának 
érdekes eredményei a következők: kétezer 12—18 
éves tanuló közül csak két tucat nem olvas új-
ságot, több mint háromnegyedrész rendesen ol-
vas, egyötödnél több átlapozza a különböző 
politikai irányú lapokat. A tanulók nagyobb 
fele legszívesebben a politikai részt olvassa, 
amely tehát első helyen áll; második helyen 
következik a sport, azután a technika, míg a 
regényolvasás kénytelen a 10. hellyel beérni. 
A leányok viszont a politikával szemben a 
sportot részesítik előnyben. Figyelemreméltó és 
egyben megnyugtató, hogy a túlnyomó több-
ség tiltakozik a pártpolitikai beállítás ellen. — 
Vájjon ezek az eredmények a mi ifjúságunk-
nál is érvényesek-e, azt csakis egy hasonló kör-
kérdés alapján összeállított statisztika dönt-
hetné el. Ámde már így is minden kétséget ki-
záróan megállapítható, hogy az újságolvasás, 
de különösen az újságok politikai része nagy 
befolyással van a fogékony ifjúság politikai 
magatartására és kialakulófélben levő világ-
nézetére. k f . 

Két angol mese. 
A halle-saalei árvaház 1698-ban alapított 

könyvkereskedésének (Buchhandlung des Wai-
senhauses Ltd. Halle-Saale, Germany) kiadásá-
ban két tetszetős, pirosfedelű füzetke jelent 
meg, két angolul írt mese, a nyelvismeret gya-
korlására, Mindkettőnek szerzője H. M. Hain; 
az egyiknek címe: The rescue of Odo, the pro-
digal prince (A tékozló Odó herceg megtérése), 
a másiké: Princess Odo del Aves, or kindness 
rewarded (Madaras Odó hercegné, vagy a meg-
hálált jótett). 

Az első 50 oldalon elmondja, mint szökött el, 
kalandokat hajszolva, Odó herceg a királyi ház-
ból, anyjának halálát s atyjának súlyos sebe-
sülését okozva meggondolatlan tettével; mint 
talált a lóról bukott király gondos ápolásra a 
szegény özvegynél és ennek leányánál; miként 
lett ez utóbbi továbbra is a király gondviselője, 
Odó királyfi megtérésének előmozdítója s vég-
tére annak boldog hitestársa. A füzet ára 90 
pfennig. 

A másik 24 oldalas füzet a mostohájától el-
üldözött Grácia történetét meséli el, akit — 
mert táplálékot szórt a. zord téli napokban — a 
vállára telepedett vörösbegy a madarak kirá-
lyának tündérkastélyába vezetett, ahol az árva 
gyönyörű hajadonná fejlődött és a bemutatá-
sára rendezett bálon keletkezett kölcsönös sze-
relem révén a trónörökösnek a felesége lett. 
E füzet ára 70 pfennig. 

A gyönyörű angolsággal írt és pompás nyom-
dai kiállítású füzeteket minden nyelvgyakorló 
élvezettel és haszonnal forgathatja. 
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PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A pedagógiai szemináriumok hatása. 
írta: vitéz Vida István. 

Kirlibabától délre, ahol a Par Isvoruhii pata-
kocskája fázósan siet az Aranyos-Besztercébe, 
volt a fedezékünk, ahol fültanuja voltam annak 
a beszélgetésnek, amely bankhivatalnok század-
paranesnokom és egy tanító-kadét között emígy 
szövődött. 

= Jó, jó! De az a kellemetlen szag az iskolá-
ban! 

— Az semmi, azt megszokja az ember, —-
mondja a tanító. 

= Hát látod, ez az! Éppen ez a szomorú! Ez 
a megszokás! — hangzott a főhadnagy úr vá-
lasza. 

Én ezt mint a képezde padjairól berukkolt, 
intelligenz-prüfungos tanítónövendék hallgat-
tam végig s azonnal el is határoztam, hogy de 
biz' én ezt meg nem szokom! 

Ezt a tipikus országúti por, szúette padok és 
reliült térképek szagából vegyült falusi iskola-
szagot száműzöm rendszeres szellőztetéssel, az 
iskola és a gyermekek tisztántartásának meg-
követelésével. 

Ez meglehetősen sikerült is. Fizikai értelem-
ben jó volt az iskolám levegője, hanem az a 
másik levegő, amire azt szokták mondani, hogy 
kellemetlen az atmoszféra, hát az nálam is kel-
lemetlen, rideg és hideg maradt. 

Ennek legfőbb oka az volt, hogy felülről is, 
oldalról is azt az akkor általánosan érvényes 
igazságnak elismert jótanácsot kaptam, hogy a 
legelső és legfontosabb kelléke a jó tanításnak 
a — fegyelem. 

Következett tehát a dresszúra. 
Előre leleményesen megszerkesztett kérdé-

seimre mindig ugyanazt az ugyancsak előre 
megállapított szabatos feleletet kaptam. Óriási 
munkát végeztünk én is, a gyerekek is, mert 
nekem nagyszámú kérdést kellett fejben tarta-
nom, nekik pedig ugyanannyi feleletet kellett 
bevágniok. 

A csalafintaság az volt még a dologban, hogy 
gyermekeim nem azon a bizonyos éneklő han-
gon feleltek, amit oly jól ismerünk, hanem az 
általam beléjük szajkózott természetes hang-
hordozással. Ezzel azt a hatást tették a szemlé-
lőre, hogy biztos tudásuk és kifejlett nyelvi 
készségük van. 

Bezzeg, ha a kérdéseket ugyanazon vagy velük 
rokonságban lévő más, egyszerű szavakkal, de 
más szórend alkalmazásával intéztük a gyer-
mekekhez, megszűnt a tudomány. 

A látszólag hevenyészve odavetett csonka 
kérdéseimre is ugyanolyan könnyed, — tudási 
biztonságot tanúsító feleletet kaptam. 

És mindezt azért csináltam így, hogy a taní-
tás ne lássék mechanikusnak, pedig ma látom, 
hogy ez volt az a bizonyos verbálizmus, szó-
magolás vagy szajkózás. 

Ma intelligensebbek] a tanítványaim. Nem 
tudnak annyit kívülről, mint azelőtt tudtak, de 

több lényeget tudnak. Nem tudják, hogy hol 
van a Popokatepetl, de nagyon jól tudják Ma-
gyarország földrajzát. Nem tudják, mikor kö-
tötték a tilsiti békét, (én megnéztem mind a ket-
tőt a lexikonban), erre a kérdésre, hogy: mondj 
egy eszközhetározói alárendelt összetételt, nem 
tudnak feleletet adni, de jól tudnak levelet írni. 
A magyar nyelvet szóban és írásban oly mér-
tékben sajátítják el, hogy azt többé el nem 
felejtik. 

Amikor az idei tenyészállatvásárról szóló új-
sághírt felolvastam az iskolában és odaértem, 
hogy a paradicsompusztai Ruca évi 15.897 liter 
tejet ad, látom ám, hogy az én gyermekeim 
fészkelődnek, katancolnak. 

— Mit csináltok1? 
— Kiszámítjuk, hogy hány litert ad naponta. 
Várok. Az eredmények nem egyformák. 
Hogy lehet ez? 
— Tanító bácsi, én 365-tel osztottam. 
— Tanító bácsi kérem, mielőtt a tehénnek kis 

borjúja lesz, nem fejik. És utána se. 
Vagy úgy! 
Szóval nem jönnek egykönnyen zavarba, nem 

gyulladnak be, nem azért, mintha nagyobb lenne 
a tudásuk, hanem mert tudják, hogy van eszük 
s azt igyekeznek felhasználni az új, nem tanult 
problémáknál. 

A mi körülményeink között örülnünk kell, 
ha a gyermek megtanul gondolkozni és bravúro-
san kivágja magát. Az ilyen gyerek felnőtt 
korában is megállja helyét úgy a saját, mint a 
haza érdekében. 

Szellemesebb és találékonyabb. Nem a guny-
nyasztó-diinnyögő, fogát bicskával piszkáló, 
feketekörmű parasztkölyök-típus, hanem ne-
vetni tudó, tréfacsináló, derült kedélyű, kedves 
gyermek. A fiú katonás vigyázzban áll, a lányka 
kecsesen meghajol. Mindkettő hangulatos kedv-
vel fog a feladat megoldásához, de a verseny-
feladatot tudva és akarva lassan csinálja, mert 
tudja, hogy lassan járj, tovább érsz. 

Kérem olvasóim szíves elnézését, hogy ez al-
kalommal nem egy bizonyos tárgyban elért 
ereményről számoltam be, hanem általánosság-
ban. Ezt azért tettem, mert így könnyebben hoz-
hatom dolgozatommal szerves kapcsolatba azt 
a pár szót, amit még a pedagógiai szemináriu-
mok hatásáról mondani szeretnék.' 

Az új tantervvel kapcsolatban szervezett peda-
gógiai szemináriumoknak köszönhető, hogy az 
iskolák dohos, ódon, sokszor síri levegőjébe — 
abba a másikba — tavaszi légáramlat került. 
Legelső hatása volt, liogy megmozdította a taní-
tókat, először csak a fogékonyabbakat, később 
az ellenzékieket s legvégül — mindenkit. 

Az úttörő munka Quint—Drozdy—Frank és a 
kir. tanfelügyelői kar irányítása s a tanító-
ság munkája nyomán már nagyrészt elvégez-
tetett. 

Az új irányzatot a tanítóság már annyira 
megértette és magáévá tette, mintha biz' azt mi 
magunk találtuk volna fel. Szóval az élmény-
szerűség rajtunk kezdődött. 

A gyakori találkozás a tanfelügyelői kar tag-
jaival, akik ez alkalmakkor nem mint ellenőrző 
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fölötteseink, hanem mint tanítani akaró és tudó, 
megértő és szerető mestereink állnak élünkön, 
megszüntette azt, hogy bennük mumust lássunk 
ß így könnyű volt lemondani a gyermekekkel 
szemben mumusi szerepünkről. 

A tanítóság kari becsületét nagy mértékben 
emelte, hogy a szervezők jóvoltából a nagy-
közönség minden esetben hivatalos volt és érdek-
lődése a módszerjavító törekvések iránt fölkel-
tetett. 

Eleinte ugyan, csak cirkuszi atrakciókként 
hatottak az új tanterv alapján bemutatott taní-
tások, de hovatovább észrevették kedves vendé-
geink — akiknek megtisztelő érdeklődését hálá-
san köstönjük. — hogy nini! ezek mégsem csu-
pán zsonglőrködő bűvészek, hanem a legneme-
sebb anyagot, a gyermeki lelket formáló — mű-
vészek. 

T E S T N E V E L É S 
Testnevelés és sport ikertestvérek. Fogalmi 

körük ugyan nem fedi egymást teljesen, ám 
azért mindkettőnek közös célja a test és lélek 
üdítése: a harmonikus egészség. A mult század 
vége óta a testi kultúra hatalmasan fellendült, 
az iskolán belül ós kívül érezteti hatását és ma 
már előkelő helyet foglal el a népművelés kere-
tében is. Ezzel párhuzamosan virágzásnak in-
dult az eddig elhanyagolt sporttörténelem, 
amely mint az egyetemes művelődóstörténelem 
ifjabb ága, hivatva van arra, hogy e mozgalom 
eredetére fényt derítsen és az úttörő kezde-
ményezőket legalább utólag elismerésben része-
sítse. Ilyen hatalmas, tiszteletet parancsoló al-
kotás volt dr. Siklóssy Lászlónak „A magyar 
sport ezer éve" című háromkötetes alapvető 
munkája (1927—29), amely az Országos Test-
nevelési Tanács kiadásában jelent meg. E téren 
méltó párja akadt dr. Mező Ferenc budapesti 
reálgiinnáziunii tanárban, aki 1928-ban Amszter-
damban az irodalmi olynipiai versenyben több 
külföldivel szemben az időközben német nyelven 
is megjelent „Az olynipiai versenyek története" 
c. munkájával magának olynipiai bajnokságot, 
hazájának pedig a világ színe előtt dicsőséget 
és megbecsülést szerzett. Mező, aki klasszika-
filológus létére, ama régi dicső kornak alapos 
ismerője, ezenfelül sportbéli és pedagógiai fel-
készültséggel rendelkezik, azóta sem maradt 
tétlen a sportirodalom terén, hanem kisebb-
nagyobb monográfiákban hozza felszínre a 
magyar sport és testnevelés feledésbe merült 
emlékeit ós örökíti meg a jövő számára kortár-
saink méltó teljesítményeit. Most egyszerre két 
ilyen érdemes tanulmánya fekszik előttünk: „A 
magyar sport múltja és jelene" című 43 lapra 
terjedő és 22 eredeti képpel díszített értekezése, 
amely a II. kerületi állami Mátyás király 
reálgimnázium Értesítőjében és külön is meg-
jelent és amelyben eredeti források felhasz-
nálásával, szinte német alapossággal dolgozza 

fel az e téren az utolsó száz évben hazánk-
ban lezajlott mozgalmakat. A hangulatos be-
fejezésből idézzük a következő sorokat: „Ha 
Isten is úgy akarja, az olynipiai árbocon 
gyakran meglengeti majd a szél lobogón-
kat s a messze idegenben ismét felharsan 
nemzeti zsolozsmánk, hogy hirdesse nemzetünk 
elpusztíthatatlan erejét, kemény akarását, tör-
hetetlen önbizalmát..." A másik dolgozatban: 
„Molnár Lajos sportíró és művei" (Testnevelés, 
1931, 23 lap) buzgó szerzőnk a magyar atlétika 
egyik úttörőjével foglalkozik, aki alig mult 18 
éves, amikor 1879-ben megjelent „Atlétikai gya-
korlatok" című munkája, amelyet e tanulmány 
részletesen ismertet. Belőle idézzük a következő 
örökké igaz sorokat: „Férfias szokások, élet-
mód és intuíciók által férfiakká kell hogy át-
alakítsuk magunkat... Férfiakká, kik testben 
és szellemben épek, erősek, edzettek, kitartók és 
szívósak legyenek". lif. 

H Í R E K 

Újjáalakult az iskolánkívüli Népniűvelődési 
Bizottság. A hatalmas kultúrmissziót teljesítő 
fővárosi Népművelési Bizottság pénteken este 
tartotta újjáalakuló ülését, amelyen beszámol-
tak a mult esztendő eredményéről és megállapí-
tották az 1931—33. évekre szóló programmot. Az 
ülésen a lejárt tagsági helyeket a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter kinevezése folytán Takáts 
Zoltán dr. egyetemi magántanár, Strucky Sán-
dor, Hatolkay Kázmér, Temesy Győző dr. tör-
vényhatósági bizottsági tagokkal és Gárdonyi 
Albert dr. fővárosi főlevéltárossal, a polgár-
mester kinevezése folytán pedig llovszky János, 
Petainek József, Oszoly Kálmán, Hűvös Iván 
és Bresztovszky Ede törvényhatósági bizottsági 
tagokkal töltötték be. Némethy Károly dr. 
tanácsnok elnöki székfoglalójában azt a remé-
nyét hangoztatta, hogy a fővárosra háruló 
súlyos gazdasági viszonyok ellenére is fenn 
lehet tartani az eddigi kiváló eredményeket 
produkáló fővárosi népművelési tevékenjységet. 
Novágh Gyula dr. h. népművelési felügyelő, a 
bizottság ügyvezető titkára olvasta fel ezután 
a jelentést a bizottság előző évi tevékenységé-
ről. A bizottság előadásait 41.786-an hallgatták 
végig és 29 analfabéta-tanfolyam működött 
sikeresen. A bizottság különböző ismeretter-
jesztő tanfolyamai, gyakorlati, nyelvi, munkás-
képző, nőnevelő, háztartási, főzési, varrási, gyer-
mekápolási, stb. kurzusai is igen népszerűek 
voltak. Évről-évre nagyobb tömegek hallgatják 
a fővárosi zenekar közreműködésével rendezett 
népszerű hangversenyeket is, amelyeket télen 
a Vigadó nagytermében, nyáron pedig a város-
ligeti zenecsarnokban rendeznek. Az idei nép-
művelési időszak során több új akcióval bővül 
a bizottság munkája. Aztán részletesen letár-
gyalták a népművelési bizottság megállapított 
programmját és beható vita indult meg, amely-
nek során Pintér Jenő, Gárdonyi Albert, Padá-
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nyi Andor, Bresztovszky Ede, Temesy Győző 
és mások szólaltak fel. 

Raffay püspök jubileuma. A bányai evangé-
likus egyházkerület szeptember 24-én tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelynek ünnepé-
lyes hangsúlyt adott az egyházkerület püspöké-
nek, Raffay Sándornak 40 éves lelkészi jubi-
leuma. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter el-
nöki megnyitójában a jubiláns Raffay Sándor 
érdemeit méltatta. Ezután dr. -Petri Pál kul-
tuszállamtitkár bejelentette, hogy a Kormányzó 
Ür Ö Főméltósága a következő szövegű kézira-
tot intézte a jubilánshoz: „Kedves Raffay Püs-
pök! Igaz örömmel értesültem lelkészi működé-
sének negyvenéves évfordulójáról. Megemlé-
kezve a haza és az egyház szolgálatában szer-
zett kiváló érdemeiről, négy évtizeden át önzet-
len odaadással folytatott értékes munkálkodá-
sának e szép emlékünnepe alkalmából meleg 
szerencsekívánataimat fejezem ki." A kézirat 
felolvasása után dr. Petri Pál államtitkár a 
kormány és a kultuszminiszter nevében üdvö-
zölte Raffay püspököt. Ezután az evangélikus 
egyház nevében Radvánszky Albert báró, a refor-
mátus konvent nevében Ravasz László refor-
mátus, az evangélikus püspöki kar megbízásából 
Kapu Béla, az unitárius egyház részéről Józan 
Miklós, a főváros nevében Ripka Ferenc főpol-
gármester köszöntötte a püspököt. 

Raffay Sándor dr. püspök megindultan mon-
dott köszönetet az üdvözlésért majd előterjesz-
tette a hivatalos évi jelentést. A püspöki jelen-
tés sajnálattal állapítja meg, hogy az államok 
életében ma mindenütt gyengül a vallás-
erkölcsi értékek hatóereje s a felekezeti béke 
ellen nem szűnnek meg a támadások. Jólesik 
hinnünk, mondotta ezután, licgy az a papi em-
ber, aki a bennünket legközvetlenebbül érdeklő 
miniszteri székben ül, az evangélium lelkét 
fogja érvényesíteni. A mindinkább növekedő 
ínség is összefogó testvéries munkára kötelez 
mindenkit. A jelentést a közgyűlés köszönettel 
magáévá tette. A hivatalos ügyek letárgyalása 
után Raffay püspök és Lehotzky Antal dr. fel-
iigyelőhelyettes zárószavaival késő este véget ért 
a közgyűlés. 

Tanítói felügyelet a fővárosi gyermekjátszó-
tereken. A főváros két év óta a következő helye-
ken létesített gyermekjátszótereket: a Kálvária-
téren, a Tisza Kálmán-téren, a Városligetben, a 
téren, az Almássy-téren, a Városligetben, a 
Gyöngyössy-úton, a Gellérthegyen és a Hunor-
utcában. A gyermekek kora tavasztól késő 
őszig százával keresik fel ezeket a játszótereket, 
amelyek minden tekintetben megfelelnek hiva-
tásuknak. A pedagógusok és szülők részéről már 
régebben sürgették a fővárosnál, hogy a gyer-
mekek felügyeletét ós a játékok irányát hivatá-
sos pedagógusokra bízzák. A polgármester most 
intézkedett, hogy a jövő évadban a pedagógu-
sok és a szülők e kívánsága teljesíttessék. El-
rendelte ugyanis, hogy a játszótereken a felü-

gyeletet és a gyermekek játékának irányítását 
okleveles tanítók, illetve tornatanítók végezzék. 
Tanítói jubileum. Dezső Lajos tanító most ün-
nepelte tanítói pályájának 25 éves jubileumát. 
A jubilánst ez alkalommal üdvözölték tanít-
ványai, tanítótársai és a község vezetői. 

Fővárosi tanítók gyűlése. A budapesti Hivata-
los Tanítótestület szeptember 18-án este igaz-
gatótanácsi iilést tartott, amelyen a fizetés-
csökkentés ügyét tárgyalták. Ölveczky Pál el-
nök arra kérte a főváros tanítóságát, viselje 
türelemmel a nehéz helyzetet, mert a fizetés-
csökkentés általános volt. Mag%ary Lajos főtit-
kári beszámolójában az elnökség munkáját is-
mertette. Cséry József után Ekamp Nándor al-
elnök és Dausz Gyula a fizetéscsökkentés ügyé-
vel foglalkoztak. 
A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató sárga mellékletei. Lapunk mostani számá-
val újra megindítjuk a sárga mellékletek közre-
adását. A mellékletek időszerű és országos ér-
dekű ismertetéseket és tájékoztatásokat fognak 
tartalmazni. Szövegük nem tekinthető „elő-
adásnak", hanem csupán előadáshoz való isme-
retanyagnak. A szövegben közölt anyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően és 
hallgatósága műveltségi színvonalához mérten 
— esetleg helyi példákkal, adatokkal élén-
kítve — dolgozza át és szabad előadás formájá-
ban adja elő. Az előadásokat legcélszerűbb az 
iskolánkívüli népművelés rendes kereteibe (elő-
adások, tanfolyamok) beillesztem. A törvény-
hatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok 
a sárga mellékletek előadásainak megtartására 
külön is fel fogják hívni a helyi népművelési 
szervek figyelmét, amennyiben ez szükségesnek 
mutatkoznék. Miután a Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztató az iskolánkívüli nép-
művelésnek is hivatalos sajtószerve, ennélfogva 
az iskolánkívüli népművelés helyi szervei a lap-
hoz csatolt sárga mellékleteket — szükség ese-
tén — a helybeli állami vagy községi iskola 
részére járó lappéldány révén igénybe vehetik. 

A népművelés szervezete nem változik. A mult 
hetekben egyik napilap arról adott hírt, hogy 
az iskolánkívüli népművelést a kultuszminisz-
térium át fogja szervezni és hogy a népműve-
lés céljaira külön kultúregyesületek létesítését 
vették tervbe. Illetékes helyen közölték velünk, 
hogy a hír alaptalan, mert sem átszervezésről, 
sem kultúregyesületek létesítéséről, általában a 
mai népművelési szervezet megváltoztatásáról 
nincsen szó. 

A Kereskedelmi Akadémiai Székesfővárosi 
Egyéves Tanfolyamon (VIII, Vas-utca 9—11) a 
beiratkozások folyamatban vannak. A felvétel hét-
köznapokon d. e. 11 órakor, középiskolai érettségi bizo-
nyítvány, tanítóképzőintézeti oklevél, katonai t isztképző-
intézeti végbizonyítvány, felső mezőgazdasági iskolai vég-
bizonyítvány, vagy felsőbb ipariskolai végbizonyítvány és 
születési anyakönyvi kivonat a lap ján történik. Fizetendő 
56 P beírási díj. Köztisztviselők gyermekei ennek felét 
lizetik. 
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Lebstück Mária — honvédhuszárfőhadnagy. 
Dr. Hegyaljai Kiss Géza bocsi református lelkész október 
6 án este, 6 óra 45 perckor rendkívül értékes tá rgyú elő-
adást t a r t a budapesti stúdióban Lebstück Mária 48 as 
huszárfőhadnagy címen. Mint értesülünk, munkatársunk 
megszerezte a szabadságharc eme kitűnő női honvédtiszt-
jének kéziratos naplóját és arcképét és annak alapján 
ír ta meg Lebstück Mária életrajzát , aki a szabadságharcot 
mint 18 éves leány küzdöt te végig. Szolgált a halállégió-
ban, a tiroli vadászezredben, a huszároknál és tüzéreknél. 
Mindenütt kitüntetést szerzett. Munkatársunk különlege-
sen vonzó témájú előadására már előre felhívjuk olvasóink 
szíves figyelmét. 

Az osztrák tanítószövetség' határozatai. Az oszt-
rák tanítószövetségnek Klagenfurtban t a r t o t t évi gyűlése 
foglalkozott a tanítói fizetések, a tanítói kamara, taní-
tói kinevezések stb. kérdéseivel, valamint azokkal a taka-
rékossági rendszabályokkal, amelyek az osztrák iskola-
ügyet oly hátrányosan befolyásolják. A takarékossági 
rendszabályok mély sa jná l a to t keltenek, mert pl. Bécs-
ben a főiskolák teljes összeomlására fognak vezetni. El-
lentmond minden nevelés- és oktatásügyi alapelvnek, hogy 
a néptaní tókat , akiknek megvannak sa já t osztályaik, órák 
adására főiskolákba és szakiskolákba osztják be, amire 
nincsen is törvényes képesítésük. Ez arra is vezet, hogy 
a tanulókat minden tárgyban más tanító ok ta t j a , ami 
gyógyíthatat lanul szétforgácsolja a nevelés- és okta tás-
ügyet. Pedagógiailag éppannyira minősíthetetlen eljárás, 
hogy egy osztály tanulóinak létszámát 70-ben vagy maga-
sabban ál lapí t ják meg, hogy ezáltal száz és száz iskolát 
tegyenek néikülözhetővé. A gyűlés követelte, hogy a ta-
karékossági rendszabályokat az iskolákra — a gyermekek 
szellemi, erkölcsi és testi fejlődése érdekében — ki ne 
terjesszék. 

A gyűlés állást foglalt a tanítói fizetés leszállítása el-
len is, mely a szükségleti cikkek árának emelkedésével 
erősen súj taná a taní tóságot . 

Az osztrák tanítói szövetség teljes határozot tsággal 
követeli a tanítónőknek a taní tókkal való egyenjogúsí-
tásá t . Töröltetni kívánja ä szolgálati törvénynek az t a sza-
kaszát , mely a tan í tónőt férjhezmenetele esetén elbocsá-
tással bünteti. 

A szövetség végül a taní tó i kamara felállí tását kívánja. 

Mexikói iskolák. Mexikó 4 millió indián, 4 millió ke-
vert fajú lakosával, 40 etnográfiai csoportjával, százféle 
törzs nyelvével és 60% analfabétájával rendkívül súlyos 
nevelési feladatok előtt ál. E z t a feladatot a legeredmé-
nyesebben végzi el. Az 1929. évi statisztikai adatok erről 
alábbiakban adnak számot: 

1929-ben 42.310 t an í tó ok ta to t t Mexikóban az 1925-
beli 29.015-el szemben. 21.182 az állami és községi isko-
lákban fejt ki működést, 14.792 szövetségi és 6336 ma-
gániskolákban taní t . A tanulók száma 1,662.371, a la-
kosság 10%-a. 

A legnagyobb gondot a vidéki iskolákra fordí t ják, eze-
ket külön „kultúrmissziók" lá togat ják, amelyek elismert 
pedagógusokból, mezőgazdasági szakemberekből, testneve-
lési és egészségügyi férfiakból és iparművészekből — akik 
a népművészethez értenek — állanak. Ezek a missziók 
több héten á t tar tózkodnak egyes kerületekben, taní tanak, 
buzdítanak és a magányosan élő t an í tó t felszerelik min-
dennel, hogj' munká já t hiánytalanul végezhesse. Bevezetik 
a racionális földmívelés tudományába, az egészséges élet 
követelményeit ismertetik meg vele, stb. Prof. .Jolin Dewey, 
az Egyesült Államok kiváló nevelés-filozófusa a mexikói 

vidéki inkolák életét megfigyelte és úgy nyi la tkozot t , hogy 
sehol a világon nincsen olyan nevelési mozgalom, amely 
olyan belső, ösztönös összefüggést m u t a t n a fel iskolai 
munka és a községek különböző életmegnyilvánulásai kö-
zött , mint a mexikói vidéki iskolákban. 

Népművelési hangverseny. Komárom-Eszter-
gom Vármegye Törvényhatósági Népművelési 
Bizottsága a magyar dal és zene védelme és 
ápolása céljából most tartotta XVI. népműve-
lési hangversenyét Nagyigmándon. A nagy-
igmándi kultúrház nagytermében közel 400 
gazda jelent meg Szijj Bálint felsőházi tag és 
Szánthó Géza községi főjegyző vezetésével. 
A hangversenyen részt vett a község és kör-
nyék egész intelligenciája, köztük Ghyczy Ele-
mér fesőházi tag, Thaly Ferenc miniszteri ta-
nácsos, dr. Szőke Lajos nagybirtokos, Lózert 
Kolosváry Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos, 
nagybirtokos. A népművelési hangverseny élénk 
és hű képét adta a magyar népdal nemzetnevelő 
erejének és zeneművészi értékének. Komárom-
Esztergom vármegye Népművelési Bizottsága a 
népművelési hangversenyeket minden nagyobb 
községben megtartja. 

Társadalomtudomány pályatétele. A Társadalomtudo-
mány hiányát érzi a magyar nemzet különböző társa-
dalmi rétegei életszínvonalát feltáró szociográfiának. E z t 
megbízható adatgyűjtésnek kell megelőznie, amely lehető-
leg sok átlagosnak tekinthető család jövedelmét és ki-
adásait t á r j a fel ház ta r tás i naplók a lapján . Különösen 
fontos, hogy a ma válságba ju to t t kisbirtokos, kisiparos, 
gazdasági és ipari munkásrétegek s a kistisztviselői osz-
tá ly életszintje megvilágíttasék. 

Ennek érdekében a Társadalomtudomány pályázatot hir-
det családgazdasági adatgyűjtésre és feldolgozásra. 

A család leírásából, helyzetrajzából kell kiindulni. Csa-
ládtagok, ezek egymáshoz való viszonya, életkora, foglal-
kozása; jövedelmi források, keresetek, jövedelmek, gazda-
sági tevékenység, termésértékesítés stb., stb. A számada-
toka t magyarázó szöveg kísérje, hogy a család életvitele 
világosan kidomborodjék. Ha lehet, több év eredménye is 
egybevetendő. Hű, pontos, tárgyilagos, logikusan beosz-
t o t t munkákat kérünk. 

A dolgozatok terjedelme ne haladja tú l az egy nyom-
t a t o t t ívet (16 oldal). A két legjobb pályamunkát 100, 
illetőleg 50 pengővel jutalmazzuk. A Társadalomtudomány 
fenn ta r t j a a jogot, hogy a beküldött dolgozatok ada ta i t 
tudományos célra felhasználhassa. Az esetleg közzétett 
tnulmány, figyelmen kívül a jutalomra, dí jaztatni fog. 

A pályázat nyilt. 
A pályamunkák 1932 január 31-ig küldendő be a Tár-

sadalomtudomány szerkesztőségébe (V., Báthory-u. 12.). 

A Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 
Altalános Ideg- ós Kedélybeteg Rendelőintézetében (Buda-
pest, I, Mészáros-utca 12) folyó évi október hó 2-tól 
kezdve minden hétfőn, kedden és pénteken 'Aß—%1-ig 
újból működik a gyermekrendelés és nevelési tanácsadó 
kizárólag igazoltan szegénysorsúak szájmára. 

Zenemű a revíziós propaganda szolgálatában. 
Tiboldi József áll. polg. iskolai t aná r a Magyar Revíziós 
Ligának 400 drb., 1600 pengő értéket képviselő zeneművet 
ajándékozott . A „Szeptember végén" című zenemű angol, 
francia, olasz és német fordítással is megjelent s azt a 
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liga revíziós propaganda céljaira igen alkalmasnak találta. 
A zenemű példányait a liga a londoni, párizsi, milanói 
és genfi titkárságainak küldte meg szétosztás végett. 

A felvidéki Országos Magyar Tanítódalárda 
hangversenye Losoncon. A felvidéki Országos Ma-
gyar Tanítódalárda, mely negyven főből álló férfikar, meg-
kezdette szokásos évi hangversenykörútját a Felvidék ma-
gyar lak ta városaiban. A magyar tanítódalosok Losoncon 
gyűltek össze és tanul ják műsorszámaikat Heckmann Ist-
ván karnagyuk vezetésével. Már augusztus másodika óta 
tar tózkodnak ott, s e hó 13-án ugyancsak Losoncon tar-
t o t t á k az első hangversenyüket. Az érdeklődés az egész 
vidékről is igen nagy. A felvidéki országos magyar tanító-
dalárda köszöntő jeligéje így hangzik: 

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. 

Halálozás. Hatalmas tömeg kísérte utolsó ú t j á i a szept. 
16-án Beregszászy Károly ny. iskolaigazgatót, több mis-
kolci dalosegyesület országoshírű karnagyát . A ravatal a 
Luther-téren volt feláll í tva, ahova tömöt t sorokban vo-
nult fel mintegy ötszáz dalos, mind az elhunyt kiváló 
karnagy volt tanítványai. A gyászszertar tást Tóth Zol-
tán Viktor pápai káplán végezte, majd megszólalt az 
összdalárdák ajkán a bús gyászdal. A Luther-téren Ba-
lázs Győző tanár búcsúz ta t t a az e lhunyta t a dalosok 
nevében. A cserkészzenekar gyászdarabjainak hangja mel-
lett vonult a menet a mindszenti temetőbe, ahol Bereg-
szászy Károly holttestét örök pihenőre helyezték. A sír-
nál Mózes Imre áll. isk. igazgató, tanítóképezdei tanár 
fá jdalomtól megtört szavakkal búcsúzott el Beregszászy 
Károlytól , aki negyven éven á t mint t an í tó tö l tö t t be 
magasztos kultúrfeladatot, az iskolán kívül pedig mint 
dalos és mint karnagy szerze t t dicsőséget Miskolc városá-
nak. — Bakos Antal ny. kántortaní tó szept. 16-án 57 
éves korában hosszas szenvedés után Gyöngyösön elhunyt. 

A vakok apostola. 
I r t a : Felsőruttkai Ruttkay Aladárné. 

Valahányszor egy-egy gyermektragédiáról hallok, cso-
dálatosan mindig a vakok jutnak eszembe. Hogy lehet 
öngyilkos az a gyermek, aki l á t t a a csillagos kék eget, 
a rózsának bordópiros sz i rmát , a zöldszárnyú szitakötőt, 
az ol tárok márványfehérségét, édesanyjának szelíd sze-
meit? Az ifjúság rózsás szemüvegén sem l á t t ák az éle-
te t mindenek fölött szépnek, legdrágább isteni adomány-
nak? Talán az első, nagynak vélt megpróbáltatásnál el-
tö rö t t lelki iránytűjük, amelynek az Isten ú t j a i felé kell 
muta tn ia . Legnagyobb nemzeti csapásainak egyike, hogy 
e lelkileg, erkölcsileg, gazdaságilag beteg társadalomban 
a gyermek helyzete is megvál tozot t ; rosszabbodott . Az 
élet gondjaiban ideálizmusokat vesztett és a házasélet 
szentségét nem respektáló szülők bontják meg a legtöbb 
esetben a gyermek lelki egyensúlyát, amelynek éltető 
eleme a megértő ezeretet, a gondtalan vidámság. A hi-
vatalában, műhelyében e l fá rad t szülő sok esetben csak 
feddőleg avatkozik gyermeke iskolai életének jó vagy bal-
sorsába. Milyen áldás a gyermekre, hogy o t t nemcsak 
szellemi, lelki vezetőkre, hanem atyai bará tokra is talál! 
E rohanó, ideges gépszázadban, e sportra és kultúr-

fölényre épített rendszerben a gyermeki lélek szinte szom-
jazik a szeretet u tán . Apostoli tel jesí tményt végez az az 
ideális lelkű pedagógus, aki az élet nehézségeit korán 
megismert tanuló lelkében fel tár ja nemcsak a tárgyi isme-
reteket, hanem meghal lgat ja a gyermek küzdelmét, bána-
t á t is, amellyel önbizalmat, szárnyakat ád nem egy ma-
gasba ívelő tehetségnek, amely egyébként elkallódott 
volna. 

Ilyen áldottszívű, európai műveltségű tanárral lett sze-
gényebb hazánk és vele mindazok, akik szerették. Néhány 
hét előtt húnyta le jóságos szemét Halmos Viktor pre-
montre i kanonok, főgimnáziumi tanár , a budapesti Szent 
Orsolya Rend Szent Angela leánygimnáziumának és a 
Vakok József Nádor kir. orsz. intézetének rajongásig sze-
re te t t tanára. Az i f júság lelki, szellemi haladását fárad-
ságo t nem ismerő ki tar tással te t te magáévá. Jó szívéből 
fakadó krisztusi lánggal kovácsolt jellemeket szelíden, 
észrevétlenül. Jórészt leányokat o k t a t o t t és megtan í to t ta 
őket a szeretet ós az irgalmasság erényére. Az irgalom — 
a szeretet virága — és ezeket csokorba kötve elvitte 
tan í tványai t a vakokhoz. Az egészséges gyermek a vakok 
szerencsétlen és hősi megnyugvással viselt életét szem-
lélve önkéntelenül is a jellem iskolájának olyan fokoza-
t á t j á r ja végig, amelynek forrása a mindenekfölötti jó-
s á g ; az Isten. A gyermek szíve hálára gyullad Teremtője 
i r án t , amidőn a vakok életét szemléli és az élet megold-
h a t a t l a n problémáira szinte előre gyű j t i azt a legna-
gyobb bölcseséget, amelyet Krisztustól t a n u l t u n k . . . ; 
„Uram, legyen meg a Te akaratod!" . . . 

A szemlélődő gyermek lelkében a sok impresszió mel-
le t t a testvéri, ba rá t i érzés mélyült, aktivitást nyert. 
Minden látogató gyermek választot t a Tanár Úr kedves 
elgondolása szerint egy vak testvérkét, akivel levelezett, 
akinek karácsonykor és egyéb ünnepeken elvitte kis aján-
dékát és akivel olykor megosztotta a családi otthon me-
legét. így lett Halmos Tanár Ür a Vakok Apostola! Az 
élet és vele az i f júság lelki konfliktusaira így ta lá l t meg-
oldást ez a szelídszív pedagógus. Krisztusi Misszió! Ha 
példáját követjük, nem lesz Magyarország virágos kert jé-
ben egyetlen egy idő e lő t t lehullott és ezerszer is elsira-
t o t t bimbózó élet! 

Amidőn a vakok apostolának gödöllői s í rhant jára az 
emlékezés virágát elhelyezem, ezúttal mondok a Magyar 
Anyák nevében szívből fakadó köszönetet azoknak a de-
rék, nagyszerű taní tóknak, akik egész életüket a vakok 
nevelésére, t an í tására fordít ják. A betűírás első nehéz-
ségeitől kezdve a zene, festészet, szobrászat , művészi ki-
képzéséig minden á rnya la to t szemlélhettem. 

Isten áldása legyen további munkájukon azoknak, akik 
széppé teszik a szerencsétlen vak gyermekek életét, akik-
nek a rét selyméről, anyjuknak kedves tekintetű szemei-
ről csak álmodniok lehet! 

H I V A T A L O S R É S Z 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1931. évi 865—1—150. .számú rendelete a nem 
állami elemi iskolai tanítók, óvónők és menház-
vezetőnők államsegélyének és helyi javadalmá-

nak csökkentése ügyében. 
I. 

Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak és 
pénzügyigazgatósági kirendeltségnek. 

Az állam és az önkormányzatok személyi ki-
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-adásainak csökkentése tárgyában 1931 évi 
5.000/M. E. számú kormányrendelet 1. és 2. 
alapján a nem állami iskolai tanítók, óvónők 
és állandó menházvezetőnők fizetéskiegészítő 
államsegélyének csökkentése ügyében a m. kir. 
pénzügyminiszter úrral egyetértőleg a követ-
kezőkép rendelkezem: 

1. A nem állami elemi iskolai világi vagy 
szerzetesrendi elemi iskolai rendes tanítók, 
rendes óvónők, menházvezetőnők, segéd- vagy 
helyettestanítók és óvónők fizetésének kiegé-
szítésére szolgáló s legutóbb az 1930. évi 865— 
1—50., 1931. évi 865—1—1. és 1931. évi 865—1—70. 
számú rendeletekkel meghatározott államsegély-
nek összegét 1931. évi szeptember hó 1-től kezdő-
dőleg Tíz (10) százalékkal le kell szállítani s ki-
utalásra csakis e csökkentett összegek kerül-
nek. 

2. Ez a rendelkezés csupán a fizetéskiegészítő 
államsegélynek összegére vonatkozik s a csa-
ládi pótlék címén járó államsegélyt nem érinti. 

3. Az államsegély havi összegének az 1. pont-
ban említett csökkentésénél a tört filléreket tel-
jesen figyelmen kívül kell hagyni. 

4. Az 1931. évi szeptember hóra már kiutalt 
íizetéskiegészítő államsegélynek 10%-át térít-
ményként elö kell írni s az 1931. évi október hó 
1-től kezdve kilenc egyenlő és egymás után kö-
vetkező havi részletben levonni és elszámolni. 
A térítménynek 9 egyenlő részletben való meg-
állapítása után fennmaradó filléreket törölni 
kell. 

5. Egyebekben az 1931. évi 5.000/M. E. számú 
kormányrendelet rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. 

II. 
Valamennyi vármegyei és városi törvényható-

ság közigazgatási bizottságának. 
Az állam és az önkormányzatok személyi 

kiadásainak csökkentése tárgyában 1931. évi 
5.000/M. E. számú kormányrendelet 1. és 2. §-a 
alapján a nem állami elemi iskolai tanítók, 
óvónők és állandó menházvezetőnők fizetés-
kiegészítő államsegélyének csökkentése ügyében 
a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg 
kiadott s a m. kir. pénzügyigazgatósághoz in-
tézett rendeletemet tudomás és további eljárás 
végett másolatban a következő hozzáadással 
küldöm meg: 

A kormányrendelet 2. §-a második bekezdése 
értelmében az iskola-, óvoda- és gyermekmene-
dékház-fenntartók szintén kötelesek, az 1931. 
évi szeptember hó 1-től kezdve, az általuk a 
nem állami tanszemélyzet részére nyújtott fize-
tést (helyi javadalmat) 10 (Tíz) százalékkal 
csökkenteni. 

E rendelkezés magyarázatául közlöm, hogy 
a 10%-os csökkentés az iskolafenntartóktól csu-
pán készpénzben járó helyi javadalomra (fize-
tésre) vonatkoztatható, míg a természetbeni 
járandóságok — ezentúl is csonkít at lanul szol-
gáltatandók. 

III. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az állam és az önkormányzatok személyi ki-

adásainak csökkentése tárgyában 1931. évi 

5000/M. E. számú kormányrendelet 1. és 2. §-a 
alapján a nem állami elemi iskolai tanítók, 
óvónők és állandó menházvezetőnők fizetés-
kiegészítő államsegélyének csökkentése ügyé-
ben a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyet-
értőleg kiadott s a m. kir. pénzügyigazgatósá-
goklioz és a törvényhatóságok közigazgatási 
bizottságához intézett rendeleteim másolatát 
van szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóság-
nak szíves tudomás végett megküldeni. 

Budapest, 1931. évi szeptember hó 13-án. 
ür. Ernszt Sándor s. k. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 820—05—1066/1931. számú rendelete egyes 
cégeknek az iskolákban folytatott reklámelő-

adásai tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-

méti tanfelügyelői kirendeltség Vezetőjének. 
Tudomásomra jutott, hogy egyes cégek kikül-

döttei mult évi december hó 22-én 820—05—754. 
szám alatt kelt s a hazai ipar pártolása tár-
gyában kiadott rendeletemre hivatkozással meg-
jelennek egyes elemi iskolákban s ott előadás 
keretében cégük gyártmányait reklamirozzák 
és a tanulók között reklámképeket osztogatnak. 

Idézett rendeletem értelmében a tanítók köte-
lesek a gyermekeket a hazai ipar pártolására 
buzdítani és ezt a feladatot az iskolától távol-
álló egyénekre semmíesetre sein bízhatják. Még 
kevésbbé engedhetik meg a tanítók, hogy egyes 
cégek üzleti érdekeik támogatására használják 
fel az iskolákat. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, utasítsa a 
rendelkezése alatt álló iskolák tanítóságát, hogy 
az egyes cégek részéről idézett rendeletemre való 
hivatkozással jelentkező kiküldötteket kérelmük-
kel utasítsák el ós gondoskodjanak arról, hogy 
az iskolák munkájából az üzleti érdekek támo-
gatása kiküszöböltessék. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Egyes cégeknek az iskolákban folytatott rek-

lámelőadásai tárgyában a kir. tanfelügyelőkhöz 
intézett rendeletemet oly kéréssel van szeren-
csém a Főtiszt. EgjTházi Főhatósággal tisztelet-
tel közölni, hogy a főhatósága alá tartozó isko-
lákat illetőleg hasonló értelemben intézkedni 
méltóztassék. 

Budapest, 1931. évi szeptember hó 21-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 820—05—1091/1931. számú rendelete a 
finn, észt és a magyar rokoni kötelékek ki-

inélyítése tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Nemzetünk csak akkor állhatja meg helyét a 
népek versenyében, ha kulturális és gazdasági 
téren kapcsolatokat tud teremteni más nemze-
tekkel és ezeket a kapcsolatokat az ország ja-
vára kamatoztatja. 
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Azon nemzetek között, amelyek Magyarország 
érdekeit jóakaratúlag támogatják, a legelsők 
közé tartoznak finn és észt testvéreink. Ezekhez 
a nemzetekhez bennünket ősi rokoni kapcsolatok 
fűznek s amint ők is híven ápolják e köteléke-
ket, nekünk is kötelességünk, de érdekünk is, 
hogy ezeket a kapcsolatokat a lehetőségig ki-
mélyítsük. 

Ennek a célnak szolgálatában felhívom a kir. 
Tanfelügyelő urat, utasítsa a rendelkezése alatt 
álló elemi iskolák tanítóságát, hogy minden év 
október 17-én, (ünnep esetén az azt megelőző 
vagy követő napon), az utolsó tanítási óra alatt 
emlékezzék meg e rokonságról és tájékoztassa 
a tanulókat ennek a rokonságnak eszméjéről és 
mibenlétéről. Ismertessék a tanítók azt a ragasz-
kodást, amelyet ezek a kultúrnépek tanúsítanak 
irántunk és véssék a gyermekek lelkébe, hogy 
ezt az érzést viszonoznunk kell. 

A megemlékezés legyen rövid, de meleg és 
bensőséges, úgy, hogy azzal a kívánt hatás el-
érhető legyen. 

Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A finn és észt rokoni kapcsolatok kimélyítése 

tárgyában a kir. tanfelügyelőkhöz intézett ren-
deletemet oly kéréssel van szerencsém a Főtiszt. 
Egyházi Főhatósággal közölni, hogy a főható-
sága alatt álló elemi iskolákat illetőleg hasonló 
értelemben intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1931. évi szeptember hó 21-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

Tanítói kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. 

évi VII. t.-c. 6. § ának b) pontjában nyert felhatalmazás 
alapján Bedics József etyeki róm. kath. elemi népiskolai 
igazgató-tanítót a csolnoki róm. kath. elemi népiskola 
VII. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. 

Áthelyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

K. Molnár Jenő szekszárdi áll. gazdasági szak-
tanítót a békéscsabai önálló gazdasági nép-
iskolához áthelyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

giai szemináriumok hatása. — Testnevelés. — 
Hirek. Felsőruttkai Iluttkay Aladárné: A va-
kok apostola. — Hivatalos rész. — Pályázatok. 

— Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KALMAN 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T O K 
A SÖJTÖRI rk. iskolaszék férfiosztálytanítói állásra 

pályázatot hirdet. Díjazás, lakás törvényes. Kötelességek 
a díjlevél szerint. Kántoriakban segédkezni tartozik. Helyi 
jelölt van. Pályázat i határidő okt. 3. Választás okt. 4. 
Kérvények: Söjtör, Plébániahivatal. (452.) 

A SZIGETVÁRI községi óvoda felügyelőbizottsága 
újonnan szervezett II. óvónői állásra pályázatot hirdet. 
Az állás javadalma: 1. lakás természetben és kertillet-
mény, 2. segédóvónői fizetés (100 P, ebből 40 államsegély). 
A már működött óvónő szolgálata megválasztása esetén 
beszámítódik. Pályázni szándékozók szabályszerűen felsze-
relt kérvényüket a szigetvári községi óvoda felügyelő-
bizottságához címezve e hirdetés megjelenésétől számítot t 
8 nap a la t t adják be. Válaszbélyeg melléklendő. Az állás 
november elsején elfoglalandó. (449.) 

A HALIMBAI r. kath. egyháztanács nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Értékegység 37, a többi államsegély. Kezdők az 1930. évi 
XLVII. t.-c. szerint. Kérvények: Plébánia Hiv. Halimba, 
Veszprém megye címre küldendők. Választás 1931 okt. 8. 
10 órakor. (451.) 

A SÖJTÖRI rk. iskolaszék férfiosztály tanítói állásra 
jelölt van. Pályázati határidő okt. 3. Választás okt. 4. 
Kérvények: Söjtör, Plébániahivatal. (452.) 

Az IMOLÁI ref. egyház pályázatot hirdet kántortaní-
tói állásra. Kötelessége és javadalma díjlevél szerint. Pá-
lyázatok a lap megjelenésétől számítva 8 napon belül az 
imolai református lelkészi hivatalba (u. p. Ragály) kül-
dendők. (454) 

A BUJI (Szabolcs m.) róm. kath. iskolánál II. tanítói 
állásra hirdetés megjelenésétől 10 napig csak kántorság-
ban teljesen já r tas férfitanítók pályázhatnak, kik szük-
ség esetén kántor t helyettesíteni tartoznak díjtalanul. 
Javadalom: lakás és kert, törvényes fizetés. Kötelességek 
díjlevól szerint. (455.) 

Takarékosság parancsa. — N. Gy.: Nemzeti kör-
menet. — Burehard-Bélaváry Erzsébet: Alap-
vető gondolatok a Montessori-rendszerben. — 
Eberhardt János: A földrajz tanítása és az új 
tanterv. — Seossa Dezső: Tarlózás a kultúra 
mezején. — A tanterv végrehajtása. Drozdy 
Gyula: Hogyan nő a vetés? —A hazai és a kül-
földi tanügyi lapokból. Keresztény és pogány 
humanizmus. — A serdültkor problémája. — 
Robinson, mint forrásmunka a történlemokta-
tásban. — Hiba yagy tévedés? — Tudomány, 
irodalom, művészet. A tanítóképző-intézetek ér-
tesítője. — Külföldi irodalom. Neveléstudomány 
és szépirodalom. — Külföldi szemle. — Pedagó-
giai szeminárium. Vitéz Vida István: A pedagó-
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A SZARVASI evang. egyház egyik megüresedett tanyai 
taní tói állására pályázatot hirdet. Amennyiben olyan oki. 
taní tó választatnék, aki más állomáson rendes tanítói 
minőségben még nem működött, a vonatkozó törvény ér-
telmében segédtanítói minőségben fog alkalmaztatni, mely 
esetben a 25 q búza helyi javadalmat az állam évi 1380 
pengőre egészíti ki. Kötelesség: az I—VI. oszt. vegyes-
nemű mindennapi iskolák vezetésén kívül az ismétlő isko-
lai okta tás és vasárnapi istentiszteletek tartása. Pályázati 
határidő megjelenéstől 10 nap. A kellően felszerelt kér-
vények Kellé Gusztáv iskolaszéki elnökhöz adandók be. 
(4320 

A RÁKOSPALOTA-írJVÁROSI református egyház 
iskolaszéke négyosztályú iskolájának rendszeresítendő má-
sodik tanítói állása helyettesítésére pályázatot hirdet se-
gédtanítói állásra. Javadalom a 865—1—70/1931. számú 
VKM. rendelet által megszabott havi 115 P. Kötelessége 
a számára kijelölt két vegyesosztály tanításán túl, részt-
venni az Egyház iskolánkívüli ifjúságnevelő munkájában, 
énekkarvezetésben; továbbá kántorként segédkezni ünnep-
és vasárnapi istentiszteleteken. Kitűnő kántori oklevéllel 
s gyakorlattal bírók előnyben részesülnek. Pályázatok le-
hetőleg személyesen nyújtandók be 1931 október 15-ig. 
Ref. Lelkészi Hivatal, Rákospalota, Arany János-utca 49. 
Az állás, választás után, azonnal elfoglalandó. (431.) 

A BUDAJENÖI róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: háromszobás lakás a szükséges mellék-
helyiségekkel, kert, 15 hold, 491 • öl szántó, 16 ürm.3 

kemény hasábfa, stóla. 37 értékegység. Adót javadalmas 
köteles fizetni. A német nyelv tudása feltétlenül szüksé-
ges. Választás október 15. Pályázatok a róm. kath. is-
kolaszék címére nvujtandók be. Iskolaszék, Budajenő (Pest 
mellett). (429.) 

A MARCALI I I I . ker. róm. kath. elemi népiskola a 
lemondás folytán megüresedett I I I . számú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Javadalma 
30% helyi, többi államsegély. Csak férfiak pályázhatnak. 
Kezdő tanító segédtanító. Állás azonnal elfoglalandó. Pá-
lyázatok Plébániahivatal, Marcali, címre küldendők. Pá 
lvázati határidő megjelenéstől számítot t 8 nap. Válasz-
bélyeg küldendő. (440.) 

Az ELÖSZÁLLÁSI róm. kath, plébániahivatal (Fejér 
vm.) nyugdíjbalépés folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: természetben 
háromszobás lakás, mellékhelyiségek, kert, 29 kat. hold 
és 219 négyszögöl szántó, 4 magyar hold kaszáló fix he-
lyeken, 2 magyar hold tengeriföld az uradalmi konvenció -
földek között. Ezen földjárandóságok összes szükség« fo-
gatos munkáját uradalmi iga végzi. Három darab tehén-
legeltetés, három darab anyagöbe és azok szaporulatainak 
éves korig való legeltetése a cselédfalkában. Tíz köbméter 
hasábfa. Ezen naturáliák fele kántori járandóság, másik 
fele betudatik tanítói fizetésbe, 80 gabonaegységgel. Ta-
nítói fizetésül kapja az azonos szolgálati idejű és azonos 
családi állapotú állami tanítói fizetést, levonva ebből a 
fenti 80 gabonaegység mindenkor érvényben lévő értékét. 
Kántorteendőkért kap még a hívőktől kb. 600 P párbért 
és egyes ténykedéseiért a megállapított stólát. Csak kán-
tori és tanítói oklevéllel bírók pályázhatnak. A pályázat 
kihirdetése után 10. napra ' a pályázatok az előszállási 
róm. kath. plébániahivatalhoz küldendők be, Méltóságos 
és Főtisztelendő dr. Werner Adolf zirci apát úrhoz cí-
mezve a folyamodványt. Énekpróba a kihirdetéstől számí-
t o t t 10. napon, Előszálláson. Megjelenés önköltségen. 
(430.) 

A KISVÁRDAI gör.-kath. iskolánál a I I I . állásra 
pályázat hirdettetik. Az állás október 4-én tanítónővel 
less betöltve. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. (447.) I 

ORGONA 
Templomi, iskolai, zenekari, kántortanítói 

HARMÓNIUMOK 
különböző nagyságban. — Óriási választék. 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E * 
O R G O N A 
iskolák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 
Alkalmi vételek : 450 Pstől, 
B ö s e n d o ' r f e r 550"P, 
Sternberg, Stingl, Oeser, 

Kern, külföldi v i l á g m á r k á k 1100 pengő 

Sternberg 
k i r . u d v a r i h a n g s z « r g y á r e s r á d i ó m ü v e k j 
Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

( S a j á t pa lo ta . ) 

Ú J P E S T megyei város óvodafelügyelőbizottsága kettő 
újonnan szervezett, kettő nyugdíjazás folytán és egy el-
halálozás folytán megüresedett községi óvónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Az óvónői állások illetményei törvény-
szerűek, melyeknek egy részét a város fizeti, a többit ál-
lamsegély címén az állam folyósítja. Az állások betölté-
sénél az óvodafelügyelőbizottság egyforma minősítés mel-
lett elsősorban az Újpest községi óvodáknál helyettesként 
működő óvónőket kívánja figyelembe venni. Pályázat i ha-
táridő le jár : ezen hirdetés megjelenésétől számítot t 8 
(.nyolc) napon belül. A szabályszerűen felszerelt pályázati 
kérvények a fentjelzett határnapig dr. Miklós Antal ny. 
polgármester, óvodafelügyelőbizottsági elnökhöz, Újpest, 
Szent István-tér 16. sz. alá nyújtandók be. A később érkező 
és szabályszerűen fel nem szerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Újpest , 1931 augusztus hó 30. Óvodafelügyelő-
bizottság. (442.) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA város róm. kath. iskolaszéke 
egy városi és kettő tanyai tanítói állásra — a közokta-
tásügyi miniszter előleges hozzájárulásával — pályázatot 
hirdet. Határ idő: e lap megjelenésétől 8 nap. Fizetése 
törvényszerű. Kezdő tanító „segédtanítói" minőségben al-
kalmaztatik. Szabályszerűen felszerelt kérvények az iskola-
székhez címezve, Zámbó Dezső kanonok, iskolaszéki el-
nökhöz adandók be. (446.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

CSERE. Vezető áll. tanító, róm. kath. kántor, három-
tanerős iskolától, kényelmes filiáléból cseiélne erdős, he-
gyes vidékre hasonlóval. Kántori járandóságok: ú j lakás, 
nyolc hold príma szántóföld, párbér és stóla. Posta, vasút-
államás helyben. Cím: Drávay Aladár tanító, Sárszent-
ágota, Fehér m. (450.) 
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CSEREHIRDETÉSEMRE — mely a szeptember 1-i 
számban jelent meg — tanítónők is beküldhetik ajánla-
taikat. Cím: Herczeg István, Buj (Szabolcs m.). (445.) 

CSERÉL két állami tanítónő, Nagy Olga, Mindszent, 
Csongrád megye. (444.) 

CSERÉL ál. tanítónő, Pest melletti városból, családi 
okból, Dunántúlra, lehetőleg Balatonhoz, vasúthoz közel. 
Cím a kiadóhivatalban. (443.) 

VARGÁNYAGOMBÁT, garantál tat , kilogrammonként 
hat pengőért Szécsi kántortanítónál, Felsőhangony, Gö-
mör m. (448.) 

AZ ÚJ, XXVII. M. KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK 
IRÁNT nagy az érdeklődés. Az első húzás már október 
16-án kezdődik. Kérik a főárusítók, hogy az eddigi részt-
vevők sorsjegyszámaikat továbbra is tar tsák meg, nehogy 
megbánják, ha a régi sorsjegyeiket visszaküldték. Az ú j 
sorsjegyekre szóló megrendeléseket sürgősen kérik, mert 
kevés a felszabadult sorsjegy. Kiűzetni ráér a húzás előtti 
napig. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohányutca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

• | | | # « # ( • ó r a - é s é k s z e r á r u h f i z a 
k l I I V H V J • • B U D A P E S T I » , P e t ő f i S á n d o r . u 18 

Alapítva 1895<ben. 

0 Állandó nagy r a k t á r : Precíziós svájci órákban, arany és 
0 brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
0 tárgyakban. Fizetési kedvezmény 1 

Sz. Doby Ida: TORNÁZZUNK GYEREKEK! 
Nyolcvan módszeresen kidolgozott, ú j tornaóra, torna-
szerek nélkül, 450 rajzzal , 4—10 éves gyermekek ré-
szére. Ára előzetesen beküldve 4"—, utánvéttel 4*88. 
Megrendelhető szerzőnél: Budapest, Damjanich-utca 
áll. tanítónőképző. Szerző előző müvei: Napnyugati 
játékok I-II . (elfogyott). Játékos svédtorna (elfogyott). 

CSERÉLNÉK, családi okokból, 5 tanerős református-
iskolától, ref. vallású férfi- vagy nőtanítóval, bármilyen 
jellegű iskolához, Miskolc és Nyírbátor, avagy kör-
nyékén lévő kisebb községbe is, hol vasútállomás van. 
Csere állami helyettesekkel is lehetséges. Átköltözködési 
költséget fizetem. Tompa Albertné, ref. tanítónő, Csen-
ger, Szatmár vm. (439.) 

CSERÉL kéttanerős állami iskolától, nagy uradalmi 
tanyánál, állami (ref.) tanítónő, lehetőleg hegyes vidékre, 
esetleg városba. Ajánlatok kiadóhivatal, 1925 jeligére. 

CSERÉLNE kinevezett állami gazd. tanítónő olyan oki., 
gazd. szaktanítónővel, illetőleg szaktanítóval, ki elemi 
népiskolánál kapot t beosztást. Válasz a kiadóba, „Fő-
vonal"' jeligére. (437.) 

A SZÉCSISZIGETI rk. hitközség kántortanítói ál-
lásra helyettest keres. Javadalma lakás természetben;, 
stóla és havi 50 P. Pályázat i határidő szeptember 25. 
(A tanító nyugdíjazása folyamatban.) Plébánia, Szécsi-
sziget (Zala m.). (441.) 

Gyakorlott TANÍTÓNŐ elmenne vidékre, gyermekek, 
mellé, tanító-, vagy nevelőnőnek. Németh Rózsi, Nyalka, 
Győr vm. (436.) 

Megyei nagyvárosból CSERÉLNÉK Pest közelébe, vagy 
városba. Nyugdíjazandóval is! „Belterületi állami tanító-
nőnek" — a kiadóhivatalba. (435.) 

Két tanerős tanyai iskolától CSERÉLNÉK Dunántúlra 
államival kisközségbe, esetleg pusztára is. Leírást kérek. 
Postahivatal, Dunakisvarsány, Pest m., címre. (4-53.) 

Olvasóink figyelmébe a jánl juk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb rési le tre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, JHAJÓS>UTCA 16. SZÁM. 

, , 6 0 e l ő - é s u t ó j á t é k " orgonagyüjteményét 
3'30 P«ért bérmentve küldi Á r o k s z á l l á s y J á n o s 

főkántor, Szeged. 

valamint javításokat 
vállal mérsékelt árért UJ ORGONÁT 

B A R A K O V I T S J Ä N O S 
• • o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A 

MEGJELENT 
a magy. kir. Valláss és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr m e g b í z á s á b ó l kiadott / 
NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZERKÖNYVEK 
LEGÚJABB KÖTETE 

A B E S Z É D - ÉS É R T E L E N -
G Y A K O R L A T O K T A N Í T Á S A 

A III. OSZTÁLYBAN 
i r t a : D R O Z D Y G Y U L A 

Ä r a 10 p e n g ő 
M e g r e n d e l h e t ő kedvező fizetési feltételekkel a k i a d ó n á l : 

KiR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰT 6. 
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» G R E S H O I L « 
E L S Ő R E N D Ű ISKOLAI P A D L Ó O L A J 

5 kg«tól bádogban, hordóban. Felkenő kefét, »Ibis« 
seprőt olajozott padlókhoz. Finom dobozos és kilós 
krétát, szivacsot, tentát, tentaport minden színben és 
egyéb cikket szállít 10%*os Á R E N G E D M É N N Y E L 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T I I , I S K O L A s U T C A 35. S Z Á M 

S Z A B A D A L M A Z O T T 

IS K O L A . T Á B L A M Á Z 
B É R M E N T E S S Z Á L L Í T Á S S A L . 
I1/« kgíos bádogdoboz 18 cm2 területnek kb. 4 — 6 iskola« 
táblához 8 80 P, »/« ktf'Os doboz kb. 2—3 táblához 4"60 P, 
1 darab iskolatáblamáz-ecset 3 50 P, 1 palack legfino« 
mabb piros vonalhúzó-festék ecsettel 1 P. 

GRESCHIK GYULA 
B U D A P E S T II, I S K O L A Í U T C A 35. SZ. 

Igen tisztelt tanitó=>vevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

S 5 Ä B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 3.0 napi megtekintésre rendelkezésükre és kés 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor> 

gyáros, Budapest, V., Kádár-Htca 3. szám. — Telefon 277—78. 

„ M A G Y A R T A N Í T Ó K É V K Ö N Y V E " 
1931/32. t a n é v i k ö t e t e . 
A mult tanévi évkönyvnek kis 
egészítő része. Az újabban 
megjelent rendeletek teljes 
gyűjteménye. Különös értéke, 
hogy úgy az osztott, mint az 
osztatlan elemi népiskolák rés 
szére az új tantervnek megs 
felelő részletes tanmeneteket 
közöl, melyekben módszeres 
utasításokat is nyújt az anyag 
feldolgozására. Továbbá az 
I f j ú s á g i V ö r ö s k e r e s z ts 
E g y e s ü l e t e k megszerves 
zésére és f o g l a l k o z t a t á s á r a 
kimerítő t á j é k o z t a t á s t ad. 

5 1 2 o l d a l a s vaskos kötet . 
Minden tanítónak és tanítós 
nőnek nélkülözhetetlen mű. 
Kedvezményes előjegyzési ára 
4'— pent'ő. Megrendelhető 

A M A G Y A R T A N Í T Ó K É V K Ö N Y V E K I A D Ó H I V A T A L Á N Á L 

BUDAPEST VI Ó UTCA 27. SZ. 

EGYHÁZI ZENEMÜVEK. Luspay: Preludiumos zseb-
könyv. (Es-dur nélkül.) 210 orgonadarab. Modern orgoiia-
klséretek, 111—IV. füzet (100 ének). Űjabb egyházi férfi-
karok (32 ének). Pikethy: Magyarok imája. A fenti mű-
veket 10 pengő beküldése után franco küldöm. Luspay. 
Dejtár. (434.) 

CSERÉLEK II. lakbérosztályban lévő áll. iskolától 
Pest szomszédságába, vagy Zala, Vas, Nógrád, Heves vár 
megye erdős vidékére, kisebbségi (német) iskolához is. Jó 
mézolővidék, vasútállomás előny. Berde, Szeged-Csengole. 

A KÖLCSÖNsTANKÖNYVTÁR KEZELÉSÉNÉL NÉLKÜLÖZHETETLENEK 
a m. kir. Vallás= és Közoktatásügyi Miniszter Úr 882 - 4—674 -1930.sz. rendelete alapján 

kiadott 

KEZELÉSI NYOMTATVÁNYOK 
Kölcsönkönyvtári költségvetés darabonként 8 fillér 
Kölcsönkönyvtári alap pénztári nyilvántartása „ 8 „ 
Kölcsönkönyvtári leltári napló (merített papíron) „ 10 „ 
Kölcsönkönyvtári kölcsönzési jegyzék „ 8 „ 
Kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék „ 8 „ 

M e g r e n d e l h e t ő k a k i a d ó n á l : 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII, MŰZEUMsKÖRÚT 6. 

V Á R A D I M I K L Ó S 
műorgonaépftő 

R A K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek neuieshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
ezerint. Áta lakí tásokat , 
bővítéseket, hangoláso-
kat a legmérsékeltehb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
6zíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 
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M A G Y A R O R S Z Á G minden vidékén évtizedek óta megelégedett vevóim 
tízezrei bizonyítják elsőrangú áruim jóságát, tartósságát , olcsóságát 
Z O N G O R Á K , H A R M Ó N I U M O K , minden más létező hangszerek 
hatalmas választékos raktáráról kívánságára díjmentes árjegyzékkel és 
ajánlattal szolgálok. Iskolai, dalárdai, templomi H A R M O N I U M O K 
teljes garanciával, legolcsóbb árakon, jutányos részletfizetési feltételek 
mellett, ú j és használt á l lapotban már 160 pengőtől . Vásárlás elótt 
feltétlenül forduljon KEMÉNY1 MIHÁLY, a Zeneművészeti Főiskola 
házi hangszerkészítője, őfensége József Ferenc királyi herceg kamarai 
szállítója, hangszertelepéhez, Budapest , Király.utca 58. 

ROSSZUL HALL ? — Használ jon Siemens Phonophor t 1 — Jól fog 
ha l lani ! — Ezzel a kis telefonszerű villamos készülékkel természetesen, 
tisztán és jól fogja hallani a beszédet, zenét, éneket, telefont és rádiót. 
— Minden nagyothalló — vételkényszer nélkül — szakszerűen kipróbál-
ha t ja Magyar Siemens Reiniger.Veifa Rt.*nál, Röntgen és Orvostechnikai 
Gépgyár , Budapest VI, Nagymező.utca 4. szám (a terézvárosi templommal 
szembeni . Telefon: 268—16 és 273—C4. — Kérjen ismertetöfüzetet. 
Díjmentesen megküldik. 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal ! HÖRL NÁNDOR országos hírű harmónium: 
speciális cégnél. Budapest, 11. ker . , Török.utca 8. (A budai Margithidfőtől 
a második utca jobbra.) Sürgönycím: »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
silány harmóniumokat nem tartok, mivel nem megbízhatók ! 

MINISZTERILEG engedélyezet t ziildbetüs, á t í rásos (rá-
írásos) szépírási i r k á i m a t , amelyek pár hél a l a t t fe l té t lenül 
meg tan í t anak gyönyörűen í rni , haszná l tassa i sko lá jában . 
Ára á 20 fillér. 5(1 drb megrendelésénél 2u% kedvezményt adok. 
Szilaveezky Árpád igazga tó , Budapest I X , Üllői-út 109/a. 

T. T A N Í T Ó K FIGYELMÉBE I Kitűnően bevált segédtaneszköze az ének. 
és hangszertanításnak az új G Y E N E S . F É L E H A N G S Z E R E S Z E N E I L M É . 
LETI TÁBLA ÉS D A L M F L L É K L E T E I , kezdőknél hangszert is pótol, 
hat . Rendelhető Gyenes Izsó zenetanárnál Gyór , Teleki.utca 16 szám. 
Ára 1 P E N G Ő J40 FILLÉR. 

Szép és modern t an í t á sokhoz nélkülözhetet len GERGELY— 
K A P S I : ILLUSZTRÁLT TANÍTÁSI VÁZLATOK A TER-
MESZETRAJZ TANÍTÁSÁHOZ. A I I I - I V oszt. anyaga . 
Ára bérmentesí téssel 5 20 P . Megrendelhető Gergely Ferenc-
től Pápa . Zrinyi-u. 

H E L Y E T T E S Í T É S T , vagy házi t an í tónői á l l á s t vállal. 
Unghváry Vilma t an í tónő , Nagykőrös. (412.) 

K A R T Á R S A K ! Gyümölcsfaül te tés t iek i z ioe je ősszel van 
Ne késlekedjék tehát . K ivá ló minőségű, dús gyökérze tű , szép 
ko roná jú , egészséges, 1—4 éves, f a j t i s z t a , k i i i l te tésre kivá-
lóan a lkalmas , jórészt m á r kétszer á tü l t e t e t t , nemes gyü-
mölcs fao l tványokat szál l í t — amig a készle t t a r t : — ACZÉL 
BÉLA ál lami taní tó k e r t g a z d a s á g a . Pusz ta fö ldvár (Orosháza 
mellett .) Áruk da rabonkén t 80—120 f i l lér . Nagyobb vételnél 
( legalább 50 drb ) á r engedmény . K a r t á r s a k n a k még külön 
10%, vagy részle t f ize tés i kedvezmény Mielőbb rende l j en . 
K é r j e n á r jegyzéke t . U g y a n i t t tenyésztésre a l k a l m a s ha van na 
és csincsilla p rémnyulak és ezek növendékei beszerezhetők. 

résztvevők nagy része talán sohasem volt 
olyan nehéz helyzetben, mint amilyenbe 
az utóbbi időben jutottak. A kereseti 
lehetőségek minden társadalmi osztály-
ban általában csökkentek, napról-napra 
több a munka- és keresetnélküli ember. 
De ilyen nehéz időkben is 20 fillér ter-
het elbír naponta, aki céltudatos és okos 
és hoz egy kis áldozatot, vesz egy osz-
tálysorsjegyet, miáltal megszerzi a re-
ménységet, mely buzdít, serkent egy 
jobb jövő ós boldogulás felé Hinni, 
bizni, remélni, az a fő! Mindenkinek cs 
minden egyes sorsjegynek egyenlő a 

nyerési esélye! 

Ke legyen tehát ingadozó és 
kételkedő, hanem b i z a k o d ó , 

reményteljes! 
Bízzék a jövőben, a szerencse forgandó-
ságában és vegyen egy osztálysorsjegyet. 
Mindenkit érhet szerencse! Miért ne önt is! 
Nemcsak nálunk, hanem egész Európában 
alig van ember, akinek ne volna sorsjegye! 
A sorsjegyek ára: egész 24 P, fél 12 P, 
negyed 6 P, nyolcad 3 P az összes főárusí-
tóknál. A húzások már október 16-án kez-

dődnek. 

R. K. T A N Í T Ó N Ő helyettesi á l lást vál lal . Unghváry 
Emma, Nagykőrös. (413.) 

SVÉDTORNA-óra te rvek , het i beosztással , to rna te rem 
nélküli iskolák számára, I — I I . , I I I — I V . ós V—VI. oszt . 
á — 1-30 P . Taní tó i fogások és nyelvi magyaráza tok ve-
zérkönyve 6 P . 180 m i n t a t a n í t á s az ú j t an t e rv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
I s tván , Budapest , VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

„ T A N Í T Ó K , óvónők, igazga tók és lelkészek nélkülöz-
hetetlen, leghűebb t anácsadó ja a „Népokta tásügyi köz-
igazgatás i jog kézikönyve", I I . jav. és bőv í t e t t kiadása. 
A jogokról, kötelességekről, illetményekről a legrészlete-
sebb t á j é k o z t a t á s t n y ú j t j a . Á r a 10 P , mely 4—5 havi 
részletben is fizethető. Megrendelhető: a szerzőnél, dr. 
Gauser Rezső, kir. s. tanfelügyelőnél. Eger ." 

Á L L A M I A K F I G Y E L M É B E ! A népjólét i miniszter 
úr 116.329/1931. sz. a l a t t á l lamiaknak és hozzá tar tozóik-
nak engedélyezte a népjólét i a lap terhére dr . Rosenfeld 
M á t y á s Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest , Hunyadi-
u tca 47.) igénybevételét . Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, sós-
fürdő, inhalatórium. (395.) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgonás és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői. 

A n«i. Vallás, és Közokt. Miniszter Ur által 109.541 904. sz. alatt e l ' 
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.4021928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

Díjmentes költségvetessel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 

L O P O S G ¥ I I L A 
Budapes t III, Bécsisút 8 5 . szám 

T E L E F O N : Aut . 6 2 5 - 0 5 . 

FEIWELTéle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 

iskolai berendezések L3 _ J jSfc 
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JÓ PEDAGÓGUS 
M U N K Á J A K Ö Z B E N NEM N É L K Ü L Ö Z H E T I 
a M. Kir. Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter Ür megbízásából kiadot t 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK 
SOROZATÁT: 

Pengő 

1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-

retek tanítása a I I I—IV. osztályban 6-40 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

az I. osztályban 9-20 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a I I . osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve 16-— 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . 

osztályban 10*— 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. 

osztályban. Sajtó alatt. sorozat folytatólagos kötetei előkészületben.) 

Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? 8-— 
Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
Benkö András: A.Z. ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
Munkakönyve 10.— 

Beszerzésüket mindenki számára lehetővé teszi, mert minden legalább 30 P 
értékű megrendelést kedvező 10 havi részletfizetésre szállít a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T V I I I , M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. S Z . 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 5. TELEFOSÍ: AUT. 130—96 ÉS 133—96. 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvező fizetési feltételek mellett. 

E hó közepén szétküldjük ezidei őszi tájékoztató árjegyzékeinket. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárukban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
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MAGYAH TANÍTÓÉI g 

B E T Ű O R S Z Á G 
Á B É C É J E É S 

B E T Ü O R S Z Á G 

O LVA S 0 -
KÖNYVEI 

E Z E K 

A Ml K Ö N Y V E I N K 
Árjegyzék elap 
utolsó oldalán. 

KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T VII I , Múzeum.körút 6. sz. 

ÁRAIMAT LESZÁLLÍTOTTAM: 
FatüzelésS 

Z E P H I R kályhák70ptői 
Szén« és koksz tüzelésű folytonégő 

Rekord és Heros 
kályhák 45 p=tői 

Hazai s z é n t ü z e l é s ű 

2 a k n á s REKORD 
kályhák 76 p tői 

Szén! fű téses 

ZEPHIR kályhák 
7 0 Pstői 

E L I T E s t ű z h e l y 1 2 0 ' — p 
B u d a p e s t e n é s k ö r n y é k é n 

d í j m e n t e s e n l e s z á l l í t v a é s f e l s z e r e l v e . 

Á r j e g y z é k e t d í j t a l a n u l k ü l d : 

H É B E R S Á N D O R 
k á l y h a « é s t ű z h e l y g y á r a , B u d a p e s t , 

V i l m o s császár=út 3 9 . s z á m . (Hajós»utca sarok.) 
^ " U g y a n i t t a z e l a d á s i m i n t a r a k t á r ' p g 

L e r a k a t o k az ö s s z e s n a g y o b b v á r o s o k b a n . 
Kívánatra könnyített k e d v e z d fizetési f e l t é t e l ek . 

Príma 
zománc 

Tanítók 
Tanítónők 

és a z o k c s a l á d t a g j a i 
10 h a v i r é s z l e t f i z e t é s r e ! 

A z U R A K r é s z é r c : K é s z ö l t önyök , f e l ö l t ő k . <> H u b e r t u s -
k á b á t o k és t r e n c h - c o a t o k . T é l i k a b á t o k , b u n d á k . Ö l t ö n y -
és f e l ö l t ő s z ö v e t e k . & A H . M . ú j e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő 
k a t o n a i szöve tek . <> E g y é b e g y e n r u h a s z ö v e t e k n a g y vá lasz -
t é k b a n . <> F é r f i f e h é r n e m ű e k . P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t me l l é -
n y e k . F e h é r n e m ű a n y a g o k m é t e r s z á m r a . & Ü s z ó r u h á k , 
f ü r d ő k ö p e n y e k . <> Ö l t ö n y ö k e t , f e lö l t őke t é s e g y e n r u h á k a t 

m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

A H Ö L G Y E K r é s z é r e : K é s z nő i f e l ö l t ő k és k o s z t ü m ö k . <> 
K é s z n ő i szöve t és s e l y e m , d é l u t á n i és e s t é l y i r u h á k . ^ 
P o n g y o l á k , b lúzok , a l j a k . <> P u l l ó v e r e k , k ö t ö t t m e l l é n y e k 
és k ö t ö t t k o s z t ü m ö k . <> K ö p e n y - és r u h a s z ö v e t e k . & Sely-
m e k és m ű s e l y m e k m é t e r s z á m r a . V á s z o n á r ú k , s i fón 
s t b . ^ Ü s z ó r u h á k , f ü r d ő k ö p e n y e k . $ M e n y a s s z o n y i ke len-
g y é k . <> Á g y g a r n i t ú r á k . Kész nő i f e h é r n e m ű e k . ^ D a -
m a s z t á r ú . <• Asz ta l i k é s z l e t . & S e z l ó n t a k a r ó k , d í s z p á r n á k , 
s z o b a - és f u t ó s z ő n y e g e k . & Fe lö l tőke t , k o s z t ü m ö k e t és 
r u h á k a t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t ü n k s a j á t m ű h e l y ü n k b e n . 

Weiss Gyula Részvénytársaság Áruháza, 
Budapest IV, Kossuth Lajossutca 18. 
Telefon: 8 9 5 - 4 1 . Fennáll: 6 2 éve . 

— - " « « « « « « « M I M S P ^ ^ 
h a r a n g - é s é r c ö n t ö d e , h a r a n g f e l s z e r e l é s és h a r a n g l á b g y a r 
(Budapestabelvárosi lőplébinia.templom részére készített 2400 kg 
„Polgármester .harani ;" , melyet 1928 november 25.én szentelt fel 

dr Serédi Jusztinián b íbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon diszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormány díszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes, 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési fe l té te lek! 

MAGYAR-
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
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Jjjg. Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelős 
I" -1 adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 

1931 október 4«én és llsén 

Október 4-én (vasárnap): 
1. Magyar nóták. Játssza Bura Sándor 

és cigányzenekara. 
2. Mit tanulhatunk ina Széchenyitől? 

Dr. Imre Sándor egyetemi tanár. 
3. Magyar nóták. Játssza Bura Sándor 

és cigányzenekara. 
4. Havi világkrónika. Dr. Tóth László. 

Október 11-én (vasárnap): 
1. Magyar dalok. Előadja a Bazilika 

férfikara. Vez.: Zsasskovszky József. 
2. A tiszta lakás és udvar. Vitéz dr. 

Bogdándy György, orvos. 
3. Magyar dalok. Előadja a Bazilika 

férfikara. Vez.: Zsasskovszky József. 
4. Adóügyi tájékoztató. Dr. Szepesy 

Mihály ügyvéd. 

ÁGOSTON ÉS PUCHER ,BÄris,bazär 6 „ S Z Á N T Á S , V E T É S . . n é p i s k o l a i osz tá ly . 
Kézimunka.anyagokban nagy választék, ú. m.: v e z é r k ö n y v e k összes kö te te i az ú j (3sik) k iadásban . 
pamut., selyem., gyapjúfonalak és himzőalap.szövetek. k a p h a t ó k a K i r . M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a K ö n y = 

* Iskoláknak és tanítónőknek á r k e d v e z m é ny 1 v e s b o l t j á b a n ( B u d a p e s t IV, Kossu th Lajos-utca 18). 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL 
ÉS RENDELETÉRE A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
állítja elő az elemi népiskolák, kisdedóvodák, önálló gazdasági*, gazdasági ismétlő* 

iskolák, iparos*tanonciskolák és népművelési tanfolyamok 

H I V A T A L O S 
R E N D T A R T Á S I , KEZELÉSI ÉS S Z Á M V I T E L I 

N Y O M T A T V Á N Y A I T 
K é r j e n y o m t a t v á n y j e g y z é k ü n k e t m e g r e n d e l ő l a p p a l . 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰI 6 

MARX ÉS IIÉREI 
t a h í s z e r g y á H v 

Budapes t VI, Bulcsú-u . 7. T.: A. 9 5 5 - 8 6 és 9 3 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai , 
természetrajzi , mér tani és fö ld ra jz i 
eszközöket . Vet í tőgépeket , mérték» 
gyű j t eményeke t , számológépeket . — 
Szemlél te tőgépek nagy vá lasz tékban. 

Üj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra d í j t a l a n u l küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

A z ország legfej le t tebb tanszergyára . 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S Z 1 G L I G E T I . U T C A 2 9 . 
( R á k o n f a l v a . ) 

T e l e f o n Z 6 3 - 4 5 . 

Ú J . ORGONAKAT, 
v a l a m i n t homlokza t -
s í p o k szállítását szak* 
sze rű művészi kivitel» 
b e n , és orgonajaví tás 
soka t mérsékel t á r b a n 

e lvá l la lunk . 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott és részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos , Vo inov ich Géza, Móra F e r e n c é s Szent ivány i Gábor: Eng. sz. Á r a : 

A Betűorszég 1. Virágoskerlje, ABC-s könyv 
II. „ Olvasókönyv 

III. 

" " V—VI " " } l e s z á l l í , o t t ó r ! 

Úrhegyi A l a j o s : 
A magya r nyelv Könyve, Eredmény- é s pé lda tár III. o. sz. 

IV 
V—VI *t I, »» .1 M V V 1. „ „ 

Stelly G é z a é s Tanfi Iván : 
Számország . Számtan i és mértani pé lda tár III. o. sz. 

IV 
„ V - V I 

Aszta los G y u l a : 
Föld ra j z IV. o. sz. 

V - V I 
Novy F e r e n c : 

A m a g y a r nemzet története. Ál lampolgár i 
i smeretek V—VI. o. sz. 

Ál lampolgár i ismeretek V 
Éber R e z s ő : 

Természe t t an és vegytan V—VI. o. sz. Leszállított á r ! 
Stelly G é z a : 

Természet ra jz i , gazdaság i és háztartási 
i smere tek V—VI. o. sz. 

Bexheft Á r m i n : 
Egészségtan V—VI. o. sz. 

S z a b a d o s B é l a : 
Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 

Bartalus Is tván é s Pataky V i l m o s : Énekisko la II. rész V—VI. o. sz. 

II. Osztatlan népiskolák számára: 

27.111/926 1-60 
35.184/926 224 
35.184/926 2'40 
30.496/927 4 -
44.105/927 560 

27.106/926 —80 
27.106/926 - '96 
27.106/926 1-28 

38.745/926 
37.958/926 
37.958/926 

41.408/926 
41.408/926 

36.095/926 
64.613/927 

120 
1-20 
160 

176 
2 4 0 

2 5 6 
150 

884—05—126/930 120 

38.618/927 

55.563/927 

43.732/928 

280 

1-60 

4-50 

89.395/913 —9 

Úrhegyi Alajos , Voinovich Géza , Móra F e r e n c é s Szent ivány i Gábor: 
A Betűország I. Virágoskert je , ABC-s könyv 

Úrhegyi A l a j o s : 
A m a g y a r nyelv könyve III—IV. o. sz. 

V - V I . .. „ 
Novy F e r e n c : 

A m a g y a r nemzet története. Állampolgár i ismeretek. 
Ferenczy I s t v á n : 

Fö ld ra j z IV. o. sz. 
V - V I . o. sz. 

27.111/926 T60 

42.446/926 —96 
42.446/926 1 12 

33.550/926 2'24 

33.550/926 
39.696/929 

160 
2 4 0 

Minden könyvhöz óráról-órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
O l c s ó árak! ^ K e d v e z ő f izetési f e l té te lek! ^ Mutatványpéldányokat k é s z s é g g e l küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, V I I I . KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

K i r á l y i M a g r y a r E g y e t e m i N y o m d a , 1931. B u d a p e s t , V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 6 . - ( F . : C a a k ó E l e m é r dr . ) 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 19. számához. 

A z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ü V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kért 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges« 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves figyelmébe: 
1. Ne csak szép előadásokra törekedjünk; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

G A Z D A S Á G I I S M E R E T E K M E L L E T T M I É R T V A X 
S Z Ü K S É G E \ É P f \ K \ E k K Ö Z G A Z R A S Á G I 
I S M E R E T E K R E I S ? í r t a : DR. H O R N 1ÓZSEF. 

A tudomány céljáról kétféleképen vélekednek 
az emberek. Vannak, akik azt mondják: az 
embernek mindent el kell követnie, liogy ön-
magát és a rajta kívül eső világot minél ala-
posabban megismerje. Gyűjtenie kell az isme-
reteket, tekintet nélkül arra, hogy van-e gyakor-
lati hasznuk, vagy nincs. Más szóval: az ember-
nek a tudományt önmagáért, l'art pour l'art 
kell művelnie. Mások véleménye szerint: a 
tudománynak az a célja, hogy az ember meg-
élhetését, boldogulását megkönnyítse. Az olyan 
ismeret, amelynek az ember nem veheti hasznát, 
nem éri meg azt a fáradságot, amelyet az ember 
megszerzésére fordított. Ez utóbbi felfogás sze-
rint csak a hasznos ismeret értékés. Igen ám: 
de bajos, sőt a legtöbbször lehetetlen előre 
megmondani, hogy valamely megfigyelés, ta-
pasztalat, kutatás mikor és hol válik hasznára 
az embernek. Ha Galvani olasz tudós, amikor 
észrevette, hogy a rézdróton függő békacomb 
megrándul, valahányszor a vasrúdhoz ér, úgy 
vélekedett volna, hogy hadd rángatódzék, hiszen 
tígy sincs hasznom belőle, ha a megrándulás 
okát kutatom, s így vélekedtek volna az utána 
következő tudósok is, akkor ma nem járnánk 
villamoson, nem világítanánk villamoslámpák-
kal és nem tenné kellemessé bosszú téli estéin-
ket a rádió. Ha az ember nem érdeklődött volna 
önzetlenül a legapróbb élőlények iránt, ma nem 
tudna a ragályos betegségekkel szemben véde-
kezni, mert nem ismerné okozóikat. Még gya-
korlati szempontból is az a felfogás helyesebb 

tehát, amely a tudást önmagáért értékeli. Ez 
felel meg inkább az ember érdeklődésének is, 
amely önzetlenül fordul a körülötte zajló ese-
mények felé és kíváncsian fürkészi nemcsak a 
sorsára kiható eseményeket, hanem a csillagok 
járását is; kutatja a rég lezajlott multat s 
igyekszik megfejteni a világnak szelleme elől 
még elzárt rejtélyeit. 

Ámde a tudománynak ily önzetlen értékelése 
nem jelenti azt, hogy mindenki mindennel fog-
lalkozzék, s különösen nem azt, hogy a népre 
olyan ismereteket igyekezzünk rákényszeríteni, 
amelyekre sem testének, sem lelkének szüksége 
nincs; amelyek sem spontán érdeklődésének ki-
elégítésére, sem boldogulásának előmozdítására 
nem alkalmasak. Az ily ismeretek közlése csak 
arra lenne jó, hogy a nép figyelmét a neki 
szükséges ismeretektől elvonja. A tudományt 
önmagáért művelni, nem lehet a napi gondok-
ban elmerülő tömegek feladata. Még kevésbbé 
lehet a nép lelke ötletszerűen összeszedett isme-
retek lomtára. Valamely ismeretkörről csak 
akkor mondhatjuk, hogy arra a népnek valóban 
szüksége van, ha annak elsajátítása megköny-
nyíti számára az egyéni boldogulást, képesebbé 
teszi őt állampolgári feladatainak meglátására 
és végzésére, vagy pedig olyan nevelői hatá-
sok kiváltására alkalmas, amelyek népünket 
önmagában s a közösség számára is értéke-
sebbé teszik. A közgazdasági ismeretek — amint 
alább látni fogjuk — sikerrel szolgálhatják 
mind e három feladatot. 
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(A közgazdasági ismeretek elősegítik az egyéni 
boldogulást.) 

Pár évszázaddal ezelőtt az élet egészen más 
volt, mint manapság. Nem volt meg a mai út-
hálózat és nem voltak meg a közlekedés mai 
eszközei. Nem volt országokat és világrészeket 
összekötő élénk forgalom. Távoli országok nem 
csináltak egymásnak kónkorrenciát. Amit a 
falu termelt, azt jórészt el is fogyasztotta. A 
felesleg pedig rendszerint a közeli városban 
talált elhelyezést. Hogy jobb, vagy rosszabb 
napokat látott-e a falu népe, az az időjárástól 
függött, de független volt attól, hogy más 
vidékek, idegen országok, távoli világrészek 
mit, mennyit és hogyan termelnek. Ma egé-
szen más a helyzet. A fejlett közlekedés lehetővé 
teszi, hogy a magyar tanyák népe is brazíliai 
kávét fogyasszon, indiai gyapotból készült fe-
hérneműt viseljen s hogy a magyar föld ter-
mékeit idegen országok lakói vásárolják. De 
ugyancsak a fejlett forgalom okozza azt, hogy 
a legeldugottabb falu iparosa is érzi távoli 
gyárak konkorrenciáját s hogy a magyar fal-
vak és tanyák népe szenvedi pl. az amerikai 
búzatermelés fojtogató versenyét. A világ ter-
melésének és fogyasztásának alakulása kihat 
a mi sorsunkra is. Bele vagyunk szőve sokezer 
szállal a nemzetgazdaságnak és vele együtt a 
világgazdaságnak hatalmas szövevényébe. A 
világ termelési és fogyasztási viszonyai pedig 
szüntelenül változnak. Ehhez az örökösen vál-
tozó helyzethez kell alkalmazkodniok egyének-
nek és nemzeteknek, ha a kenyérért és gazda-
sági boldogulásáért folyó kíméletlen küzdelem-
ben lemaradni nem akarnak. Alkalmazkodni 
pedig csak azok tudnak, akik a gazdasági élet 
területén kellő tájékozottsággal rendelkeznek. 

A termelő csak akkor látja hasznát fáradozá-
sának, ha azt termel, aminek biztos piaca van; 
abból is olyat, amilyet leginkább keresnek és 
termeivényeit ott igyekszik értékesíteni, ahol a 
legtöbbet kapja érte. Ámde ahhoz, hogy a gazda 
tudja: mit, milyen mennyiségben és minőség-
ben termeljen s hogy termeivényeit hol és mi-
kor kínálja eladásra, ismernie kell a termelés, 
fogyasztás viszonyait és az értékesítés lehető-
ségeit. — Ma már nem elegendő, ha jó termelő 
a gazda, hanem egyben jó kereskedőnek is kell 
lennie, amihez állandó tanulás, számítgatás, a 
gazdasági helyzet szüntelen fürkészése szüksé-
ges. A mai élet sok tekintetben többet nyújt, 
mint a régi nyújtott, de többet is követel 
tőlünk. Még pedig nem testi munkában, hanem 
tudásban és szellemi erőfeszítésben. Az „üzleti 
szellemet" s a hozzá szükséges tájékozottságot 
meg kell a termelőnek szereznie, ha el akarja 
kerülni a veszteségeket és azt akarja, hogy a 
termelésbe fektetett verejtékes munkája meg-
hozza gyümölcseit. 

Régen a gazda gondja csak addig tartott, 
amíg a termést be nem takarította. Ma pedig 
csak akkor kezdődik igazán. Régen csak a rossz 
idő foszthatta meg munkája gyümölcsétől, ma 
megfoszthatja a világpiaci helyzet, a kedvezőt-
len áralakulás is. Ugyanazért a búzáért nia har-
madát sem kapja annak, amit négy évvel ezelőtt 

kapott, mert a világ búzatermése a fogyasz-
tást meghaladja. A kedvezőtlen ár éppen úgy 
kívül esik akaratán, mint az időjárás. Megvál-
toztatni nem tudja, tehát vagy alkalmazkodnia 
kell hozzá, vagy pedig ha olyan ár mellett mái-
nem találja meg a maga számításait, más áru 
termelésére kell áttérnie. Nagy kérdés: mit és 
hogyan termeljen. E kérdés eldöntéséhez nem-
csak gondos mérlegelésre, hanem alapos tájé-
kozottságra is szüksége van. E tájékozottsághoz 
és a viszonyok helyes megítéléséhez megfelelő 
közgazdasági ismeretek kellenek. 

(A közgazdasági ismeretek a népet polgári 
jogainak helyesebb gyakorlására képesítik.) 
Közgazdasági ismeretekre a népnek elsősor-

ban azért van szüksége, hogy kiismerje magát 
a gazdasági jelenségek bonyolult világában; 
helyesen tudja megítélni a körülötte zajló gaz-
dasági jelenségeket és tudjon alkalmazkodni 
hozzájuk, még mielőtt az alkalmazkodás szüksé-
gét a maga kárán tanulta volna meg. De nem 
ez a közvetlen hasznosság az egyedüli ok, amely 
miatt népünket a legszükségesebb közgazdasági 
ismeretekkel fel kell ruháznunk. Ezt kívánja 
a mindnyájunkat egybefoglaló nagy közösség-
nek: a nemzetnek érdeke is. Ma már a politikai 
jogok kiterjesztése következtében a nép széles 
rétegei résztvesznek a nemzet sorsának intézé-
sében. Amikor pl. a polgár szavazati jogát gya-
korolja, voltaképen a nemzet nagy kérdéseiben 
foglal állást, mert a megválasztott törvény-
hozóktól függ, hogy milyenek lesznek az állam 
törvényei, valamint az is, liogy kik lesznek az 
ország ügyeinek legfőbb intézői. A törvények 
szabják meg, hogy az állam polgáraitól milyen 
és mekkora áldozatot követel, s hogy az így 
egybegyűlt hatalmas összegek mily célokra for-
díthatók. Végeredményben tehát a nép dönti el, 
hogy a nemzet sorsának intézői mily célokra 
és miként használják fel a nemzet szervezett 
erejét, hogyan gyakorolják a -rájuk ruházott 
hatalmat. A polgárok politikai állásfoglalása 
kihat a nemzet sorsára, de erősen kihat a saját 
sorsukra is, mert, hogy az állam mily törvé-
nyeket alkot, mily kereskedelmi szerződéseket 
köt, mily intézkedéseket tesz az egyes társa-
dalmi osztályok, a termelők különböző csoport-
jai érdekében, miként állapítja meg és osztja 
fel a közterheket: azt az egyes polgárok közvet-
lenül és erősen megérzik. A nemzet minden 
tagjának nagy érdeke tehát, hogy politikai 
jogait a tőle telhető legjobb igyekezettel gya-
korolja. A jogok helyes gyakorlásához azonban 
a jó szándék egymagában még nem elegendő. 
Aki helyesen akar állást foglalni a mindnyájunk-
sorsára kiható nagy kérdésekben, annak ismer-
nie kell e kérdéseket, elsősorban a gazdasági élet 
alapvető jelenségeit, a jelenségek okait és vár-
ható alakulását. Ma, amikor a nemzet életének 
sorsdöntő kérdéseit végeredményben a nép állás-
foglalása dönti el, elengedhetetlen követelmény, 
hogy népünk kellő közgazdasági ismerettel fel-
vértezve gyakorolja jogait. A tájékozatlan em-
ber minden állásfoglalása sötétbe ugrást jelent. 
Nekünk pedig — mai nagy elesettségünkben — 



sem erőnk, sem időnk a feleslege« kísérletezge-
tésre. A közgazdasági műveltség terjesztése te-
hát az állampolgári nevelés egyik leghatéko-
nyabb eszköze. 

(Egyéb célok.) 
A közgazdasági műveltség terjesztésének más 

szempontból is nagy a jelentősége. A gazdasági 
műveltség növelése hozzájárul a helyes élet-
felfogás kialakításához. A gazdasági javaknak, 
vagyonnak megítélésében és megbecsülésében 
népünknél meglehetősen nagy szélsőségeket talá-
lunk. Gyakori a fukarság olyan családoknál is, 
amelyeknél az anyagi helyzet azt meg nem 
okolja. De találunk példát az igények túlmére-
tezett kielégítésére: a pazarlásra is. E túlzások-
nak hatékony ellenszere a kellő közgazdasági 
műveltség. 

Csak kellő gazdasági műveltséggel bíró honfi-
társainkat lehet igazán meggyőzni a hazai ter-
melés pártolásának fontosságáról. A hazai ter-
melés pártolása érdekében csak az a polgár 
hajlandó áldozatra, aki "világosan látja, hogy 
minden külföldre kiadott fillér a hazai meg-
élhetést rontja. Ezeknek a csökkentését pedig 
megérzi ő maga és megérzik gyermekei is. 

A gazdasági tudás növelése megkönnyíti gaz-
dasági életünk hiányainak és bajainak felisme-
rését s ugyancsak könnyebbé teszi a bajok el-
lenszereinek megkeresését és alkalmazását is. 
Több szem többet lát. De, hogy a gazdasági éle-
tünkre irányított sok ezer tekintet észrevegye 
bajainkat és megtalálja a segítés módjait, szük-
séges, hogy népünk látóköre túlterjedjen a falu 
határain és meglássa saját sorsának az egész 
nemzetével, nemzete sorsának más népekével 
való összefüggéseit. Nagyobb a törvénytiszte-
let és könnyebb a törvények végrehajtása is 
ott, ahol a nép a törvény szándékait megérti. 

A jól felépített közgazdasági előadás nem-
csak népünk gazdasági ismereteit növeli, hanem 
a helyes cselekvésre is ösztönzést adhat. Előadá-
saink keretében bőven illusztrálhatjuk: mily 
nagy mértékben vagyunk egymásra ráutalva 
s hogy cselekedeteink mennyire kihatnak mind 
a magunk, mind embertársaink sorsára. A nép 
gyakran hivatkozik arra, hogy tág lelkiismeretű 
emberek itt vagy amott mily könnyű sikert 
arattak. Ezzel szemben: a gazdasági élet bőven 
szolgáltat bizonyságot arra is, hogy a tartós bol-
dogulásnak és sikernek a becsület, a megbíz-
hatóság, jó hírnév szükséges előfeltétele. Ez az 
ismeretkör nagyon alkalmas arra. hogy kereté-
ben ez erények hatását és hiányuk következ-
ményeit szemléletesen bemutassuk. A közgazda-
sági tárgyú előadások tehát sikerrel állíthatók 
az erkölcsi nevelés szolgálatába s elősegíthetik 
az igazságosságnak és méltányosságnak na-
gyobb érvényesülését, ami egyik nélkülözhetet-
len feltétele a jobb idők elkövetkezésének. 

Nagyjelentőségűnek tartjuk a közgazdasági 
műveltség terjesztését a társadalmi rend és 
béke megóvása szempontjából is. Az a nép. 
amelynek kellő közgazdasági műveltsége van, 
•fogékonyabb az üdvös reformok iránt, a felfor-
gató törekvéseknek pedig jobban ellenáll. Külö-

nösen nagy jelentősége van a közgazdasági mű-
veltségen alapuló józan mérlegelésnek gazda-
sági válságok és a velük együttjáró lelki de-
pressziók idején, amikor a segítésre irányuló 
komoly törekvések mellett nagy számmal kelet-
keznek népámító tanítások és erősödnek a fel-
forgató tendenciák. Ezeknek legbiztosabb ellen-
szere, ha a nép az ily tanításokkal szemben 
kellő kritikára képes és át van hatva attól a 
meggyőződéstől, hogy könnyű a meglevő rend 
fogyatékosságait kimutatni, de nehéz a helyére 
jobbat tenni. 

Népünk közgazdasági műveltségének növelése 
abban a mértékben válik egyre fontosabbá, 
amily mértékben a politikai jogok kiterjednek. 
Helyes az a törekvés, amely a jogok kiterjesz-
téséből származható bajokat a népműveltség 
terjesztésével kívánja megelőzni, de célját csak 
akkor érheti el, ha a nép műveltsége a közgaz-
dasági viszonyok ismeretét és e viszonyok he-
lyes megítéléséhez szükséges képességet is ma-
gában foglalja. 

(Van-e népünknek elegendő közgazdasági 
ismerete?) 

Rendelkezik-e népünk kellő közgazdasági is-
merettel"? — Erre a kérdésre aligha mernénk 
határozott igennel felelni. Különösen, ha rész-
leteiben vizsgáljuk a kérdést és kutatjuk: is-
meri-e népünk eléggé a mai gazdasági válság 
okait, a búza problémáját, a piacokért folyó 
küzdelem eszközeit, a vámok szerepét, a kartelek 
hatását, a jegybank feladatait, a bankkamatláb 
megállapításához fűződő különböző érdekeket 
stb.? Hányan vannak tisztában azzal, hogy miért 
nincs ma a forgalomban több pénz, miért nincs 
elegendő hitel, mily jelentősége van az egyesek 
takarékosságának a belföldi tőkeképződésre és 
a munkaalkalmak szaporítására, stb. Gyakran 
még az egyébként művelt ember is tájékozat-
lanságot árul el a gazdasági élet olyan intéz-
ményeivel szemben, amelyekre nap-nap mellett 
rászorul s csak felszínesen ismeri azokat a je-
lenségeket, amelyek körülötte szüntelenül zajla-
nak s amelyek alakulásától a saját sorsa, bol-
dogulása is függ. Ez a tájékozatlanság annál 
feltűnőbb, mert ma nálunk is — mint minde-
nütt a közgazdasági kérdések állnak az ér-
deklődés homlokterében. Ha olvassuk az újsá-
gokat, figyeljük a parlamenti vitákat, hallgat-
juk mások beszélgetéseit: mindenütt a gazda-
sági kérdések dominálnak. Amint a megélhetés 
küzdelme nehezül és bonyolultabbá válik: az * 
ember érdeklődése egyre nagyobb erővel for-
dul a gazdasági élet nagy egésze felé, nyug-
talanul figyeli annak történéseit és igyekszik 
rájuk magyarázatot keresni. Ámde az a tudás, 
amit az ember kellő alap nélkül egyes beszél-
getésekből, újságcikkekből meríthet, nem ad át-
tekintést a gazdasági élet egésze felett. Már 
pedig a gazdasági élet fontosabb intézményei-
nek és alapvető jelenségeinek ismerete nélkül 
senki sem láthatja és értheti meg kellően a sa-
ját helyzetét s nem láthatja világosan a maga 
tennivalóit. A megnövekedett forgalom nagy 
szerves egységgé, mintegy élő szervezetté fűzi 
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össze az egyes gazdaságokat; az egyes gazda-
ságok helyzetét többé meg nem értheti az, aki-
nek az egészről nincsen fogalma. — Ezért nem 
elegendő nekünk többé nag napáink tudománya, 
a saját gazdaságunk és saját hivatásunk isme-
rete, hanem közgazdasági tájékozottságra is 
szükségünk van, hogy lássuk helyünket abban a 
nagy szervezetben, amelynek részei vagyunk, s 
amelyhez alkalmazkodnunk kell, ha boldogulni 
akarunk. 

(Mily ismeretek kellenek és hogyan kell azokat 
közölnünk?) 

De vájjon minden ismeretre szüksége van-e 
népünknek, amelyet a közgazdaságtan kereté-
ben tanítanak! Mi úgy véljük, hogy népünket 
csak az oly ismeretek érdeklik, amelyek a fent 
kitűzött célokat szolgálják. Nincs tehát szüksége 
az értékteóriákra, tőkeelméletekre s a közgaz-
daságtan egyéb olyan megállapításaira, amelyek-
nek tisztán tudományos értékük van. A népet az 
eleven valóság érdekli, a maga sokféleségében 
és színpompájában, nem pedig a fogalmaknak 
az a szürke hálózata, amelyet a tudomány szőtt, 
hogy abba a valóság lényegét belefoglalja. 
A népművelőnek tehát a gazdasági élet intéz-
ményeit: a pénzt, a hitelintézeteket, közraktára-
kat, a szállítás eszközeit, a vámokat, stb., vala-
mint a gazdasági élet alapvető jelenségeit: az 
áralakulás praktikus tényezőit, a piac külön-
böző formáit, a piacokért folyó küzdelem esz-
közeit, hitel és kamatviszonyokat, stb. kell is-
mertetnie. Mégpedig: a közgazdaság intézmé-
nyeit a maguk működésében, a jelenségeket 
pedig lefolyásukban kell minél szemléletesebben 
leírnia. 

Minden előadásnak hallgatóink tapasztalatai-
ból, már meglévő ismereteiből kell kiindulnia. 
A hallgatóságot nem érdekli az, ami számára 
merőben új és idegen, valamint az sem, ami-
ben semmi újat nem talál. Csak a régihez szer-
vesen fűződő új ismeret ragadja meg érdeklő-
dését s válik lelkének marádandó és eleven tar-
talmává. Hallgatóinknak sok rendezetlen és ho-
mályos közgazdasági ismeretük van, amelyet 
részint közvetlen tapasztalat, részint hallomás, 
vagy olvasás útján szereztek. Ezeket a homá-
lyos ismereteket kell előadásainkban előhív-
nunk. élesen megvilágítanunk és rendeznünk s 
ezekre a már meglévő ismeretekre — mint szi-
lárd pillérekre — kell felépítenünk a közgazda-

# sági ismereteknek azl a szerves rendszerét, 
amely hallgatóink számára a gazdasági élet 
szövevényes rendjében lehető tisztánlátást biz-
tosít s őket a jelenségek helyes megítélésére és 
a helyes cselekvésre képesíti. 

• Nem sorakoztatjuk fel egyszerűen a tudo-
mány elvont megállapításait, hanem a konkrét 
valóságot — elsősorban a mi viszonyainkat és 

a minket érdeklő külföldet — igyekszünk minél 
világosabban, elevenebben és színesebben leírni 
s e közben nem maradunk meg a tudományos 
közgazdaságtan szorosan körülzárt területén, 
hanem átszőjük előadásunkat egyéb gazda-
sági, földrajzi, áruismereti, történeti, jogi vo-
natkozásokkal, hogy hallgatóink számára a mai 
gazdasági helyzet minél érdekesebb és érthe-
tőbb, a róla nyert kép minél világosabb és tel-
jesebb legyen. 

Előadásunk érdekességét és érthetőségét nö-
veli a múltra való minél gyakoribb vissza-
pillantás. A mi gazdasági életünk a múlton 
épül fel, a jelent a mult alakította ki. A gaz-
dasági fejlődés az egyszerűbb formákról haladt 
a bonyolultabbak felé. A megismerésnek is ez a 
természetes útja. A mult egyszerű viszonyainak 
ismertetése nagyon megkönnyíti számunkra a 
rendkívül szövevényes jelen megértetését.' 

A gazdasági haladás egyre nagyobb szellemi 
erőfeszítést kíván az embertől. Kíván elsősor-
ban mindig több gazdasági szakismeretet. Csak-
hogy a gazdasági szakismereteknek ma már 
— amint láttuk — elengedhetetlen része a köz-
gazdasági tájékozottság is. 

Az a közgazdasági ismeret azonban, amelyet 
népünk xíjságolvasás vagy hallomás útján sze-
rez, nagyon töredékes és homályos. Ezt a rend-
szertelen és hiányos ismeretet a népművelés-
nek kell rendszereznie, kiegészítenie és meg-
világosítania. A népművelés e feladatát egyrészt 
tervszerűen összeállított és felépített előadások 
sorozatával, másrészt alkalmas könyvekkel és 
folyóiratokkal, tehát a népkönyvtárak útján 
szolgálhatja. 

Az előadások akkor ragadják meg a nép lel-
két legkönnyebben, ha valamely időszerű kér-
dést tárgyalunk. Az előadónak módot kell talál-
nia arra, hogy előadásának aktuális témáit a 
szervesen hozzájuk fűződő közgazdasági isme-
retekkel kiegészítse s hallgatóit az előadások 
tervszerű sorozatával a gazdasági élet egészé-
nek áttekintésére képesítse és az egyes jelensé-
gek helyes megítélésére ránevelje. Ez az elő-
adássorozat teljesen soha sem zárul le, mert 
maga a gazdasági élet szüntelenül változik, 
mindig Vetődnek fel benne újabb és újabb pro-
blémák, amelyek ismertetést, vagy új megvilá-
gítást kívánnak. 

Ily előadássorozat felépítése az előadóktól je-
lentékeny áldozatot követel, mert megkívánja a 
folytonos érdeklődést, adatgyűjtést, tanulást. 
De ez a munka, ha jól végezzük, feltétlenül 
meghozza gyümölcseit, mert a közgazdasági tu-
dás terjesztésével egyszerre szolgáljuk népünk 
kulturális haladását és gazdasági érvényesülé-
sét. . 

K i r á l y i Magyar Egye temi Nyomda. Budapest . 
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A KOBHÁIYZÓIÉ AKCIÓJA. 
Kenyeret az éhezőknek, kis pihenőt a 

gondok erdejében és a nyomorúság viskói-
ban azoknak, akik e szent földet lakják, 
amelyre ráborult a kétség és szenvedés. 

A hét szűkesztendő sovány idejét éljük, 
amikor a bőség szarui régesrég kiürültek és 
lelkileg-testileg elgyötörten csak álmaink 
asztaláról szedegetjük a morzsákat. 

Árva Magyarország országok sűrűjében, 
népek rengetegében éli magárahagyott éle-
tét. Az árva magyarság beleveti reménykedő 
szívét a sors hullámaiba, amely azt magával 
sodorja. Vájjon kiveti-e egy virágos, napsu-
garas szigeten? 

És még sincsen csüggedés! A végzet út-
jába állott az erősnek és letiporta. Csontjai 
még sajognak, tagjait még nem tudja ki-
egyenesíteni, a por szennye még ott ülep-
szik ragyogó köntösén, de izmai élednek 
már és szeme belevillan a napba, majd to-
vább kutat a jövő peremén. 

A szegénység és nyomorúság napjaiban 
ne legyen itt csüggedő, akit megront az el-
ernyedés. Mert jön a megváltás, egyszer 
csak j ö n . . . Az öröm rátalál a tengődő ma-
gyarságra is, mely a gazdasági élet útvesz-
tőiben keresgéli az elvesztett kenyeret. És 
akkor megszűnik a mai vitustánc, mely fel-
borzolja az idegeket és a gazdasági bénaság 
leomlik rólunk. Elfelejtjük az idegen szava-
kat, amelyek belopóztak a magyar életbe. 
A valuta, deviza, moratórium és egész se-
rege e számunkra most olyan ijesztő és fá j -
dalmas gazdasági fogalmaknak megtérnek is-
mét otthonukba, a pénzügyi hivatalok és üz-
leti bürók korlátai mögé és a nép, az isten-
adta nép, e fogalmak lidércnyomásaitól fel-

szabadulva kiélheti ismét szabad életének 
szépségeit. 

Addig pedig . . . Addig, vannak még, akik 
segítenek, akik lelket öntenek a halkuló 
életbe, akik tudják, hogy nem szabad sor-
sára hagyni az embert. A szegénységet el 
kell űzni és ha ma nem megy másként, a jó-
létet legalább meg kell ízleltetni minkenki-
vel, aki arra rászorul, hogy el ne felejtse és 
minden akaratával, erejével törekedjék reá. 

Horthy Miklósné nagy segítő akciója is-
mét megindult. A Főméltóságú Asszony 
aranyszívét kitárta, hogy befogadja a sze-
gényeket. Van-e magyar, aki ne sorakozna 
mögé, aki meg nem érezné, hogy segítő 
készségében, adakozásában az a magasabb 
erő rejlik, mely ezer esztendőn át vezette és 
éltette a magyarságot? Van-e valaki itt, aki 
meg nem értené, hogy akkor, amikor a sze-
génynek ad, nemcsak egyeseket ment meg, 
hanem a társadalmat erősíti, annak ellent-
álló erejét növeli és képessé teszi feladatai 
teljesítésére? Ez a segítség nem koldusok-
nak odavetett konc, hanem ajándék, amely 
vissza térül, mert a megsegített polgár — 
akit ez a rettenetes korszak támadt meg 
védtelenségében — teremtő munkával fogja 
visszafizetni mindenkinek, a nemzetnek, 
amit érte tesz. 

A küszöbön álló tél nem fogja legyőzni 
az embereket, ha mindenki, akinek jósorsa 
engedi, megteszi kötelességét! 

A tűzhelyeken lánggal lobogó hasábok 
meleget terjesztenek és fényt lopnak a szí-
vekbe. Liszt, cukor, zsír, tej, fa, szén, ruha 
jut el azokra a helyekre, ahol most a gond 
hollói károgják sötét jóslataikat. 
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Ne legyen didergő és éhező ember a ma- frontján? Vájjon nincsen-e meghúzódó 
gyar télben! A szegényeknek arcára üljön vagy menekülő, aki nem érzi szükségét an-
ki a szeretet és hála meleg mosolya, mely nak, hogy polgártársait elesettségükben tá-
érzésben, gondolatban összeforrasztja a tár- mogassa? Aki elzárkózva a magyar élettől, 

Segítsetek a nyomorgókon. 
Radnai Rezső szobra a piaristák budapesti kápolnájában. 

(Magyar Iiiarművészet.) 

sadalommal, hogy közös törekvésben egye-
süljön vele. 

Adakozzon mindenki! Nyíljanak ki a 
szívek és a tárcák! A fillérnek annyi értéke 
van, mint a pengőnek, mindegyik a szívnek, 
a jóságnak, megértésnek arany valutája! 

És mi, tanítók, i t t se pihenjünk! A mi fel-
adatunk, kötelességünk az, hogy résen __ le-
gyünk, vájjon ott van-e mindenki a segítés 

a vagyon várának hídját felhúzva, a sán-
con túl fütyöl a világra? Aki nem érti 
meg az idők szavát, mely a lelkek össze-
fogását követeli? Aki nem tudja, hogy^ a 
közösség jóléte jelentheti csak az egyéni 
boldogulást? 

Magyar tanítók! Mi vagyunk a nép taní-
tói. Nemcsak betűvetésre tanítjuk, hanem 
az életre is. Nekünk kell érzelmeiket vezetni 
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ős gondolkodásukat irányítani, őrködnünk 
kell az emberek fölött, hogy az önzés le ne 
gyűrje őket, vigyáznunk kell reájuk, liogy 
az anyagiasságon felülemelkedve, részesei 
lehessenek a nemzetet vezető magasabb tö-
rekvéseknek. Hogy megértsék az eszmét, 
mely kimozdít a tunyaságból és röghöz-
kötöttségből és ú j világokat hódít az ember 
számára. 

A kultúra magaslatai fölé emelkedik az 
az ember, aki mások javára le tud mondani 
egyes kívánságokról és örömökről, aki nél-

(C>4. ÉVFOLYAM 19. SZÁM.) 

kiilözésektől szenvedő embertársait a ma-
gáéból elégíti ki. 

A magyar tanítók tanítsák meg erre a 
magyar népet, akinek lelkében a legszebb 
hajlamok rejtőznek. Ez a nép ösztönös 
lelki kultúrájában hordozza a jóságot és 
a szépséget, csak meg kell mutatnia neki 
az utat, amelyen járva, nemzete fejlődését 
és az emberiség haladását szolgálhatja. 

Horthy Miklósné segítő akciójába sza-
vunk súlyával és harsonázó erejével így 
kapcsolódjunk bele mi: magyar tanítók! 

ISKOLA ÉS IRODALOM. 
írta: MISSIK ENDRE dr. 

Ha az iskola és irodalom kapcsolatát vizsgáljuk, 
a kölcsönhatást, mely a kettőt összefűzi, e vi-
szony -változásaiban az iskolai nevelés kezde-
tétől a mai napig lassú, fokozatos lazulást lá-
tunk. Az első iskolák, 'melyekről tudunk, az 
athéni filozófiai iskolák voltak, melyeknek 
célja természetszerűleg tisztán a lélek, a szel-
lem művelése volt, Literátorok és szónokok ne-
velésére szolgáltak a rómaiak iskolái is s meg-
őrizték ezt a lelki karaktert az első keresztény 
iskolák is, a „katechumenek" nevelői. Az első 
lépést a gyakorlati nevelés felé a középkor pol-
gári (városi) iskolái tették a XII. században, 
melyekben már számtant, földrajzot és üzleti 
levelezést is tanítottak. De az iskolai nevelés 
humanisztikus jellege még sokáig megmaradt, 
míg végül a különféle szakiskolák térfoglalása 
megbontotta azt az egységes szellemet, mely a 
nevelés középpontjába a „Septem artes libera-
les", a hét szabad művészet művelését állította. 

Ezzel a folyamattal párhuzamosan csökkent 
a humaniórák s veliik az irodalom szerepe is 
az oktatásban, míg végül ez már aggasztóvá 
vált. Az utolsó évtizedekben, különösen a há-
ború után, már nem önmagában (mert hiszen 
az irodalmi tárgyak óraszáma alig csökkent), 
de eredményében, lelki hatásában csökkent az 
iskola humanista szelleme. Kétségtelen, hogy 
ezt az átalakulást a korszellem fordulása hozta 
magával. Kérdés azonban, hogy hosszú életű 
lesz-e, vagy csak a háborús és forradalmi idők 
nyers hatására visszavezethető kilengés, mely 
után normális fejlődésre számíthatunk? S egy 
másik kérdés: vájjon az ifjúságnak ez az al-
kalmazkodása a korszellemhez akklimatizáló-
dás-e. vagy csupán mimikri? 

Sok jel mutat arra, hogy az utóbbival állunk 
szemben. Az ember nem változhatott meg, hi-
szen ilyen átalakulásra nem elég néhány év, 
az csak egymást követő generációkon át me-
hetne végbe. Az ember nem változott, csak al-
kalmazkodott. Néhány év hatása, melyekben 
kalandorok kerültek az élre, valami álszemé-
rem, az „erő" látszatának hiú akarása, a ne-
vetségességtől, az „ósdi" és „szentimentális" jel-
zőktől való félelem terelték az ifjúságot is a 

szellemtől a gyakorlatiasság, a lélek sportjától 
a test sportja, a művészettől a technika felé. 
S ha így van, a javulás sem késhetik soká, ha 
az iskola céltudatosan segít visszavezetni az if-
júságot a magasabbrendű eniberideálhoz. 

Mi biztosíthatja az iskola ilyen irányú, ered-
ményes működését? A megfelelő tanterven kí-
vül, ami megvan, a helyes módszer és a nevelő-
nek hivatás iránti szeretete. Itt aztán már kü-
lönbséget kell tennünk a különböző iskolafajok, 
főleg az elemi és a középiskola közt. A helyzet 
nálunk az, hogy az elemi iskola nevel inkább 
az irodalom szeretetére. Bizonyítani nehéz volna 
ezt, de a legtöbb ember önmagán érzi. Mi le-
het ennek az oka? Elsősorban az elemi iskolá-
nak az az előnye, hogy az olvasókönyvek szel-
leme s azok irodalmi szemelvényei jobban si-
mulnak a gyermek érzelem- és gondolatvilágá-
hoz, mint a középiskolai anyag a középiskolás 
diákéhoz. Az elemi iskolának egy sebezhető 
pontja volt a száraz grammatizálás, de ezt újab-
ban már kiküszöbölték. 

A „kisiskolában" mindnyájan magunkba szít-
tuk az irodalom, az olvasás szeretetét. A kis-
iskola adta kezünkbe Benedek Elek meséit és 
a többi nekünk való könyvet, melyeket „fal-
tunk". Nem a mi hibánk, ha később leszoktunk 
az olvasásról s az irodalom ugyanolyan száraz 
tantárgy lett a szemünkben, mint a fizika vagy 
a mathézis. 

A népiskola újabban ismét egy nagy lépést 
tett egyik legfőbb célja felé. Több olvasókönyv 
jelent meg, mely irodalmi és pedagógiai szem-
pontból egyaránt nagyértékű s ezek a lehetősé-
gig biztosítják az olvasás megkedveltetését. Pe-
dig az ilyen könyvek szemelvényeinek megvá-
logatása, tekintettel mindkét szempont körül-
ményeire, igen nehéz. A népiskola anyagában 
természetszerűleg a népies irodalomnak kell 
szóhoz jutnia, már pedig ritka szerencsés kor 
az, melyben irodalom és népies irodalom csúcs-
pontjai egybeesnek! (Mint Petőfi és Arany ko-
rában.) De azt a veszélyt, amit ez jelent a köny-
vek irodalmi értékére, az új olvasókönyvek 
szerkesztői helyes ízléssel kerülték ki s a né-
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pies irodalomnak abból a legjavából merítet-
tek, mely magasabb szempontból is érték. 

A tanítóságot is érdekli a kérdés: tud-e a 
népiskola jó könyvre nevelni! A Néptanítók 
Lapja két évvel ezelőtt hasonló címmel pályá-
zatot is hirdetett, melynek sikere szélesebb kör-
ben is visszhangra talált. A tanítók pályamun-
kái egytől-egyig optimisták s okuk is van erre. 
Amellett azonban, hogy pedagógiai szempont-
ból sok helyes ötletet vetettek föl, egyet figyel-
men kívül hagytak: azt, hogy amíg a dudva-
irodalom piacra kerülhet, addig sokkal nagyobb 
esélye van a kelendőségre, mint a jó könyvek-
nek. Itt is hat, megfelelő korrekcióval az a köz-
gazdasági törvény, hogy a rossz pénz kiszorítja 
a jót a forgalomból. Olyfokú irodalmi ízléssel, 
mely képessé tesz az igazi értékek felismeré-
sére, még az ú. n. „intelligencia" nagy része 
sem rendelkezik, hát hogy várhatnánk ilyet a 
néptől? E tekintetben tehát törvényes intézke-
désekre van szükség. Az iskola ugyanis álta-
lában nem nevelhet „jó könyvre" (ez kissé nagy-
igényű posztulátum), elég, ha általában a 
könyv az olvasás szeretetére nevel. Hogy a 
gyermekben később magasabb irodalmi ízlés 
kifejlődik-e, az már egyéni diszpozíció dolga.* 

De nézhetjük más szemszögből is irodalom 
és iskola viszonyát. Az irodalom az élet tükre; 
hogy tükröződik benne az iskola? Hogyan látja 
a magyar író az iskolát? 

Ha e tekintetben elég mostohán állunk, ez 
még a régi iskola hibája. Jókai is nem egyszer 
ír különös alakban az iskoláról. Emlékezzünk 
csak vissza, hogy írja le egyik regényében 
Kordé Mihály uram nevelési módszerét: 

„Erre a commotióra (miután sorban végig 
vágta az egész classist) egy kicsit kiment az 
átom a szemeiből s mikor a fiúk valamennyire 
alább hagytak a bőgéssel, kimért nekik arasz-
szal egy nagy darab catechizmust, meg valami-
féle Hűbnert, hogy azt tanulják fenhangon, 
maga pedig ment a pálinkásboltba. Onnan izent 
néha a fickókra délfelé, hogy most már haza 
mehetnek." 

A baj csak az, hogy ez lett nálunk a nép-
iskola szokványos rajza s a konvenciók erejé-
vel még akkor is tartotta magát, mikor mintája 
az életből már kiveszett. Gárdonyi hozta elő-
ször irodalmunkba a népiskola szeretetét, egy 
új látásmódot, mely azonban csak legújabban 
kezd gyökeret verni, főleg az új iskola eredeti, 
játékos szellemének hatása alatt, mely a laikus 
figyelmét is megragadja. Természetes, hogy 
ennek nyoma csak a következő nemzedék iro-
dalmában fog mutatkozni, de a revízió egyes 
jeleivel már ma is találkozunk. Legutóbb egyik 
előkelő irodalmi folyóiratunkban cikk jelent 
meg, mely szinte lelkendezve, a fölfedezés hang-
ján szól a mai elemi iskolai oktatásról. Bár a 
mi számunkra nem mond újat, örömmel idéz-
zük itt néhány sorát: 

* Igen, de azt az egyéni diszpozíciót az iskola formál-
ha t j a , a lakí tha t ja azzal, hogy a gyermek irodalmi ízlését 
fejleszti s mikor ezt teszi, akkor már „jó könyvre nevel". 
(Szerk.) 

„A mai elemi iskolai tanítás egészen más, mint 
a tegnapi volt. Tegnap, a nem régi múltban a 
tanító idegen volt a gyermekseregtől, kénytelen-
ségből végezte munkáját, mert jobb foglalko-
záshoz nem tudott jutni. Ma? Minden szülőnek 
el kellene mennie néhány iskolai órára, hogy 
lássa, mit csinálnak a gyermekével. A mai ta-
nító pedagógus, a szó legnemesebb értelmében. 
Különös módszereket találtak ki arra, hogy 
komplikált elméleti dolgokat hogyan lehet já-
tékosan felfedeztetni a gyermekkel. (Itt például 
említi a jelző tanítását.) . . . Egyáltalában, az a 
munkaiskola, amit az elemi iskolai tanítási mód 
megteremtett, mintaképe az örömteljes tanítás-
nak... Az elemi iskola lesz a jövő magasabb 
képzésének is az ideálja." 

„Mért ne lehetne elképzelni, hogy lesz idő, mi-
kor a diákok oly boldogan sietnek a gimná-
ziumba, mint ma a jó elemi iskolába vágynak 
a kis gyermekek a tanító környezetébe." 

Ezekben a szavakban nincs kommentálni va-
lónk. A magyar tanítóság büszke lehet, hogy 
munkáját így értékelik kívülről, a szellemi élet 
hivatott irányítói. Hozzá kell tennünk azt is, 
hogy az idézett folyóirat eddig sohasem fog-
lalkozott pedagógiai kérdésekkel. De a közel-
múltban napilapokban is olvashattunk hasonló 
szellemű cikkeket, riportokat (Móricz Zsigmond 
tollából is), melyek lelkesedéssel szólnak a mai 
elemi iskoláról s mintegy felfedezik azt a nagy-
közönség számára. így lassan még megérjük, 
hogy az iskola népszerű lesz! 

Mert csak az iskola jóságán s bizonyos időn 
múlik, hogy ez a helyesebb látásmód megrög-
ződjék a társadalom szélesebb köreiben s az 
irodalomból is kivesszen az iskolának, tanár-
nak és tanítónak az a félszeg, sokszor torz áb-
rázolása, mely a társadalom és az iskola szük-
séges összhangját oly soká zavarta. így halad-
hatnak tovább, iskola és irodalom, egyik a má-
siklan, egy új humanizmus felé, mely az em-
beri lelket ismét visszahelyezi jogaiba. Mert 
ehhez elsősorban az kell, hogy a kettő kölcsö-
nösen tanuljon egymástól s karöltve haladja-
nak közös céljaik felé. Az irodalom adja az is-
kolának a lélek- és kedélynevelós legbecsesebb 
eszközeit, az iskola viszont olvasókat nevel. Lét-
alapjuk közös, egyik sem lehet el a másik nél-
kül. Beteg az a kultúra, melyben e két legfon-
tosabb tényező nem talál egymásra; az egész-
séges fejlődést az mutatja, ha az iskola meg-
telik az igazi irodalom szellemével s az iroda-
lom visszatér legnemesebb céljához, a neveléshez. 
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A T E R M É S Z E T M E G I S M E R T E T É S E 
A N É P I S K O L Á R A ^ . 

I r t a : J A L O V E C Z K Y P É T E R . 

Ha elolvassuk a népiskolai tanterv természet-
rajz, gazdaságtan és háztartástan tantárgyának 
célját, majd utána a négy osztály számára ki-
jelölt anyagát, szinte lehetetlen, hogy ne ve-
gyük észre azt a különös ellentétet, mely a két 
rész között mutatkozik. Ugyanis, amíg az előbbi 
tartalma igen szép és ideális, addig az utóbbié 
száraz és túlságosan reális. Az ellentét okai 
után kutatva, elsősorban arra gondolhatunk, 
hogy célt kitűzni csak ideálisan, ellenben anya-
got felsorolni csak szárazan, külső díszítés nél-
kül lehet. Ebben van is valami igazság, hiszen 
a gyakorlatban a tantervhez mindig utasítást 
készítenek, mely az anyagfelsorolást értelmezi, 
bővíti, bekeretezi és feldíszíti, a továbbiakhoz 
szabadkezet nyúj t és rábízza a vele foglalko-
zókra. 

Tény az, hegy tantervünk anyagfelsorolása 
száraz és nemcsak magyarországi, hanem sok 
más hasonló földrajzi fekvésű ország népisko-
láinak is alkalmas volna. Szarvasmarha, ponty, 
szőlő, kukorica, rét, erdő, arany, vas stb. más 
országokban is található. Tudjuk, hogy tyúkról, 
méhről, búzáról, tölgyről, sóról, mészkőről az 
olasz, a francia, a német, a rcmán stb. tanító is 
tanít. Tantervünk anyaga nem lehet nemzet-
közi, azt magyarrá kell tenni. Magyarrá pedig 
csak úgy lesz, ha magyar tyúkról, méhről, bú-
záról stb.-ről tanítunk. Magyar tyúkról, rétről, 
mészkőről stb.-ről csak úgy taníthatunk, ha előt-
tünk van, a saját környezetében, tehát a hely-
színén. Ez az igazi természetrajzi, gazdaság-
tani és háztartástani tanítás, ez vezethet csak 
igazi természetismeretre. Csak így tudom az 
ember és a természet egymáshoz való viszonyát 
megismertetni, helyes szemléletre szoktatni, a 
kedvező természeti jelenségeket felhasználni s 
a károsak ellen védekezni. A hazai rög meg-
szerettetése, a tisztességes munka megbecsülése, 
a gazdálkodás megkedveltetése, a vallásos érzü-
let megerősítése s az erkölcsi jellem kialakulása 
is csak ilyen ténykedések mellett lehetséges, 
így válik a száraz anyagfelsorolás a célban ki-
tűzött ideáloknak megfelelő tartalmúvá. 

Én azonban ennél is tovább mennék. Nem 
tartom elegendőnek csak az anyagfelsorolásban 
szereplő egyedek ismertetését. Ez kevés s így a 
természetrajzi tanítás egyoldalú és hiányos 
volna. Különösen ősszel és tavasszal mindig 
kint tar tanám a természetrajz, gazdaságtan és 
háztartástan óráit. Egy párszor órán kívül is 
kirándulnék, hogy tanulóimmal — az ő képes-
ségeikhez mérten — megismertessem az igazi 
természetet. És pedig megismertetném a kör-
nyék nevezetesebb ásványait, kőzeteit, talaj féle-
ségeit. Nem sok lesz belőlük. Ősszel és tavasz-
*;zal virító növények közül a gyakoriabbakat, 
közönségesebbeket, úgyszintén a kinttartózko-
dás ideje alatt látott és talált felsőbb- és alsóbb-
rendű állatokat. A gyermek szereti a termé-
szet tárgyait, élőlényeit. Kíváncsi neveikre s 

azokat igen könnyen tanulja. Fáradság nélkül 
megismer néhány ásványt és kőzetet, 40—60 nö-
vényt és 30—50 állatot, melyek a környékén az 
ú. n. közönségesek közé tartoznak. Egyiket-
másikat haza is viszi, ahol tovább tanulmá-
nyozza. Ilyenkor — természetesen — az élő-
lényeket a megfelelő talajon és megfelelő kör-
nyezetben lát ja , vagyis a természetben, ahol 
nincs külön növénytan, állattan, ásványtan, 
gazdaságtan, hanem a való élet. 

Mi volna az ilyen természetmegismerésnek az 
eredménye? 

1. Az ember is tagja a nagy természetnek, 
belőle él, műveltségének java részét neki kö-
szönheti. Minél jobban ismeri valaki a termé-
szetet, annál biztosabban és célszerűbben tudja 
saját céljaira felhasználni. Bizonyára jobb 
gazda az, aki nemcsak a termelt növényeket, 
hanem azok növényi és ál lat i ellenségeit, a kör-
nyezetüket is ismeri. Aki tudja, hogy mely nö-
vényekből lesz a jó széna s melyeket kell ki-
gyomlálni. Milyen a környék talaja, miből épít-
heti fel a házát, stb. 

2. A környék természeti viszonyainak meg-
ismerése a rögismeret, melyből rögszeretet fej-
lődik. Aki ismeri a környezetét, az szeretni is 

A természet szeretete. 
(Növendékrajz a fővárosi Iparrajziskolából.) 
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fogja. Gyakran fölkeresi, gyönyörködik benne 
s szabad óráiban nem fog unatkozni. A termé-
szetszerető nem vágyik haszontalan és káros 
szórakozások után. Szabadidejét kint is tudja 
hasznosan ós élvezetesen eltölteni, mert a sza-
bad természet ölén mindig ú j a t és szórakoztatót 
talál. Rögismerete lassan bővül s ezzel együtt 
nő a rögszeretete. Ha így megismerkedik a kör-
nyékkel, annak természeti, földrajzi, történelmi, 
irodalmi, művészeti viszonyaival s ezen ismere-
teit állandóan gyarapítja, a rögismeret hon-
ismeretté, a rögszeretet honszeretetté válik. 
Utóbbi nélkül pedig nincs haladás, nincs műve-
lődés. 

3. Egyes ásványok, növények, állatok szemlé-
lése is esztétikai érzelmeket gerjeszt. Mészpát-
kristály, muskátli, ló, mint egyedek is szépek, 
de milyen más hatással van az emberre a virág-
jaival pompázó rét, a virágnedvet kereső s éle-
tüknek örülő ta rka pillangókkal; a fenséges 
erdő a maga hatalmával, száz meg száz dalosá-
val; egy hatalmas szikla a zöld gyepével s vi-
harral dacoló szétszórt fáival; a hullámzó búza-
tábla, a fürtökkel megrakott szőlőskert, de még 
a mostoha viszonyokkal legnagyobb mértékben 
birkózó puszta is. Csupa öröm, csodálat, szép-
ség, fenség. 

4. A természetben nem egyedek, hanem társa-
ságok vannak s így csak a maga egységében 
fenséges. A szabad természet megismerése, egye-
deinek egymáshoz való kölcsönös viszonya, az 
egymásra való utaltság gondolkodásra készteti 
még a gyermeket is. Nagyszerű, sokszor kifür-
készhetetlen törvényei sokszor bámulatot kel-
tenek bennünk s ilyenkor önkénytelenül is 
a r ra a gondolatra jutunk, hogy itt valami fel-
sőbb, megfoghatatlan erő működik. Ez a meg-
fejthetetlenség vezet a hithez s erősíti a vallást. 
A gyermek vallásosságát alig lehet mással job-
ban ápolni, erősíteni, mint a nagy természet 
csodás berendezéseivel, illetőleg azok vizsgála-
tával. 

5. Így tanulmányozva a természetet, a gyer-
meki lélek is észreveszi kicsinységét. Megérzi, 
hogy az ő léte is függ valamitől. Minden élő-
lény küzd a léttel, próbál tökéletesebb lenni, ami 
csak nehéz munka árán sikerül. A méh, a 
hangya élete csupa szorgalom, csupa munka. 
A sok rovar állandóan szorgoskodik, hogy életét 
fenntartsa, minden növény küzd a megélheté-
sért, csak az ember ne dolgozzék? Ilyen tapasz-
talatok alapján jutunk a munka szükségessé-
gére, megbecsülésére és megszeretésére. 

Mindezekből látható, hogy a természetrajz, 
gazdaságtan és háztartástan népiskolai tanítá-
sának célját csak úgy érhetjük el igazán, ha 
nemcsak a tantervben foglalt anyagból kiválasz-
tott egyedekkel foglalkozunk, hanem megismer-
tetjük azok környezetét, a velük egyiittességben, 
közösségben levő természetet. 

A szép cél eléréséhez mindenekelőtt magának 
a tanítónak kell ismerni a környék természet-
rajzát. A feladat nem könnyű s csak úgy érhető 
el, ha már a tanító- és tanítónőképzőkben nyer 

erre kioktatást. Tanító- és tanítónőképzőkben 
kell a leendő tanítókat a természetismeretre 
megtanítani s ásványtani, növénytani, állattani 
óráknak nem a tanteremben, hanem minél 
gyakrabban a szabad természetben tartani. Az 
ősz és a tavasz erre a célra igen alkalmas. Gyüj-
tiink, vizsgálunk ásványokat, kőzeteket, növé-
nyeket, állatokat. Figyeljük őket a maguk ere-
detiségükben, együttességükben. Erre a célra 
fordított idő rendkívül termékeny marad. — 
A vizsga ugyan nem lesz a megszokott, tetsze-
tős, de annál értékesebb, mert csak tapasztalat-
tal szerzett természetismeretek lehetnek igazán 
maradandók, gyümölcsözők. Tanulóink szívesen 
és kedvvel foglalkoznak. Napról-napra érzik lel-
kük gyarapodását. Büszkék arra, hogy kint a 
szabadban, magános sétájuk alkalmával sincse-
nek egyedül, hiszen ismerős jóbarátaik veszik 
őket körül. 

Ásványt, növényt, állatot igazán megismerni, 
megkedvelni, róluk beszélni, írni csak akkor le-
het, ha azokat névleg is ismerjük. A tudomány-
ban minden ásványnak, növénynek, állatnak van 
neve, de ez a név tudományos név. A tudomá-
nyos név az életben rideg, a köznép előtt érték-
telen. Nekünk magyar nevekre van szükségünk. 
E tekintetben azonban még elég szegények va-
gyunk. Milyen kellemetlen, ha kirándulások, 
megfigyelések alkalmával tanulóim megkérdezik 
valamely rovar, csiga vagy más alsóbbrendű 
állat nevét s én csak a tudományban használtat 
tudom megmondani. Minden tanító észreveszi, 
hogy a népiskolába járó gyermek nem tudja 
megtanulni ezeket a neveket, a köznép meg ir-
tózik tőle. Pedig sokszor de jó volna ismerni! 

Ezen a bajon segíteni kellene. Ha egy ásvány-
nak, növénynek, állatnak tudunk tudományos 
nevet adni, miért ne lehetne magyar névvel is 
felruházni? Talán az egyes szaktudósok rendel-
keznek is nép köréből összegyűjtött ilyen név-
jegyzékkel. Esetleg a Közoktatási Tanácsnak 
volna módjában egy ilyen jegyzéket megfelelő 
szaktudósokkal összeállíttatni. Milyen hálás 
lenne ezért a tanárság, a tanítóság, de még a 
népművelés is! 

Otthonába visszatérő fecske. 
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A R Á D I Ó S Z E R E P E 

A I É P M Ű Y E L É S M I I Ü K Á J Á B A J l í . 

— A népművelés világszövetsége bécsi rádiókonferenciájának tanulságai. — 
Irta: JAN SON VILMOS. 

A rádiónak nagy térfoglalása a népművelés-
ben önkéntelenül is felszínre hozza a kérdést, 
hogy mi lehet a rádiós népművelés értéke, mi-
lyen szerepet vállalhat és tölthet be a rádió a 
népművelésben és hogyan lehet munkáját iga-
zán eredményessé tenni. A népműveléssel fog-
lalkozók világszövetsége tárgyalta ezeket a kér-
déseket s általános volt az a vélemény, hogy a 
rádióelőadás önmagában nem elegendő eszköz 
a népművelésre. De alkalmas arra, hogy ösz-
tönző legyen az ismeretek után való vágy fel-
keltésére, hogy felhívja a ügyeimet egy-egy 
tárgyra és az öntevékenységgel való tanulásra 
buzdítson. A rádió természetében levő s egye-
lőre kiküszöbölhetetlen nehézségek okozzák, 
hogy a rádió nem lehet önálló és minden más 
népművelési tényezőtől független tanító-nevelő 
eszköz. Esetleg az elsőrangú tényezők között 
foglalhat helyet, de semmiesetre sem áll felet-
tük. Mert ha összemérjük egy rádióelőadás ha-
tását egy a tudományok valamelyik területét 
népszerűen ismertető könyv hatásával, vagy 
egy egész rádióelőadássorozat jelentőségét egy 
tervszerűen, komolyan használt népkönyvtáré-
val, vagy csak néhány vetített képes előadásé-
val, nem nehéz ítéletet mondanunk. A rádión 
való tanítás tehát nem helyettesíthet más taní-
tási módokat, azokat csak kiegészítheti, mun-
kájukat elősegítheti. 

Ebből következik, hogy a rádiós népművelés 
tevékenysége csak úgy lehet eredményes, ha 
szorosan belekapcsolódik az általános népmű-
velési munkába. Munkatervének felépítése csak 
a népművelés általános irányelvei szerint tör-
ténhetik és működésének párhuzamosan kell 
haladnia a többi népművelési törekvésekkel. A 
Rádió Szabadegyetem, mint a magyar hivata-
los népművelés szerve, működésének első per-
cétől kezdve ezek szerint az elvek szerint telje-
sítette és teljesíti hivatását. Műsorának alapja 
azok a gondolatok, melyek a magyar népműve-
lés központi irányításának tevékenységében ki-
fejezésre jutnak. És amiképen nem függetlenít-
heti magát attól a munkától, amit a népműve-
lési előadások, tanfolyamok, népkönyvtárak vé-
geznek, éppen úgy nem is nélkülözheti az e té-
nyezőkben rejlő erőket, ha eredményeket akar 
elérni. 

Az összeműködésnek több módja van. Ezek 
részben előkészítik a rádiós népművelés mun-
káját, részben azt célozzák, hogy a rádión kö-
zölt ismeret elmélyüljön, maradandó legyen. Az 
előkészítés munkáját végzik azok a sajtóközle-
mények, melyek nem elégedve meg a műsornak 
egyszerű közlésével, tájékoztatást adnak az elő-
adások tárgyáról. Külföldön általában hónapok-
kal előbb tájékoztatják a rádió hallgatóságát 
a népművelési előadásokról. Angol országban pl. 

három hónappal előre nyomtatásban közlik az 
előadások gondolatmenetét és felhívják a hall-
gatóság ügyeimét azokra a könyvekre, melyek-
ből a hallgató bővebb tájékoztatást kaphat a 
rádióelőadások témáiról. Az önművelést komo-
lyan vevő hallgatót így nem találja teljes tájé-
kozatlanságban a rádióelőadás, mert volt al-
kalma a megfelelő tárgykörből már előzetesen 
ismereteket szerezni. Természetes, hogy a rádió-
előadásokat előre ismertető közlemények nem 
jutnak mindig minden hallgató kezébe, külö-
nösen nálunk. Ezek az ismertetések ugyanis 
részben a rádiólapokban, részben pedig a nép-
művelési folyóiratokban és szaklapokban jelen-
nek meg, e lapokat azonban a rádióelőüzetők-
nek csak kisebb része olvassa. De kezébe kerül-
nek az ismertetések a népművelés helyi irányí-
tóinak, akik aztán előkészíthetik az egyes rádió-
előadásokat, különösen ott, ahol közrádió áll 
rendelkezésre. De még ott is, ahol nincsen köz-
rádió. Mert amikor egy-egy helyi népművelési 
előadásra a közönség a kultúrházban vagy az 
iskolában összejön, van alkalom a rádiókészü-
lékkel rendelkezők ügyelmét egy-egy rádióelő-
adásra felhívni, a kérdéses rádióelőadásokról 
esetleg tájékoztatást adni s így a rádiós nép-
művelés munkáját előkészíteni, bevezetni. Egy-
egy, a szóbanforgó rádióelőadás tárgyával fog-
lalkozó könyvnek átböngészése a legkedvezőbb 
alkalom a népművelés helyi i rányítója ismere-
teinek felújí tására és kiegészítésére is. 

Legtöbb eredmény ott kecsegtet, ahol közrá-
dió és a közrádiónak hallgatósága is van. A 
csoportos rádióhallgatás nyugaton általános. 
Angliában a mult tél folyamán több mint ezer 
ilyen együtt hallgató csoport alakult. Bizonyos, 
bogy a rádióelőadásokat közösen hallgató cso-
portok megszervezése nagy lelkesedést, a cso-
portok összetartása fáradhatatlan kitartást kí-
ván. Az angol rádiós népművelési központ gon-
doskodik csoportszervezők és irányítók kikép-
zéséről. Ez év nyarán Oxfordban volt ilyen tan-
folyam; 70 hallgatója volt. 

A közrádiók akkor tudják teljes mértékben 
betölteni hivatásukat, ha a köréjük közös hall-
gatásra összegyűlő közönséget a népművelés 
közvetlen vezetői előkészítik egy-egy rádióelő-
adásra. És itt nemcsak egy eszköz áll rendelke-
zésre, t. i. az előadásnak a sajtóban közölt kivo-
nat alapján való ismertetése. Igen hasznos le-
het egy-egy, a témakörbe vágó könyv megfelelő 
fejezetének felolvasása a rádióóra előtt. Még a 
szemléltetés is szóba kerülhet a rádióelőadás-
sal összefüggő és esetleg rendelkezésre álló ké-
pek, térképek kifüggesztésével vagy a képeket 
tartalmazó könyveknek bemutatásával, köröz-
tetésével. 

És ezeknek az eszközöknek alkalmazása talán 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
19 

((>/,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

nem is annyira az előkészítés szempontjából je-
lentős, mint inkább az előadás után a közölt 
ismeretek elmélyítése és maradandóvá tétele 
végett. Az együtt való hallgatásnak legnagyobb 
előnye éppen az, hogy az előadás után a tárgy 
megbeszélése, megvitatása következhetik. Az 
angolországi együtt hallgató csoportoknak tu-
lajdonképeni nevük: vitacsoportok (discussion 
groups). A megbeszélések és viták természete-
sen csak megfelelő irányítás mellett lehetnek 
hasznosak. Nehéz, de hálás feladat ilyen meg-
beszélések és viták vezetése a népművelő szá-
mára. Nehéz, mert alapos felkészültséget kíván. 
Hiszen olyan részletkérdések merülhetnek fel, 
melyekre a rövid rádióelőadás nem térhetett 
ki. Ilyenkor aztán a vezetőnek kell gondoskod-
nia a hallottak kiegészítéséről, ami nem min-
dig fog sikerülni, ha nem gondolta át előzete-
sen a témát, nem nézett bele a megfelelő 
könyvbe, egyszóval maga is elő nem készült a 
rádióelőadásra. 

De hálás feladat is a rádióelőadásokat követő 
viták megszervezése. Mert a vitákban való rész. 
vétel a hallgatóságnak kiemelkedését jelenti a 
passzivitásból. A rádióhallgatásnak ugyanis 
nagy hátránya, hogy bizonyos fokig a kénye-
lemre szoktat, nem kíván a hallgatótól tevé-
kenységet. A külföldi rádiós népművelési tö-
rekvéseknek középpontjában most éppen ez a 
kérdés áll. Hogyan lehetne a rádióhallgatót te-
vékennyé tenni? És éppen ezért szervezik min-

Azoknak a módszerjavító törekvéseknek, me-
lyek az utóbbi években a népiskola belső életét 
átalakították, egyik igen fontos irányelve: a 
gyermek szellemi erőinek fejlesztése. Azok, akik 
ezeket a módszerjavításokat kezdeményezték, 
szóban és írásban irányították s a pedagógia 
iránt ezt a szokatlan érdeklődést felkeltették, 
a szellemi erők fejlesztésének szolgálatába fő-
ként a gyermeknek a tanításban való aktív 
részvételét, cselekvési vágyat, magát a cselek-
vést és alkotást kívánják állítani. 

Ennek a cikknek keretében azokat az irány-
elveket kísérelem meg összefoglalni s pedagó-
giai értéküket megvilágítani, melyek az alkotó 
munkára vonatkoznak. 

Amit a tanítói továbbképző tanfolyamokon 
láttunk, cikkekben, könyvekben olvasunk, a pe-
dagógiai szemináriumokon hangoztatunk s 
munkánk közben most már magunk is alkal-
mazunk, az alkotómunka főleg a grafikus alko-
tásban, a grafikus kifejezési módban nyilvánul 
meg. Ezt a beszéd- és értelemgyakorlatok, az ol-
vasmánytárgyalás, a történelem, a fogalmazás és 
a természetrajz tanítása közben alkalmazzuk. 
Lényege az, hogy a beszéd- és értelemgyakor-
latok keretében, az egyes olvasmányok tárgya-
lása, történelmi vagy természetrajzi tanítások 

denfelé a vitacsoportokat. Akik részt vesznek 
a megbeszélésben, azok valószínűen már előbb 
jobban felkészülnek, tehát olvasnak a témához, 
elmélkednek fölötte. S ha a vitában alul marad-
tak, önérzetük igen sokszor ar ra sarkalja őket, 
hogy még alaposabban nézzenek utána a dolog-
nak. így észrevétlenül megszaporodik a könyv-
tárlátogatók száma; a rádiós népművelés és a 
népkönyvtár munkája ím összekapcsolódik, kü-
lönösen, ha a vezető közvetlenül a rádióelőadás 
után, esetleg a vi ta hevében tudja az érdeklő-
dők rendelkezésére bocsátani a megfelelő köny-
veket. 

Közömbös hallgatók mindig lesznek. Az ön-
tevékenységet felkelteni nem fog sikerülni min-
denkiben. De ha csak egy-kettőben sikerült is 
felkelteni az önművelés vágyát, — ezek hala-
dása már vonzani fog másokat is, tudásuk, mű-
veltségük példa lehet, melyre haszonnal hivat-
kozhatik a népművelő mások buzdításában. 

A rádió nem önmagában fog ilyen eredmé-
nyeket elérni, hanem a népművelés többi ténye-
zőivel együtt, legfőképen a népművelés közvet-
len vezetőinek segítségével.* 

* A Rádió-Szabadegyetem elnöksége a rádiós-népműve-
lés eredményeiről és körülményeiről (hallgatók száma, 
előkészítés, megbeszélés stb.) való tájékozódás céljából 
kérdőíveket fog küldeni a közrádiók kezelőihez a tél folya-
mán. Célszerű lenne, ha a megfigyelések feljegyzése, az 
adatok gyűjtése már most megkezdődnék. 

írta: LENDVAY BÉLA. 

után jeleneteket, helyzeteket rajzoltatunk le, 
azaz az, anyagot a gyermekekkel illusztrál-
tat juk. 

Ezek a rajzok, ha kellő pedagógiai hozzáér-
téssel készíttetjük, nem vehetők pusztán emlé-
kezeti reprodukálásnak. Reprodukciók csak ak-
kor volnának, ha a gyermek csupán azt fejezné 
ki bennük, amit tanítás közben befogadott. Ha 
pl. a mohácsi vészről tanítottunk s a magyar 
és török seregek hadállását rajzban szemlél-
tettük, s ezt a gyermekek lerajzolják, akkor 
teljesen reproduktív munkát végeznek. Repro-
dukálnánk akkor is, ha pl. tanításunk közben 
szó volt arról, hogy Kanizsai Dóra a halotta-
kat eltemette, hogy hogyan temette el s a 
gyermekek úgy, amint hallották, a temetést le-
rajzolják. Miért reprodukálás ez?... Azért, mert 
ez a gondolat nem az övéké. Így ők csak azt fe-
jeznék ki a maguk módja szerint, grafikus 
alakban, amit hallottak, befogadtak. Ez nagyon 
jó arra, hogy rajzolás közben a hallottakat új-
ból átéljék, de önálló alkotási elem ebben csu-
pán az a forma, melyet ceruzájuk hegyével ki-
fejeznek. Valóban csak akkor alkotnak, ha 
gondolatilag is ú j az, amit lerajzolnak. Így pl., 
ha tanítás közben nem volt szó arról, hogy a 
hadvezérek a katonákat harcra lelkesítették s 

P E D A G Ó G I A I I R Á L Y O K 

A Z A L K O T Ó - m i N K A T É R É I . 
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a gyermekek mégis azt a jelenetet rajzolják le, 
amint a katonák a hadvezér körül állanak, lel-
kesedésükben kardjaikat felemelik s „éljen !"-t 
kiáltanak, akkor ezt a gyermek elképzelése adta 
ahhoz az anyaghoz, amelyet hallott, tehát ez 
már gondolatilag is az ő alkotása, ez már al-
kotó munka. I t t tehát amit a gyermek képze-
letben alkotott, azt kezével grafikusan ki is fe-
jezte. Ha sorozatos jeleneteket nem írásban 
vagy szóval fogalmaz, hanem sorozatos képek-
ben rajzol le úgy, hogy nemcsak az elrendezés, 
hanem a jelenetekben kifejezett gondolatok is 
az övéi, akkor rajzban fogalmazott, azaz alko-
tott. (L. Drozdy—Frank: Hogyan tanítsunk a 
népiskolában? c. könyvét.) Ha pl. „Temetik a 
pintyőkét" c. olvasmányt olvasták a gyerme-
kek s azt a jelenetet ábrázolják, ahol a temető-
bogarak sírt ásnak s temetik a pintyőkét, ak-
kor csak a kifejezési forma az övéké, mert eb-
ben a rajzban csak azt fejezik ki, amit olvas-
tak vagy tárgyalás közben hallottak. Ha azon-
ban a fákra síró mókusokat, könnyező mada-
rakat, a fák alá lehajtott fejű s búsuló őziké-
ket rajzolnak, akkor már képzeletben bővítet-
ték azt a jelenetet, azért, mert erről az olvas-
mányban nincs szó. így ez már az ő alkotá-
suk, tehát alkotó munkát végeznek. Vagy: ha 
pl. a természetrajz keretében a paradicsomról 
tanultak s a nyújtott ismereteket lerajzolják 
s ehhez hozzátesznek olyan rajzot, melyen olyan 
paradicsombokor van, hogy levél sem látszik 
rajta, csak szokatlanul sok-sok paradicsom, akkor 
ők azt a vágyukat fejezik ki, mely tanítás közben 
lelkükben keletkezett. Itt tehát az a vágy kész-
tette alkotásra a gyermekeket, hogy ők olyan 
paradicsomot szeretnének, mint amilyent leraj-
zoltak s ezt a vágyukat grafikusan fejezték ki. 
így a vágy is, meg annak kifejezése is maguké 
a gyermekeké. 

A rajzban való alkotásnak ezek a leggyako-
ribb formái. Ennek elbírálásánál tehát nem a 
rajzolás helyességét, az alakok, a vonalak tö-
kéletességét, hanem azt a gondolatot kell néz-
nünk, amit a gyermek a rajzban kifejezett. 
Igaz, hogy a rajzolás is alkotás, mely lelkierők 
kifejtésével jár . Ez az erőkifejtés azonban csak 
a rajzolás technikájára terjed ki s a kézügyes-
séget és a grafikus kifejezési készséget fej-
leszti. Az újszerű elgondolás, a helyzetek és 
jelenetek kigondolása azonban már a tárgyban 
való elmerülést, a tárgy körében való alkotást 
mutat ja s így mind a tárgyi, mind pedig az 
alaki képzés szempontjából ezek az önálló al-
kotások a fontosabbak. 

Ilyen grafikus módon való alkotásra már 
két-hároméves korában képes a gyermek. S en-
nek kifejezést is ad akkor, mikor ceruzát vesz 
a kezébe s alakokat rajzol, melyek különös 
ákom-bákomok. Embereket, állatokat rajzol s 
ezek mindig élnek, mindig mozognak, mindig 
cselekszenek. S ez a mozgás, ez a cselekvés jel-
lemzője a gyermek rajzban való alkotásának. 
Ö mindenbe mozgást, cselekvést visz bele s azo-
kat a helyzeteket, melyeket rajzban kifejez, át 
is éli. ö a lerajzolt alakokkal érez és gondolko-
zik. Ezek az ő élő alakjai, melyeket ő maga 
alkotott, a maga elgondolása szerint. S miköz-

ben ezt teszi, lelki erői fejlődnek. Köztük az 
önbizalom, a megelégedettség, a munkavágy, a 
tenni-, az alkotnivágyás is. S ha megkérdez-
zük, hogy ki mondotta ezt neki, azt mondja, 
hogy: senki. Hogy ezt ő maga „találta ki". És 
ezekben a kitalálásokban van ezeknek a rajz-
ban való alkotásoknak pedagógiai értéke. 

A lelki erők kifejlesztésének s ezzel az al-
kotó munkára való nevelésnek másik formája 
a szóban és írásban való alkotás. A mostani 
módszerjavító törekvések ezeknek is bőséges 
teret biztosítanak a tanításban. A szóbeli alko-
tásokra bőséges példát találunk Quint—Drozdy 
I—II. és Drozdynak most megjelent I I I . osz-
tályos beszéd- és értelemgyakorlati vezérköny-
vében. Ezekben a könyvekben közölt mintataní-
tásokban ar ra késztetik a szerzők a gyermeke-
ket, hogy az anyaggal kapcsolatban gondolkoz-
zanak, gondolatban alkossanak s ezeket az al-
kotásaikat szóval is kifejezzék. Ilyen mozzana-
tok azok, melyekben a tanító ismeretet nyúj t 
vagy érzelmet kelt, aztán arra készteti a gyer-
meket, hogy a nyújtott ismeretet vagy a fel-
keltett érzelmet más vonatkozásban is alkal-
mazza. Ez úgy történik, hogy a tanító gondo-
latban olyan területre viszi s olyan helyzet elé 
állítja a gyermeket, ahol az az ú j ismeretet 
vagy felkeltett érzelmet alkalmazhatja, értéke-
sítheti, esetleg átalakíthatja. A gyermek itt 
helyzeteket, jeleneteket képzel el, vagy mint 
mondani szokták: „kitalál". Ezek között van-
nak olyanok, melyek a való életnek megfelel-
nek s vannak olyanok, melyekben a képzeleti 
elem van előtérben. Akármilyen ezeknek a tar-
talma és alakja, mégis valamennyi a gyermek 
alkotása. Ezek tulajdonképen szóbeli fogalma-
zások, melyek a gyermek gondolkozási és ki-
fejezési készségének fejlesztésére egyaránt al-
kalmasak. 

Az, írásbeli fogalmazás, a módszer javító tö-
rekvések hatása alatt, manapság már teljesen 
az alkotó munka jegyében folyik. Nem is kép-
zelünk már el fogalmazást, mely ne szabadon 
történne s ne a gyermek alkotása volna. A fo-
galmazás tanításából már eltűntek az átalakí-
tások, a kérdésekre feleletet formulázó, az ol-
vasmányok vagy a tanultak tartalmát repro-
dukáló eljárások. Ma már a fogalmazás min-
den mozzanata önálló alkotás. Még pedig való-
ban a gyermek alkotásai. I t t a tanító feladata 
csak annyi, hogy az írásban való alkotás, 
vagyis az írásban való fogalmazási vágyat fel-
kelti a gyermek lelkében, aztán reá bízza, £ogy 
mit és hogyan alkosson. Természetes, hogy 
ezek az írásban való alkotások a felnőtt szem-
üvegén nézve nem mindig tökéletesek, de min-
den körülmények között valóban a gyermek al-
kotásai s így, mikor ezeket fogalmazza, gon-
dolkozik, elképzel, mondatokat alakít, azokat 
egymáshoz kapcsolja s kerekded egésszé ala-
kítja. S kell-e ennél nagyobb tér az önálló al-
kotásra, az alkotó munkára? . . . És ezek a fo-
galmazások valóban az életre készítenek elő, 
azért, mert ugyanígy fog alkotni a gyermek 
az életben is akkor, mikor levelet vagy más 
iratot fogalmaz. Ott sem mások gondolatiait, 

P O L f ö l few 
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érzelmeit í r ja le, alakítja át, hanem a magáét. 
S ha az iskola nem tanítja meg a maga gon-
dolatainak, érzelmeinek kifejezésére, vájjon 
nem fog az neki nehezen menni az életben1?... 
Azt hiszem: igen. Még pedig azért, mert csak 
az tudhat folyamatosan fogalmazni, alkotni, 
aki ebben gyakorolta magát. Ezt a gyakorlást 
pedig már a gyermekkorban kell megkezdeni, 
hogy az életben lehessen mire építeni.* 

Az ilyen szabad fogalmazásoknál sem keres-
hetjük a tökéletességet. Bármilyen primitívek 
is ezek, mégis a gyermeknek önálló alkotásai. 
S ebből a primitívségből céltudatos munkával 
alakítjuk ki a fogalmazási készséget, mindig 
a gyermek aktivitásának előtérbe állításával 
úgy, hogy a fogalmazások megbeszélése és ja-
vítása közben magukkal a gyermekekkel vé-
tetjük észre a fogalmazás szépségeit, helyessé-
geit és hibáit. A hibákat maguk a gyermekek 
javít ják, tehát ennél a mozzanatnál is az alko-
tás lép előtérbe. És mikor kijavították, újból 
áttekintik az egészet s ezzel az áttekintéssel 
már a tökéletesebb alkotást szemlélik a gyer-
mekek. Ennek a szemlélete pedig hatást gya-
korol lelkükre, mely hatások mindig tökélete-
sebb alkotásokra fogják késztetni a gyerme-
keket. 

A módszer javító törekvések az alkotó mun-
kát az ismeretszerzés gyarapításának szolgála-
tába is kívánják állítani, mégpedig a kézügye-
sítésével kapcsolatban. Ez különösen az első 
osztály beszéd- és értelemgyakorlatainál van 
szemléletesen kidomborítva azzal, hogy már 
maga a tanterv is a beszéd- és értelemgyakor-
latok keretébe illeszti a kézimunkát. Eszerint 
a gyermek az ismereteket nemcsak szóval, ha-
nem beszélgetés közben, vagy ahhoz később 
kapcsolódó munkával szerzi meg-. Pl.: Ha a 
gyermekek a lakóházról, az udvarról beszél-
getnek, kártyapapirosból vagy más anyagból 
elkészítik a lakóházat, az udvart s azt állatok-
kal, emberekkel népesítik be. S mindezek nem 
a tanító, hanem a gyermek elgondolása szerint 
készülnek. S így nrankaközben nemcsak a kéz 
ügyesedik, hanem az elképzelőerő is dolgozik, 
erősödik s alkotó munkában nyer kifejezést. 

Habár a felsőbb osztályokban már elkülönül 
a kézimunka, mégis szoros kapcsolatban van a 
többi tantárgyakkal, még pedig mindig a meg-
értés vagy elmélyítés szolgálatába állítva. En-

* A cikkírónak a szabad fogalmazásra vonatkozó 
észrevételei már csak azé r t is értékesek, mert éppen mos-
tanában olvastuk az egyik vidéki t anügyi lapban, hogy 
a tanítógyűlés egyik előadója szokatlanul különös módon 
beszélt a szabad fogalmazásról s a zoka t sem kímélte, 
akik ezt hirdetik. Az előadó a szabadfogalmazást .,nevet-
ségesnek" mondta, hirdetőivel szemben még a „józan ész t" 
is kétségbe vonta, az egyesület jegyzője pedig ezeket 
„a ranyigazságának nevezte. Nem akarunk a fogalmazás 
tan í tásának módjával részletesen foglalkozni, mert ezzel 
már foglalkoztunk. Éppencsak annyit jegyzünk meg, hogv 
a most megjelenő Tantervi Utas í tás teljesen a szabad 
fogalmazás ál láspontjára helyezkedik. Ma már, úgyszól-
ván, az egész világon ez t követik, még pedig azért, mert 
ennek az eljárásnak minden egyes mozzana ta komoly 
pedagógiai megállapításokon nyugszik. (Szerk.) 

nek megfelelőleg a papiros, az agyag és a kü-
lönféle anyagok mellett ott van a homokasztal 
is, melyen dolgoznak, alkotnak a gyermekek. 
Kialakítják a község tipikusabb házait, az ut-
cákat, a határ részeit stb. s mindezekben a 
valóság elképzelése i rány í t j a őket. Az agyag-
ból készült földrajzi plasztikák a földrajzi gon-
dolkozás fejlesztésének szolgálatába vannak 
állítva. Ezeken az alakításokon tanulnak gon-
dolkozni, az okokat megismerni s azokból az 
okozatokra következtetni. I t t tehát van kötött-
ség is, de van önálló alkotó munka is. A kö-
töttség az, hogy a hegyeket, a folyókat, azok 
folyásának irányát, a mocsarakat stb. a való-
ságból másolja a gyermek, úgy, hogy azt el-
képzeli s esetleges irányítás mellett alakítja, 
önálló alkotása az, hogy az okokat előidéző 
okozatokat munkájában erőteljesebben kidom-
borítja, így munkaközben, tehát a legtökélete-
sebb alakban szerzi meg a földrajzi ismereteket. 

Olyan tanítási egység, melyben az alkotó 
munka a megértés szolgálatába van állítva, bő-
ven akad a IV. osztály beszéd- és értelemgya-
korlatainak tantervi anyaga között is. Ha pl. 
a tantervnek azokra a tanítási egységeire gon-
dolunk, -melyek természettani vagy vegytani 
vonatkozásúak, ezeket olyan egyszerű kísérle-
tekkel szemléltetjük, melyekhez az eszközöket 
maguk a gyermekek készítik, azokkal önma-
guk kísérleteznek, a kísérletezés közben észre-
vett jelenségeket más, lehetőleg önmaguk által 
kombinált eszközökön is alkalmazzák, akkor 
tanításunk valóban a cselekvő szemlélet és az 
alkotó munka gondolatának jegyében folyik le. 
Ugyanez áll az V—VI. osztály természettani 
és vegytani anyagának feldolgozására is. Az 
alkotó munkának ilyen cselekvő szemléletekre 
való alkalmazásával nemcsak a szemmel, a fül-
lel, hanem ezeknél sokkal fontosabb és értéke-
sebb eszközzel, magával a cselekvéssel szerez 
a gyermek ismereteket s így az alkotó munká-
val való cselekvő szemléltetést pedagógiailag 
első helyre kell állítanunk. 

Az alkotó munka gondolatának jegyében 
állítjuk be tanításunkba a dramatizálásokat, a 
megjelenítéseket is. Erre is bőséges alkalom 
kínálkozik úgyszólván minden egyes tantárgy 
keretében. Ha pl. olvastatunk, az olvasmány 
tartalmát eljátszatjuk, vagy ha történelmet 
tanítunk, az anyag egyres részleteit megjelenít-
tetjiik. Mikor ezt tesszük, a gyermekek drama-
tizálás közben élik át azokat a gondolatokat és 
érzelmeket, melyeket az ú j anyag megismer-
tetése közben nyújtottunk. Igaz, hogy eszerint 
az eljárás szerint történő dramatizálásban sok, 
esetleg az egész reproduktív elem. Azonban 
ennek is feltétlenül nagy a pedagógiai értéke, 
mely az átélésben rejlik. Miközben a hallott 
gondolatokat játékkal átélik, lelkiikön ezek erő-
teljesebben szűrődnek át s így mélyebb nyomo-
kat hagynak maguk után. 

Ennél azonban az erőkifejtés s így az alkotó 
munka szempontjából sokkal értékesebb az az 
eljárás, mely szerint magukat a gyermekeket 
késztetjük arra, hogy olyan játékokat, jelene-
teket „találjanak ki" és játsszanak el, melyek 
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a felszínre került esetekkel és gondolatokkal 
kapcsolatban vannak. Ennél az eljárásnál már 
határozottabban van képviselve a gyermek lele-
ményessége, az ebből fakadó alkotása. Itt való-
ban azt adja, ami az ő lelkében fakadt, amit 
ő rendezett, alakított, eljátszott és amit előzőleg 
is, meg játék közben is átélt. Éppen azért mi-
nél több teret adjunk az iskolában a játékok, 
jelenetek „kitalálására" és eljátszására. Nem 
kell attól félnünk, hogy ideális alakokat s ezek 
cselekedeteit eltorzítjuk. Még pedig azért nem, 
mert ez a játék csak a nem pedagógus szemé-
ben torzítás. A gyermek, mikor dramatizál, mi-
kor játszik, nem gondol torzításra, hanem ma-
gát az életet utánozza úgy és olyan alakban, 
amint azt elképzeli és ahogyan azt megszemé-
lyesíteni tudja. A cselekvéssel beleéli magát 
a szereplők helyzetébe s úgy tesz, mint aho-
gyan azok tennének. S miközben mások csele-
kedeteit utánozza, a cselekedetekre indító oko-
kat is átéli s így képzelőereje is, alkotni vá-
gyása is mélyül, erősödik. 

A leánygyermekeknél a női kézimunka kere-
tében nyílik bőséges alkalom az alkotásra, az 
alkotó munkára. Éppen azért mikor pl. kivar-
rásokon dolgoznak, lehetőleg önmaguk tervez-
zenek s ez a többszörös alkotás mindig tökéle-
tesebb és tökéletesebb elgondolásra s ennek 
munkában való megvalósítására fogja kész-
tetni őket. Ne kívánuk tehát, hogy a gyerme-
kek kézimunkázás közben állandóan másolja-
nak, hanem adjunk nekik alkalmat az önálló 
tervezésre is. Ez nemcsak azért szükséges, mert 
ez az önálló alkotás erősíteni fogja önbizalmu-
kat, hanem akaraterejüket is edzeni fogja az 
újabb és újabb sikerek felé való törekvésben. 
De az ízlés fejlesztése szempontjából sem lesz-
nek közömbösek ezek az alkotások. Még pedig 
azért nem, mert miközben kivarrást terveznek 
a gyermekek, nemcsak az alakokat kell a tér-

nek megfelelőleg összeállítaniuk, hanem a szí-
nek összeállításában is harmóniára kell töre-
kedniök. 

A gyermek aktivitását s az alkotó munka 
gondolatát odaállíthatjuk, sőt oda is kell állí-
tanunk a táblai magyarázórajzok szolgálatába 
is. Ez annyit jelent, hogy a táblai magyarázó-
rajz ne csak a tanító elgondolása szerint ké-
szüljön, hanem annak felépítése a gyermek be-
vonásával történjék. Mikor a tanító táblai raj-
zon vezeti a gyermekeket a megértés felé, raj-
zolás közben lépésről-lépésre haladjon s min-
den lépéssel vigye előbbre a gondolkozást, a 
helyes elképzelést, még pedig úgy, hogy min-
den következő lépést maguk a gyermekek kép-
zeljenek el s így ők irányítsák a tanító rajzo-
lását. Ezzel az eljárással, látszólag, csak a rajz-
nak technikai része lesz a tanító önálló mun-
kája. A lényeg, a megértést megvilágító moz-
zanatok azonban már a tanító és a gyermek 
közös alkotásai lesznek. Így a gyermek érezni 
fogja, hogy ő is alkotott s a megértést, melyet 
a táblai ra jz szolgál, a maga alkotó munkája 
eredményének fogja tekinteni. 

Szóval: munka, munka és munka! Még pedig 
a gyermek munkája. Ez az, amit a mostani 
módszer javító törekvések s az ezek alapján ki-
alakuló modern iskola kíván. 

A fenti gondolatoknak megfelelőleg minden 
tanítási egységre való előkészület közben ke-
resnünk kell tehát azokat a mozzanatokat, 
melyekkel a gyermekeket önálló alkotásokra 
késztethetjük. Meg kell állapítanunk, hogy ta-
nításunkban melyek lesznek azok az értelmi, 
érzelmi és akarati életre vonatkozó mozzana-
tok, melyeknek keretébe a puszta közlés helyett 
a cselekvő szemléletet állíthatjuk. Csak akkor 
lesz iskolánk igazi munkaiskola, ha ezeket s 
ezeken kívül még sok-sok munkára vonatkozó 
gondolatot megvalósítunk. 

Költöző fecskék útrakészen, 
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A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Újság az iskolában* 

(Fecskék a repülőgépen.) 
I r t a : Drozdy Gyula. 

Kinn szokatlanul hűvös szeptembervég van, 
Elképzelek egy barátságos otthont, melyben 
tiszta, rendes, nyugodt ós bensőséges a külső 
meg a belső környezet is. Az apa napi mun-
kája után újságot olvas, az anya kézimunká-
zik, az apróságok pedig meseolvasásban, játék-
ban vannak elmerülve. És ebben a környezet-
ben a kályha melege éppen olyan jól esik a 
testnek, mint a léleknek a meghitt, bensőséges 
családi együttlét. 

A csendet az apa szakítja meg. 
— Hallgassatok csak ide! Repülőgépen szál-

lítanak fecskéket — mondja s az újságból ol-
vassa: 

Didergő fecskék. Magyarországon és Ausztriában is 
rengeteg fecske rekedt, mert a kedvezőtlen időjárás 
miatt nom tudnak útrakelni. Ausztriában, ahol a he-
gyekben már havazik, a szó teljes értelmében didereg-
nek az elkésett vándormadarak. Az osztrák állatvédő 
egyesület tagjainak megesett a szívük az elkésett fecs-
kéken, ezért elhatározták, hogy összefogdostatják őket 
és repülőgépeken Dél felé szállítják el a szenvedő ma-
darakat. A rendőrség .is sogítségére van a szegény fecs-
kéknek. A rendőrségi őrszobákon ezrével gondozzák 
őket. Az északi országokból — ahol jobb volt és to-
vább t a r t o t t a nyár —, óriási tömegekben, százezré-
vel indultak el a fecskék dél felé, Ausztriában azonban 
mind megrekedt. A vidékekről is tömegesen küldik fel 
Bécsbe a fecskéket. Pénteken délben indult el Bécsből 
Velencébe az első repülőgépes fecskeszállítmány. Szom-
baton kétezer fecskét szállítanak Olaszországba. A 
bécsi állatvédő egyesületbe folytonasan újabb fecskéket 
visznek be, amelyek a hideg és az éhség ellen nem tud-
nak védekezni. 

(A Pesti Hírlap 1931. évi szeptember 26-án megjelent 
számából.) 

Az apa felolvasását mindenki figyeli, min-
denki hallgatja. S mikor a hírt elolvassa, meg-
indul a családban a beszélgetés a fecskékről. 
Nem pedagógiai célzattal felépített beszélgetés, 
hanem csak olyan könnyed, barátságos cseve-
gés, melyben mindenki elmondja a maga gon-
dolatát a fecskékről, azok vándorlásáról, fárad-
ságos, nehéz útjukról. A gyermekek kérdezget-
nek, a szülők pedig felelnek s így lassankint 
tisztázódik a gyermekek előtt a fecskék egész 
élete, szeptembervégi szerencsétlensége. S en-
nek az újsághírnek alapján természetes alak-
ban történő beszélgetésnek megvan a maga 
nevelői értéke. 

Tegyük fel, hogy azok a gyermekek ismerik 
már a fecskét. Tudják, hogy az télire elvándo-

* Mikor e cikk már ki volt szedve, akkor olvastuk az 
újságokban, hogy tőlünk is szállítottak fecskéket délre. 
(Szerk.) 

rol tőlünk, hogy csak nálunk fészkel s itt nevel 
kicsinyeket. S vájjon ezt a kevés tudást, kevés 
érzelmi vonatkozást mennyivel mélyítette, erő-
sítette ez a felolvasott újsághír?.. . Sokkal, na-
gyon sokkal. Mélységes hatást gyakorolt ez a 
gyermekek lelkére. S ezt a hatást a lélek to-
vább göngyölgeti s okvetetlenül feldolgozza. 
Sok-sok érzelmi szállal kapcsolja ez az újság-
hír a fecskét a gyermek gondolat- és érzelem-
világához. Érdeklődése a fecske felé irányul. 
Megérzi belőle, hogy a fecskét az emberek sze-
retik, védik s ha bajban van, segítenek is rajta. 
Nem látja, de az újsághír nyomában elképzeli 
és átéli az ausztriai fecskék szomorú helyzetét. 
És elképzeli, átéli a fecskéket megszánó lako-
soknak, a rendőrségnek a fecskék iránti szere-
tetéből, gyengédségéből fakadó jócselekedetét 
is. Az elképzelés meg átélés közben megjelenik 
a fecskék iránti érdeklődés s ezzel kapcsolat-
ban a szánalom érzete is a gyermek lelkében. 
S mindezt fokozhatja a másnapi újsághír, me-
lyet az apa szintén felolvas s mely így szól: 

Újabb fecskeszállítmányok indultak Velence felé. 
Bécsből jelentik: Az asperni repülőtérről szombaton 
délelőtt féltíz órakor az egyik Junkers-gyártmányú nagy 
repülőgépen, amelyen a háromtagú személyzet és két 
utas foglalt helyet, 25.000 fecskét is elhelyeztek, hogy 
azokat Velencébe szállítsák. Időközben a bécsi Állat-
védő Egyesületnél újból többezer fecskét szolgáltat tak 
be, úgyhogy ennek az ál la tbarát i akciónak a lebonyo-
lítása még további néhány napot vesz igénybe. — Inns-
bruckban is sokezrével szállít ják be a megdermedt fecs-
kéket az állatvédő egyesületbe. Délvidékre való szál-
lításuk azonban innen sokkal körülményesebb, mint 
Bécsből, mert a repülőforgalmat a Brenneren á t már 
beszüntették. A rendőrség sa já t gépkocsijaival fogja 
a fecskéket a Brenneren á t Olaszországba szállítani, 
bízva abban, hogy az Alpesekből tovább szál l í t ják azo-
kat Velencébe. Ma egyébként, minthogy meleg szél-
áramlat keletkezett, nagyon sok fecske feléledt s maga 
elrepült. — Egy újabb bécsi távirat szerint a szövet-
ségi vasutakkal történt megállapodás értelmében az 
éjszakai gyorsvonattal különkocsiban harmincezer fecs-
két Velencébe szállítanak. Szombaton ötvenötezer fecs-
két száll í tottak el délre és hétfőn is többezer fecskét 
visznek Velencébe. 

Ezt a hírt is felolvassák, megbeszélik a csa-
ládban éppen úgy, mint az elsőt. De az is le-
het, hogy a gyermek maga akad rá az újság-
ban s maga olvassa el. Mindegy. Nevelési ér-
téke ugyanaz. Legfeljebb gondolatokat nem 
cserélnek róla s ennek a gondolatcserének ér-
téke marad csak el. 

Az újság tehát, mint nevelési tényező, benn 
van a családban, lépten-nyomon ott van az 
életben s nevel akaratlanul is. S ha az újság 
az iskolán kívül nevelési eszköz, miért ne le-
hetne az az iskolában is?. . . Lehet. Sőt annak 
is kel] lennie, ha azt akarjuk, hogy az iskolá-
ban magát az életet ismertessük s annak ne-
veljünk. 
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És ez a gondolat sem új . Több, mint kétszáz 
év előtt ott volt már ez Francke német peda-
gógiumában, ahová a nemesi rend gyermekei 
jártak. Ebben az iskolában hetenként egyszer 
újságolvasással kapcsolatban földrajzzal fog-
lalkoztak a tanulók, úgy, hogy azokat a föld-
rajzi neveket, melyekkel az újságokban talál-
koztak, a térképen is megkeresték s a tanító, 
ahogyan tudta, megismertette a tanulókkal azt 
a várost, folyót, hegyet stb., amiről az újság-
hírben szó volt. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy állan-
dóan s minden válogatás nélkül újsághíreket 
olvastassunk. Amikor olvashatunk, a legna-
gyobb körültekintéssel kell el járnunk. Csak 
olyan híreket és cikkeket szabad az iskolába 
bevinnünk, melyek a gyermek értelmi fokának 
és a nevelés céljának megfelelnek. Semmi poli-
tika, semmi gyilkosságról, lopásról, betörésről, 
törvényszéki tárgyalásról stb.-ről szóló hír 
nem való az iskolába. Ezek az életben sem, meg 
az iskolában sem valók a gyermeknek, inert itt 
is, ott is rombolhatnak, fertőzhetnek. Az isko-
lában csakis olyan hírt és cikket olvastatha-
tunk fel, melyek ismeretet terjesztenek, nemes 
érzelmeket keltenek s nemes cselekedetre való 
akaratot indítanak. Olyanokat, melyekből a 
nyugodt, munkás és derült mindennapi életnek 
egy-egy mozzanatát ismerheti meg a gyermek. 
S olyanokat, melyekkel látókörét szélesíthet-
jük, érzelmeit finomíthatjuk, életfelfogását he-
lyes irányban fejleszthetjük. Nagyon fontos ez 
a megválogatás azért, mert a gyermek ezekkel 
az újsághírekkel is úgy van, mint minden más 
olvasmányával, melyek lelkére hatnak s melye-
ket nemcsak addig élvez, míg olvassa vagy 
hallja, hanem később is. Minden olvasmány 
nyomot hagy a lelkében. S ezek a nyomok sok-
kal mélyebbek, sokkal erősebbek, mint a fel-
nőttnél. A gyermek mindent valóságnak vesz, 
amit olvas. Ö nem mérlegel, nem keresi az igaz-
ságokat, hanem mindent, amit elolvas — hogy 
úgy mondjam —, minden utógondolat nélkül 
elfogadja. Neki minden történet, minden ese-
mény egy-egy ú j élet, ú j világ, mely éppen új-
szerűségénél fogva ragadja meg érdeklődését 
s foglalkoztatja erősebben a lelkét. S az újság-
gal nagyon sok ilyen újszerűséget vihetünk be 
az iskolába s magát az életet több oldalról s a 
maga változatosságaiban állíthatjuk a gyer-
mek elé. Űj anyag lesz ez, mely nincs meg a 
tankönyvekben. S a felolvastatott esetek való-
ban frissek, elevenek és az életből vettek. S 
ebben van ezeknek pedagógiai értékük. 

De térjünk vissza a fecskékről szóló hírekhez. 
Mikor az apa a fecskékről szóló híreket fel-

olvassa s a család megbeszéli, csupán az érde-
kességet, a családi körben történő kellemes 
csevegést s a szórakozást nézi. Ott senki sem 
gondol a hírek felolvasásának pedagógiai érté-
kére. Legfeljebb az van a tudatban, hogy 
ilyesmit szeret hallgatni a gyermek. 

Másként van azonban ezekkel a hírekkel az 
iskola. I t t minden pedagógiai célzattal törté-
nik. A tanító tudja, hogy a hírnek szép, han-
gulatos felolvasása közben esztétikai érzelmek 

keletkeznek a gyermek lelkében. Tudja, hogy 
a hírek tartalmával nemcsak érdeklődést éb-
reszt a fecskék és azok élete iránt, hanem ne-
mesebb érzelmeket is kelt s megbeszélés köz-
ben ezeket mélyíti, erősíti is. Azt akarja a ta-
nító, hogy minél többször keletkezzenek olyan 
nemesebb érzelmek a gyermek lelkében, mint 
amilyenek a hír hatása alapján minden fogé-
konyabb lélekben keletkeznek. Még pedig azért, 
mert ezeknek az érzelmeknek a lélekban való 
minél gyakoribb megjelenése s így átélése 
fogja alakítani a lelket olyanná, mint azoké, 
akik a szerencsétlen fecskéket megszánták, fel-
szedték, a rendőrségre vitték s a szerencsétle-
neknek repülőgépeken, vonatokon való szállí-
tását szorgalmazták és lehetővé tették. Mikor 
a gyermekek ezt a hírt hallják, azok iránt a jó 
emberek iránt, akik a fecskéket felszedték, s 
elszállíttatják, szimpátiát éreznek s ez a szim-
pátia lesz az, ami őket alkalomadtán hasonló 
cselekedetre készteti. Sőt még ennél is tovább 
megy az iskola, mert a hír megbeszélésével 
kapcsolatban ismereteket is nyúj t azzal, hogy 
a hírben előforduló városok, hegyek stb. fek-
vését a térképen szemlélteti s a távolságokat 
időben is, térben is elképzelteti. Mindezekkel 
pedig a gyermekek földrajzi ismereteit bővíti. 

A fenti gondolatoknak megfelelőleg, a fecs-
kékről szóló híreknek felolvasása a következő 
menet szerint történhetik: 

A gyermekek összejönnek az iskolában. Imád-
ság után nyugodtan ülnek helyeiken s barát-
ságosan néznek a tanítóra. Együtt van a csa-
lád, melyben a tanító az apa szerepét úgy tölti 
be, hogy minden nagyobb előkészület nélkül 
előveszi az újságot s ezt mondja: 

— Tegnap este egy érdekes hírt olvastam 
ebben az újságban. Azt gondoltam, hogy tite-
ket is érdekelni fog a dolog, azért elhoztam s 
felolvasom. Hallgassátok meg s majd mondjá-
tok el, ha hasonlóról ti is tudtok, — szól és fel-
olvassa az első újsághírt . 

Lehetetlen, hogy ez a hír a gyermekek érdek-
lődését fel ne keltené. I t t a megértés érdekében 
éppen csak annyit kell tisztáznunk, hogy a 
fecskék rendszerint szeptember 8-a körül kel-
nek útra s költöznek messze délvidékre, mele-
gebb hazába. S hogy ebben az évben még szep-
tember végén is sok fecskét látunk, annak a 
szokatlan s hosszantartó hideg időjárás az oka. 
A fecskék nem tudhatták előre, hogy ilyen hi-
deg idő lesz, azért nem indultak hamarább. Ök 
a megszokott rendes időben indultak, de a hi-
deg, viharos időben nem tudtak fenn a levegő-
tengerben hosszabban repülni. A hideg s a vi-
har leszállásra kcnyszerítette őket. Azok a 
fecskék, melyekről e hírekben szó van, nem a 
mieink. Azok messziről, északról vonultak dél 
felé s Ausztria és Magyarország felett kény-
szerítette őket a hideg, szeles, viharos idő a 
leszállásra. A mi fecskéink szerencsésebbek 
voltak, mert azok közelebb vannak Afrikához. 
Rendes időben elindultak — s habár az idén 
nagyobb fáradtsággal, de mégis elértek — a 
melegebb tá jakra . Oda, ahol terített asztal 
vár ja őket. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
19 

((>/,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

Rá kell mutatnunk arra is, hogy nemcsak a 
hideg, hanem az élelem hiánya miatt is sokat 
szenvednek az ittrekedt fecskék. Hiszen ilyen 
hideg időben elbújtak, elpusztultak már a bo-
garak, a legyek, a szúnyogok, a lepkék, melye-
ket a fecskék röptükben szoktak elkapni. Hol 
van most csak egyetlen egy röpködő rovar?. . . 
Sehol. S ha nincs, szegény fecskék éhen pusz-
tulhatnak. Fázni és éhezni! . . . Ez kétszeresen 
nehéz és fájdalmas. 

Mikor ezeket rászint közlés, részint pedig 
közös beszélgetés keretében a gyermekek elé 
állítottuk, aszerint, hogy milyen fejlettségi 
fokú gyermekek előtt olvassuk fel a hírt, ép-
pen úgy, mint a családban, megindul a beszél-
getés. Nem felszólításra, hanem csak úgy spon-
tan megnyilatkozások szerint. Mindenki szaba-
don elmondja azt a. gondolatát, ami a hír hal-
latára lelkében keletkezett. Lehet, sőt való-
színű, hogy nem is a hír tartalmáról fognak a 
gyermekek beszámolni, hanem a képzetkapcso-
lás alapján azokról a tapasztalataikról, melye-
ket a fecskékről ők maguk szereztek. így el-
mondhatják, liogy a közelmúltban ők is láttak 
fecskéket. Azok a patak par t ján röpködtek és 
le-leszálltak. Avagy talán a sürgönydróton 
gubbasztottak. Lehet, hogy beteg vagy elhul-
lott fecskét láttak s erről szerzett tapasztala-
taikról számolnak be s ezekben a beszámolá-
sokban érzelmi vonatkozások is lesznek. Szó-
val: a való életről beszélgetnek, a saját tapasz-
talataik alapján. Közben maga a tanító is 
mondja el a fecskékről szerzett tapasztalatait, 
élményeit. Mikor én a fenti híreket iskolám-
ban felolvastam s tárgyaltam, a következő s 
valóban megtörtént eseteket mondottam el: 

— Én is láttam ittmaradt fecskéket. Vasárnap 
délután kocsival jár tam a százhalombattai ha-
tárban. Hűvös idő volt. Szálai bácsi, egy ottani 
gazda, hajtotta a lovakat. Mikor a Bara-patak 
partjához értünk, hét fecske jelent meg a kocsi 
előtt. Mind a hét a lovak körül röpködött s kí-
sért bennünket egészen a Duna partjáig. Ott a 
kocsi megállt, de a fecskék még akkor is a lovak 
körül röpködtek, csapongtak. Olyan közel száll-
tak hozzájuk, hogy szárnyukkal majdnem érin-
tették azokat. De a lovak nem ijedtek meg. Még-
csak a farkukkal sem suhintottak a fecskék felé. 

— Vájjon miért történhetett ez? — kérdeztem, 
hogy a gyermekeket a természeti jelenség oká-
nak kutatására késztessem. 

Gyermekeim előbb önállóan találgatták az 
okát, de hiába. Nem jöttek rá az előttük szo-
katlan jelenség nyit jára. Éppen azért segítettem 
nekik: 

— Tudjátok-e, hogy nyárona a lovakon sok 
légy szokott tartózkodni? — kérdeztem. 

Tudták s elmondották, hogy azt is látták, mi-
kor a lovak a farkukkal hajt ják magukról a le-
gyeket. Az egyik még azt is látta, hogy a ló 
a bőrét megmozdította azért, hogy a legyek el-
ezálljanak róla. A másik meg arról tudott, hogy 
a ló egész testét megrázta azért, hogy a legye-
ket elkergesse magáról. 

— S ha történetesen ilyenkor arra szállt egy 
fecske, vájjon mi történhetett ott? — kérdeztem. 

— Elkapta a felröppenő legyeket, — követ-
keztettek. 

— Minden fecskének lehetett már ilyen sze-
rencséje. Éppen azért a fecskék tudják, hogy a 
lovakon legyek vannak. 

— Akkor azért röpködtek a lovak körül. Azt 
gondolhatták, hogy most is van ra j tuk légy, — 
mondották a gyermekek. 

— Lehet, hogy volt is rajtuk egy-kettő. Én 
ugyan nem láttam, de hátha a meleg istállóban 
rájuk szálltak s mikor kivezették a lovakat az 
istállóból, a legyek meghúzták magukat a lovak 
valamelyik testrészén, mikor a fecskék arra 
röppentek, a legyek megijedtek, s felröppentek. 

— A fecskék pedig bekapták őket. 
— Úgy lehetett. Tudom, hogy kellemetlen a lo-

vaknak, ha a legyek csípik, de azért az egyszer 
mégsem bántam volna, lia sok-sok légy lett volna 
azokon a lovakon. 

— Azért, mert akkor a fecskék valamit ehet-
tek volna. 

— Azért. Szegények!... Hiszen olyan szűken 
juthatott nekik abban a hideg időben egy-egy 
soványka falat. Hogy jutott-e, nem tudom, de 
a fecskék egyszer csak elszálltak a lovak mellől. 

—- Talán észrevették, hogy nincs már légy 
raj tuk s máshol kerestek bogarakat. 

— Én is azt gondolom. Hanem Szalai bácsi is 
elmondott egy szomorú esetet a fecskékről. Azt 
beszélte, hogy az ő istállójukban van egy fecske-
fészek, amiben az öreg fecskék ebben az évben 
háromszor keltettek kicsinyeket. Az utolsó kelés 
augusztus elején történt. Öt kis fecskét neveltek 
fel az öregek. Azok a kis fecskék már nem tud-
tak kellőleg megerősödni. Nem is keltek útra a 
többi falubeli fecskével, hanem itt maradtak. Az 
istállóban húzták meg magukat. Szeptember kö-
zepe táján az istállóban még találtak egy-két le-
gyet, pókot. Aznap reggel, mikor minket Szalai 
bácsi kocsiján hordozott, két elpusztult fecskét 
talált az istállójában. Most még három él ott. 
Ezek is egész nap az istállóban gubbasztanak. 
Ki sem mozdulnak. De hiába is mennének ki 
ebben a hideg időben. Hogy mi lesz ezekkel, 
meddig bírják még a hideget és az éhséget, nem 
tudja. 

— Talán azok is el fognak pusztulni. 
— Én is azt hiszem, hacsak nem jönnek még 

melegebb napok, mikor a napsugár a bogarakat 
előcsalogatja rejtekhelyükről s a fecskék ehet-
nek s útrakelhetnek. 

— Bárcsak úgy lenne! — mondották gyerme-
keim s ebben a három szóban már benne volt 
mindaz, amiért ez a beszélgetés történt. 

S mikor a hír tartalmának megértése már kel-
lőleg elő van készítve, akkor az egésznek meg-
beszélése következik, úgyhogy helyzeteket terem-
tünk. Előbb elképzeltetjük, hogy Bécsben, meg a 
többi helyeken, ahol most szerencsétlen fecské-
ket találnak, már hetek óta nem láttak az embe-
rek fecskét. Egy reggel azonban lépten-nyomon 
gubbasztó fecskékre akadhattak az utcán az em-
berek. Látták, hogy a fecskék szomorkodnak, 
betegek. Megsajnálták s felszedték őket. Többen 
a rendőreégre vitték. A rendőrök is megsajnál-
ták, eleresztették meleg őrszobájukban, de enni 
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nem adhattak nekik. Az „Állatvédő Egyesü-
let"-be is sok fecskét vittek be a jószívű embe-
rek. Mikor már sok fecske volt együtt, eszükbe 
jutott, hogy csak úgy segíthetnek a szerencsét-
len, a szenvedő madarakon, ha minél hamarább 
melegebb vidékre juttatják. Oda, ahol nem fáz-
nak, ahol bogarakat is találnak. így jutott 
eszükbe a repülőgépen való szállítás. Ez a leg-
gyorsabb közlekedési eszköz, melyen néhány óra 
alatt Olaszországba, Velencébe vihetik a fecs-
kéket. Bele is raktak a repülőgépbe több ezer 
fecskét s vitte a gépmadár délre Oda, ahová 
mostanában a szívük vágyik, ahol meleg is van. 
hogár is van. Ha Olaszország kék ege alatt kissé 
magukhoz térnek, majd megtalálják az utat, 
tovaszállnak Afrika felé, szerencsésebb társaik 
után. 

A hírek alapján megbeszéljük, hogy sok fecske 
volt, azért valamennyit repülőgépen nem szállít-
hatták el, hanem gyorsvonatokba rakták s azo-
kon is vittek fecskéket Olaszországba. A repülő-
gépeken is, a vonatokon is ingyen vitték, ingyen 
szállították s útközben mindenki szeretettel bánt 
a sovány, beteg fecskékkel. Elképzeltetjük, hogy 
mit erezhettek a fecskék a levegőtengerben re-
pülő s berregő gépmadáron, a robogó vonato-
kon, meg akkor, mikor a meleg Olaszország föld-
jén szabadon eresztették őket. 

Majd a térkép segítségével az útirányokat s 
a távolságokat képzeltetjük el, miközben rámu-
tatunk arra, hogy nagy, nagy hegyek hideg 
orma felett szállt a bajbajutott fecskékkel a re-
pülőgép s erdős, hűvös völgyekben robogott ve-
lük a vonat. Igaz, hogy a fecskék kezdetben fél-
hettek a nagy berregéstől. vonatzakatolástól, 
mert még soha sem ültek repülőgépen, vona-
ton. Dehát ez nem olyan nagy baj. Ezt el kel-
lett tűrniök, hogy életben maradhassanak. 

Majd ismét a képzelethez szólunk s elképzel-
tetjük, hogy mit érezhetnek majd a fecskék 
akkor, mikor tavasszal visszajönnek s azok fe-
lett a városok felett fognak repülni, ahol azok 
a jószívű emberek laknak, akik őket felszedték, 
akik életüket megmentették. 

S az ilyen elképzeltetések mind, mind mélyí-
teni fogják azokat a nemes érzelmeket, amelyek 
ezeknek az újsághíreknek nyomában s azok meg-
beszélésével kapcsolatban a gyermekek lelkében 
megjelentek. 

Hasonló híreket bőven találunk az újságok-
ban. Nemcsak természeti vonatkozásuakat, ha-
nem az emberszeretet érzelmének fejlesztésére 
alkalmasakat is. Sokszor akadunk történelmi vo-
natkozású hírekre és cikkekre is. S ha ilyenekre 
akadunk, olvastassuk el ezeket is s beszélges-
sünk róluk, mert ezekkel is ébresztgethetjük a 
gyermekek történelmi érdeklődését s fejleszthet-
jük történelmi érzéküket. Sőt a napilapok szép-
irodalmi rovataiban is sokszor akadunk olyan 
költeményekre és prózai művekre, melyek al-
kalmasak arra, hogy a népiskolában foglalkoz-
zunk velük. Ha ilyenekre akadunk, azokat éppen 
rígy tárgyaljuk, akárcsak az olvasókönyvben 
lévő költeményeket és prózai műveket. A szá-
molás és gazdasági ismeretek tanítása közben is 
sokszor kell az újságokhoz fordulnunk. Akkor, 
mikor a termények piaci áráról, a vetések állá-
sáról, stb.-ről van szó. És ezekkel nemcsak ma-
gát az életet visszük be az iskolába, hanem elő-
készítjük a gyermekeket az életre is azzal, hogy 
vele újságot olvastatunk s ezzel a manapság 
annyira fontos ismeretszerzési és művelődési 
eszköz helyes használatára szoktatjuk. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Pedagógiai Szeminárium című folyóirat 
most megjelent 4. számának „A tanterven kí-
vül milyen eszközök állítandók a népiskola 
szolgálatába1?" című vezetőcikkét Padányi An-
dor írta. Értékes dolgozatában kiemeli a szerző, 
hogy a tanterv szerkezeti vizsgálata arra az 
eredményre vezetett, hogy az önmagában egy-
séges, kitűzött célja felé haladó, helyesen ta-
golt, arányos, kapcsolatos ós teljes, kerek egé-
szet adó munka. A tanterv maga azonban, le-
gyen az bármily tökéletes mű, nem viszi tovább, 
nem hozza céljához közelebb népnevelésünk 
ügyét, mert maga a tanterv csak eszköz, ki-
tűzött út, mely önmagától nem mozog és nem 
mozgat, nem él és nem éltet. Mint eszköz — 
nélkülözhetetlen, mint út — elkerülhetetlen, de 
nem egyedüli, nem kiegészíthetetlen. 

Az iskolaépületnek és berendezésének jókar-
ban tartása elsősorban az iskolafenntartó 
gondja, de az iskolának, mint a tanítás és neve-

lés egyik eszközének a tantervi cél szolgála-
tába állítása, a tanító feladata. A gyermekkel 
nem az otthonról, a családról, az anyáról, az 
apáról kell beszélgetni, hanem az ő otthonáról, 
családjáról, apjáról, anyjáról, az ő bútoraikról, 
az otthon látott, megszokott állatokról, növé-
nyekről, az általa átélt napi eseményekről, az 
általa taposott útról, annak jelenségeiről, arról 
a boltról, amelyben maga is megfordult, arról 
a műhelyről, mesteremberről, akivel ő is ta-
lálkozott m á r . . . ? Így vagyunk az iskolával, 
tanteremmel is, azt is a mienkké, otthonunkká 
kell varázsolni, hogy szívesen időzhessünk, ott-
honosan érezhessük magunkat benne s ezáltal 
eszközül szolgálhasson célunk felé haladásunk-
ban. Ha már belekényszei-ítjük abba a kényel-
metlen padba azt a gyermeket •— í r j a Pa-
dányi •—, legalább szoktassuk hozzá ahhoz, 
hogy tekintse azt az övének és minden, ami 
abban a tanteremben van, legyen a közös-
ségé, óvjuk, gondozzuk szeretettel és ha 
lehet, gyarapítsuk közös buzgalommal apró-
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javainkat képpel, rajzzal, virággal és más hasz-
nos apróságokkal. 

A tantervet támogató segédeszközök másik 
csoportjához tartoznak a tanszerek és a tan-
könyvek. A tanszerek, író- és rajzeszközök rész-
ben egyéniek, részben közös használatúak. 

A gyermeknek kezdetben örömet okoz apró 
iskolaszereinek tulajdonjoga. Értékeljük ezt az 
örömet a maga nagy jelentősége szerint, ne en-
gedjük azt kialudni a gyermekben, hiszen ön-
állóságot, szabadságot, függetlenséget jelent az, 
ha rendelkezem mindazokkal az eszközökkel, 
amelyekre szükségem van. Nagy falitáblát és 
az azzal kapcsolatban használt író. és rajzesz-
közöket nem szerezhet be és hordhat magával 
minden gyermek, de azok éppúgy szolgálják az 
egyéni célokat is, mint az egyesek tulajdonát 
képező apró használati tárgyak. A közvagyont 
éppen úgy meg kell becsülni, óvni, mint az 
egyéni tulajdont. 

Ezek a fölszerelési tárgyak nemcsak a tech-
nikai gyakorlatok hasznos eszközei, hanem a 
nevelés célját is szolgálják. Ebből önként kö-
vetkezik, hogy ahol a magán- és közjog annyi 
apró és változatos esete szövődik össze, ott köz-
élet van már s ezt szabályozni ós rendben kell 
tartani, még pedig úgy, hogy ne származzék 
belőle a tanító egyeduralma, hanem érezzék 
benne a gyermekek is alkotmányos jogaikat és 
kötelességeiket. 

Ha feltételezünk és szükségesnek érzünk tan-
tervi szellemet, még kevésbbé liiányozhatik a 
tanítótestület egységessé összeforrott szelleme 
az iskolából. E szellem kifejlődésének és meg-
erősödésének a gyakorlótere a tantestületi 
szoba, valamint mindazok a helyek és alkal-
mak, ahol érintkezik egymással a tanítóság. 
Első helyen kell említenünk a szokásos havi 
értekezleteket. 

Az iskolát otthonná kell varázsolni. A tanító-
nak természetes úton kell keresnie a szálakat, 
amelyekkel olyanná szőheti ezt az otthont, hogy 
minden gyermek felismerje és megérezze benne 
a magáét. Hol talál juk meg ezeket a szá-
lakat? A szülőkkel, a hozzátartozókkal való 
érintkezésben. Ismét egy ú j eszköz ez, mely 
kívül esik ugyan a tanterven, de a cél szolgá-
latába állítható. 

A tantervvel ismerős tanítónak elsősorban 
megfelelő környezetet kell teremtenie gyerme-
kei számára, hogy a tanítás és a tanulás sike-
res legyen. Tudjuk mindannyian, hogy a tan-
köteles korú gyermeknek a környezete nem-
csak az iskola, a szülői ház és az otthon. Nem 
lehet és nem is kívánatos őt elszigetelni más 
hatásoktól, mert akkor úgy fejlődnék, mint 
egy melegházi növény és később nem tudna 
megküzdeni a nyilvános, a szabad élet nyers 
változataival. Maga a tanterv is azt kívánja, 
hogy ne elméletekkel tömítsük a gyermek lelki-
világát, hanem a gyakorlati élet jelenségeivel 
ismertessük meg őket. De ehhez a követel-
ményhez — ír ja Padányi — maga a tanterv 
mégis csak elmélet s aki más eszközhöz nem 
nyúl, az elméletnél marad. 

A tapasztalat fogja majd sugallani, hogy mit 

tegyünk a környezetnek a hatásaival, felhasz-
náljuk-e azokat célunk érdekében, vagy óvjuk 
ellenük tanítványainkat. Mind a két esetben 
tisztában kell lennünk a helyzettel és nem sza-
bad olyanoknak mutatkoznunk gyermekeink 
előtt, mintha teljesen tájékozatlanok lennénk 
az ő napi élményeik kútforrásai körül. 

Dr. Kiss József Montessori Mária pedagógiai 
munkásságát és módszerét ismerteti. — Punete 
Gyula „A régi iskolától az öntevékeny munka-
közösségig" cím alatt értekezik. — Glatz Osz-
kár a gyermek érdeklődésének a képzőművé-
szet iránt való megnyilvánulásáról ír t tanul-
mányt. — Kővári Elvira az otthontalan gyer-
mekek részére napközi otthon felállítását kí-
vánja. — Cser János a német nyolcosztályú 
népiskolák tantervét muta t ja be. — Gyidai Ala-
dár . a szabadlevegős erdei iskolák brüsszeli 
nemzetközi kongresszusáról közöl tudósítást. 

A Nemzetnevelés ezévi 19. számának „Sereg-
szemle előtt" című vezércikkét Üjhelyi Is tván 
írta. — Döbrentey Gyula a tanítói önképzésről 
írt tartalmas cikket. Hangoztatja, hogy a jó 
tanító holtig tanul. „Ne múljon el nap anélkül, 
hogy valami értékes erkölcsi vagy szellemi 
kinccsel lelkünket ne gazdagítottuk volna! Kü-
lönösen a vakációkat használjuk fel alaposan. 
Ne engedjük át magunkat teljesen a pihenés-
nek, mert nagyszerűbb, ideálisabb alkalmat az 
önképzésre képzelni sem lehetne ezeknél a kü-
lönben üres napoknál. Napi egy-két óra min-
dig szakítható az értékes munkákban való el-
mélyülésre s a tudományra szomjas lélek fel-
üdül, szinte újjászületik az ilyen lelkisportolás 
után. Napi egy-két óra mily csekélység s mégis 
mily mérföldes lépést jelenthet az önképzésben, 
mekkora térhódítást a tudásban!" — Németh 
József „Álljunk a rém elé" című lelkeshangú 
cikkében azt kívánja, hogy minden tanítónak 
a népmentés legyen most a főfeladata. Minden 
faluban legyen egy melegen érző tanítószív s 
akkor Isten átvezet bennünket még ezen az egy 
télen s aztán már nem kell rettegni. — Szabó 
Sándor a tanító mai hivatását méltatja. — 
Musits Jenő a fogalmazás tanításáról írt cikket. 

A Dunántúli Tanítók Lapja folyó évi 19. szá-
mának a vezércikkét dr. Kornis Gyula állam-
titkár, országgyűlési képviselő írta. 

Ha a világháború óta az egyes államok költ-
ségvetését a közoktatási tárca szempontjából 
nézzük, azt lát juk — í r ja az illusztris író —, 
hogy ez mindenütt megkétszereződött, sőt meg-
háromszorozódott. A népiskoláknak, a közép-
iskoláknak, a szakiskoláknak minden állam 
egész hatalmas scrát állította fel. 

Ennek a nagy kultúrpolitikai lendületnek nem 
puszta nacionalizmus az indítéka, hanem emel-
lett a tömegek előretörő politikai hatalma, a 
demokrácia diadalrajutása is. A kultúrpolitika 
mindenütt demokratizálódik, programmszerűen 
éppen a népoktatást, a tömegek nevelését ipar-
kodik fejleszteni, vagyis megadja mindenkinek 
a lehetőséget arra, hogy a benne rejlő szellemi 
energiákat kibontakoztathassa, hogy jobb em-
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beri életet élhessen, politikai jogait öntudato-
sabban gyakorolhassa, keresőképességét tudása 
folytán felfokozhassa. 

A tömegeket ma már a puszta írni-olvasni 
tudás nem elégítheti ki, mert hiszen az íráson, 
olvasáson felüli, főkép gazdasági irányú mű-
veltség teszi képessé a tömeget arra, hogy haj-
lékonyan tudjon alkalmazkodni az ú j gazdasági 
feltételekhez. A tömegkultúra bizonyos feltéte-
lek között a nemzet vagyonosodásának is leg-
főbb alapja. Így függ össze mélyen a kultúr-
politika és a gazdaságpolitika. 

De világosan tudatára jutottak a nemzetek 
annak is, hogy a műveltségi felsőbbség egy-
szersmind nemzetközi értékű politikai előnyt 
és jogcímet is jelent. Ezért a legyőzött és am-
putált államok ar ra törekszenek, hogy kulturá-
lis színvonalukat megtartsák, sőt fejlesszék, a 
győző hatalmak pedig arra — főkép szomszé-
dainkra gondolok —, hogy századok mulasztá-
sait pótolják. 

S mi a tanulság ebből? Az, hogy nem lehet 
szemrehányást tenni a tíz évi magyar politi-
kának abból a szempontból, hogy Csonka-Ma-
gyarország kulturális költségvetése viszonylag 
gyorsan emelkedett. Ez a mai európai művelő-
désnek egyetemes jelensége. 

Kovács Dénes ebben a számban kezdi meg 
értekezését arról, hogy miként állítsuk a gyer-
meket a nevelés és tanítás középpontjába? — 
Kühn János a zeneesztétikai alapfogalmakról 
írt ismertető cikket. — Vadkerthy Béla szociál-
pedagógiai tanulmányt közöl. — A tárca-rovat-
ban Finta Sándor két hangulatos költeményét 
találjuk. 

A Tanítók Lapja folyó évi 17. számának „Gon-
dolatok 1931 őszén" című vezércikkét i f j . Jám-
bor Lajos írta. — K. Szabó Károly a nemzet 
gyásznapjáról, október hatodikáról emlékezik 
meg. — Tőrös Károly népoktatásügyünk pro-
blémáival foglalkozik. — Egy másik közlemény 
a tanítói továbbképzést szolgáló intézményeket 
ismerteti. — Tőrös Károly folytatja ebben a 
számban is az emberről ír t nagyszabású tanul-
mányát. — Mclnár János az Országos Tanító-
Egyesületek Nemzetközi Szövetsége stockholmi 
kongresszusának a ti tkári jelentését ismerteti. 

A Nemzeti Közoktatás folyó évi szeptemberi 
száma most jelent meg. Ölveczky Pál „Bekö-
szöntő"-jében a főváros pedagógus-társadalmá-
nak nagy feladatait fejtegeti és meleg szavak-
kal festi meg Szendy Károly tanácsnoknak, a 
közoktatásügyi osztály ríj főnökének portréját, 
Reisch-Rew Sándor, Jovicza J. Sándor, Dausz 
Gyula, Móra László, Zanker Aranka, Ekamp 
Nándor és Ujlaky Gyula cikkeit és írásait 
hozza a fővárosi tanítóságnak ez az új folyó-
irata, amely egyben teljes részletességgel közli 
a polgármesteri VII. ügyosztály személyi és 
ügykörbeosztását is. Gazdag hír- és egyesületi 
rovat élénkíti ennek a számnak a tartalmát. 

A Győr-Moson-Pozsony Közig. E. F . Várme-
gyék Népművelése című folyóirat ezévi 8. szá-
mának az első cikkét az iskolánkívüli népmű-

velés jelentőségéről dr. licldis Dezső írta. — 
Tóth József a történelemtanításról szóló cikké-
ben többek között azt mondja, hogy a gyermeki 
lélek érzékenyebb, mint a legérzékenyebb szeiz-
mográf, nem lehet neki hazudni. Rögtön meg-
érzi, tanítójának szívéből jött-e a szó, vagy 
csak a szájából. Épp ezért akarva, nem akarva, 
a tanító mindig a saját gondolatait, a sa já t ér-
zéseit ülteti á t a gyermek lelkébe. Ezért kell 
a tanító lelkének telítve lenni azokkal az érzé-
sekkel, amelyeket tanítványai lelkébe akar át-
sugározni, hogy majdan hasznos polgárai le-
gyenek hazájuknak. A tanító lelkének telítve 
kell lenni azzal a sziklaszilárd hittel, hogy a 
magyar nemzetnek küldetése van s míg ennek 
a küldetésnek megfelel, nem veszhet el. A ta-
nító lelkéből kell kisugározni annak a mindent 
átfogó, áldozatra, megbocsátásra, együttműkö-
désre képesítő, megértő, s a drága magyar föl-
det s ezt a hibáiban is oly nagyszerű, oly éde-
sen testvéries nemzetet átölelő hazaszeretetnek. 
Annak a hazaszeretetnek, amely a krisztusi er-
kölcsökben gyökerezve, a krisztusi erkölcs 
tiszta erejével erősítve, nem érzi mostohának 
a hazát, ha neki csak fekete kenyeret szegett 
is, s gyűlölet nélkül, testvérként tud nézni arra 
is, akinek talán kalács jutott . Azzal a haza-
szeretettel, amely testvérként, drága magyar 
testvérként tud ja szívére ölelni a haza minden 
polgárát személyválogatás nélkül. Telítve kell 
lenni a tanító lelkének azzal a szent, tiszta aka-
rással, amely képessé tesz egyént és nemzetet 
arra, hogy a romokból győzelmi templomot 
építsen magának. Ezért kell, hogy ne csak tör-
ténelemórán tanítsunk történelmet. Történel-
met tanítsunk akkor is, amikor számtanórán 
nemzeti veszteségeinket számolgatjuk. A föld-
rajz, mint az események színtere, elválasztha-
tatlan a történelemtől. Fáj jcn, kínosan fáj jon a 
gyermeknek hazánk nyomorult csonkasága. 

b) Angol lapokból. 

A gyermekek szórakoztatásának 
szervezete. 

Nemrégiben Amerikában jártam s különösen 
lekötötte figyelmemet a sok pompás gyermek-
játszótér, a forgalom elől időlegesen elzárt s 
szintén játszótérül használt utca, valamint a 
téli estéken népmívelési központul szolgáló is-
kolaépület. Mindebben a haladásban jelentékeny 
része van egy önkéntes szervezetnek, a „National 
Recreation Association"-nak, amely kivált ját-
szóterek létesítését, a gyermekek otthoni, isko-
lai és köztéri szórakozásainak irányítását, a né-
pies zene és színjáték művelését s végül a test-
nevelést és az atlétikát tűzte ki céljául. Ez a Szö-
vetség kiterjedt tanácsadó szolgálatot és leve-
lezést lát el, havi folyóiratot és évkönyvet ad 
ki s ezenkívül tanfolyamot is tart a játékveze-
tők kiképzésére. 

Sehol a világon nem törődnek annyira a gyer-
mekek szórakoztatásával, mint az Egyesült-
Államokban. Csaknem minden városnak kül : 'n 
bizottsága van, önkéntes tagokkal, erre a ful-
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adatra. Külön adót is vetnek ki a fölmerülő 
költségek fedezésére. Minden játszótéren, az 
ilyenül használt utcákon is játékvezető irá-
nyí t ja és ellenőrzi a gyermekek mulatságát. 

A Szövetség évente nemzeti kongresszust ren-
dez, amelyen megvitatja a teendőket s ame-
lyen a szomszédos Kanada is kooperál. Az idei 
nemzeti összejövetel éppen Kanadában, Toron-
tóban lesz e hó folyamán. A jövő évre azon-
ban sokkalta nagyobb célt tűzött ki maga elé 
a Szövetség: nemzetközi kongresszust rendez és 
ennek keretében megszervezi a Világszövetsé-
get. Ennek az összejövetelnek székhelye és idő-
pontja: Los Angeles (Kalifornia), 1932 július 
23—29. Ez közvetlenül az ugyanott tartandó 
olimpiai játékok előtt lesz s a Szövetség úgy 
reméli, hogy ez a körülmény nagyban emeli 
majd a kongresszus látogatottságát. 

The Times, Educational Supplement. 

c) Francia lapokból. 

A serdültkor problémája. 

III. Hogyan vélekednek a serdültek 
önmagukról? 

Miben áll tehát az ifjúkornak az a krízise, 
amelyet a felnőtt észlel ugyan, de megmagya-
rázni nem képes? A kutatónak az az egészen 
természetes lépése, hogy magához az ifjúsághoz 
fordul felvilágosító adatokért, némi meglepetésre 
vezet, mert kiderül, hogy a fiatalság egyáltalá-
ban nem hajlandó önmagáról, érzelmeiről nyi-
latkozni. Szerencsére így is akadnak tájékozta-
tást nyújtó források: titkos naplók, levelezések, 
kérdőívekre adott válaszok, meg-megújított be-
szélgetések, kollektív tesztek, egyéni vizsgála-
tok, stb., amelyek egész sereg újabb problémát 
vetnek ugyan fel, de együttvéve mégis felvilá-
gosítással szolgálhatnak. 

Az ifjúság valóban rejtegeti gondolatait, el-
titkolja érzelmeit, tudatosan elzárkózik. Mi ennek 
a jelenségnek az oka? Az, hogy a serdült tel-
jesen különbözőnek érzi magát a többi ember-
től: az a benyomása, hogy határtalan távolság 
választja el a környezetétől. 

Az elszigeteltségnek ez az érzete nyilatkozik 
meg R. Fernandez önéletrajzának következő ki-
tételében: „úgy éreztem magern, mint akit vak-
sötét világba vetettek". Rabindranath Tagore is 
így ír: „Válaszfal meredt lelkem és az emberek 
közé. Egész lényem a szívem körül kavargott, 
valami örvényben, amelynek gyűrűi körülövez-
ték lelkiismeretemet." Romain Rolland is ezt az 
érzést ecseteli az i f jú Jean-Christophe-ban: „Az 
asztalnál, anyja és vendégei közt, a zenekarban 
a muzsikusok s a közönség körében, hirtelen va-
lami üresség támadt a lelkében: értetlenül bá-
multa a környező alakokat. Azt kérdezte magá-
ban, miféle viszony van e lények közt. . . s nem 
merte hozzátenni: és köztem." A világ tehát, 
hogy egy i f jú szavaival éljek, olybá tűnik, 
mintha csupa elkülönült, egymással érintkezés-
ben nem álló egyénekből állna: „elzárkozott, 
egymást legföljebb érintő világok". 

Ez a jelenság, amelyet a különbözőség érzeté-
nek mondanék, néha beteges alakot ölt: a kör-
nyezet megváltozása, szeretett lénynek a halála, 
vizsgái balsiker annyira megrázza a serdültet, 
hogy azt ki is fejezi. Máskor meg támadó szí-
nezete van: a fiatalság különbözni akar, nem 
csupán környezetétől, de a többi, sőt a hajdani 
ifjúságtól is. Tévedés lenne azt hinnünk, hogy 
ez az érzet a fiatal írók kiváltsága, amint azt 
Ágathon, Euripides kortársa kijelentette: „Nem 
akarnak senkivel sem szembeszállni, csak kü-
lönböznek a többitől, ez az egész." Inkább 
Rousseau fejezi ki a fiatalok felfogását Vallo-
másaiban: „Nem láttam, azt merném mondani, 
nincs is más olyan i f jú , mint én vagyok. Ha 
nem is érek többet, de legalább is más vagyok." 

Ha a serdült lázadozik a tekintély ellen, ha 
remete módjára visszahúzódik, annak oka, a 
különbözőség érzetén kívül, hogy nem érzi jól 
magát a társas környezetben, még a család ke-
belében sem. Kivált két kifogása van: az embe-
rek nem értik meg és sértik függetlenségét. 

Abban nines kivétel, hogy mindenik serdült 
függetlenségre vágyik. Az irodalom csak úgy 
hemzseg az erre vonatkozó célzásoktól. Men-
dousse egy titkos naplónak ezt a kitételét közli: 
„Ügy vágyódtam a vadállatnak szabad élete, 
egyszerű, primitív izgalmai után és sirattam 
civilizált, iskolás i f júságomat . . . óh, mennyire 
szomorú a lelkem: a kolostor s a szűz erdő egy-
aránt elzárult előlem." Egy tanuló „a személyi-
ség rettentő eltorzításának" tekinti a nevelést. 

Gyakori a panasz, hogy nem értik meg a ser-
dültet: a környezet ellenséges, vagy legalább is 
közömbös és értetlen. Egy leányka a következőt 
í r ja: „Anyám nem tudja elképzelni, mennyire 
különbözöm tőle és beéri azzal, hogy olykor 
nyugtalanul végignéz rajtam." A fiatal Tolsztoj 
melancholia val í r ja : „Meg kell barátkoznom 
azzal a gondolattal, hogy soha senki meg nem 
ért." 

Amikor az iíjszíilött meglátja a világot, ame-
lyet nem ért, legelső mozdulata a visszahúzó-
dásé, legelső kiáltása a haragé. A másodszületés, 
amint a serdültkort nevezni szokták, ugyaneze-
ket a jelenségeket tükrözteti. De míg az újszü-
löttnek reakciói pusztán testiek és külsőlegesek, 
a serdiiltéi a léleknek benső síkján vetítődnek. 
Ezek a dezadaptációnak, az alkalmazkodóképes-
ség hiányának múló jelei, amelyek azonban néha 
az egész életen keresztül megmaradnak. Gyakran 
lázadozva, néha — amikor a teher már elvisel-
hetetlennek látszik — lemondással, a fiatalság a 
társadalmi kényszer áldozatának tekinti magát. 
Természettől csügg a függetlenség eszméjén, 
amelynek szívesen válik vértanújává. 

# 

Ez a lázadozás, ez a fitogtatás, ez a kínlódás 
a központi elemet: a lángész posztulátumát 
(igényemelését) leplezi. A serdültek nemcsak 
azért tar t ják magukat különbözőknek, mert a 
társadalom csak mókázni látszik velük, de ki-
vált, mert sajátos értéket tulajdonítanak ma-
guknak. És pedig először életükben, mert azelőtt 
még nem ismerték önmagukat. A nagy zömükre 
nézve egyben utoljára is, mert érett korukban 
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már többé nem érzik a kiválóságnak azt a bi-
zonyosságát, amelyet elvesztenek 15—20 eszten-
dős korukra. „Én vagyok, én, és senki más!" kiált 
fel egyikük. „Nem vagyok többé az, aki azelőtt 
voltam," sopánkodik másikuk. De később, fel-
ismerve az ú j pszichikai lehetőségeket, az egyik 
napló így nyilatkozik: „Állandó lelkesedésben 
élek ama fölfedezések folytán, amelyeket ön-
maganion tettem." Másik naplóban ez a vallo-
más taiáiható: „Ha sikert érek önként vállalt 
áldozataimmal, örömet érzek, de egyben az az 
érzésem, hogy hiú és nevetséges módon meg-
csonkítottam személyiségemet." Egy leányka 
őszintén kimondja: „Semmit sem akarok elfoj-
tani magamban, még a rosszaságot sem." 

Téves lenne e tanúvallomásokban az erkölcs-
telenségnek a jelét látnunk. A serdültek soha-
sem közömbösek az erkölcs követelményeivel 
szemben, még amikor nem is látszanak vele tö-
rődni. Vagy mellette vannak, vagy ellene, nem 
ritkán mellette is, ellene is egyszerre. Nagyon 
erkölcsteleneknek tekintik magukat s amellett 
feddhetetlen életre törekszenek, hogy bá-
mulatba ejtsék a felnőtteket. Elfogulatlanul ítél-
keznek önmagukról, örökös kétségeket támasz-
tanak. Egész erkölcsi életük mértéktelen minta-
képek követésében fejlődik. 

Mondhatni-e, hogy a serdültek regényesen 
fogják fel az életet? hogy emelvényre állítják 
a létet, elszigetelten, szerencsétlenül, megrontva 
az eszményképet? Inkább úgy kellene monda-
nunk, hogy a romantikusok, a XIX. század ele-
jének költői tetszelegtek a maguk serdiiltkorá-
val: hőseik gyakran viselik az ifjúságnak képét 
s nem ritkán torzképét. 

Az if júság leginkább a középszerűségtől riad 
vissza. Akár Szent Ágoston, elmondhatja magá-
ról: „Megvetettem a kicsinységet s eltelve hiú 
dicsőségvágytól, nagynak képzeltem magamat." 
Kivételes lénynek, félreismert lángésznek érzi 
magát. Nem ritkán, mint Schiller Haramiáiban, 
a világ felforgatásával és megreformálásával 
bíbelődik. De száz más ábrándja is van. Ez az 
eredetiségre törekvés jellemző vonása a serdült 
eszejárásának. Hat intézetben, 250 növendékkel 
végzett kutatásom a következő eredménnyel 
jár t : 140 i f jú és leányka eredetiségre vágyott; 
csak ötvenen nyilatkoztak úgy, hogyT nem isme-
rik ezt a vágyat. 

# 

Különböző, lázadozó, lángeszű, — ilyennek lát ja 
magát az i f júság lelkiismeretének tükrében. 
Minő értéket tulajdonítsunk ennek a tanúvallo-
másnak? Nagy óvatosságra van szükség: az 
állítás sokkalta inkább kívánságot, semmint 
valóságot fejez ki. A serdült inkább átálmo-
dozza, semmint átéli életét. Nyilatkozatainak 
mérlegelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy 
nem mindig ismeri a használt szónak szabatos 
értelmét. Mendousse szerint e korban „a szavak-
nak határozatlan, a pillanat sugallta értelme 
van, ami zavarossá teszi a vallomásokat és té-
ves magyarázatra késztethet". Mauriac is ezen a 
véleményen van: „Az i f júság százarcú isten-

séghez hasonlítható: mindenik kutató olyan vá-
laszt kap tőle, aminőt óhajt." 

Ez a körülmény azonban ne bátortalanítsa el, 
hanem fokozottabb óvatosságra intse a kutatót. 
Ennek tulajdonítom, hogy az a néhány megálla-
pítás, amelyet vizsgálataimból leszűrtem, nagy-
jából szerencsésen egybeesik Wilhelm Stern 
eredményeivel. 

Maurice Debesse, 
tanítóképzőintézeti tanár. 

(Vége.) L'Enseignenient Public (Paris). 

d) Német lapokból. 

A természeti érzés ápolása. 
L. P. Woitsch bécsi főiskolai tanító í r j a : 
A természeti érzés alapja a természeti érzék, 

a többé-kevésbbé minden emberrel veleszületett 
felfogásbeli készség a természetben mutatkozó 
formák, színek, életjelenségek és törvényszerű-
ségek iránt. A természeti érzék az egymástól 
és az élettelen termszeti tárgyaktól való köl-
csönös függőséget és az életközösségben való 
rendezett együttélést is ismerteti. Megmu-
tat ja a természet szépségét, nagyszerűségeit 
teljes egészében és részleteiben. Ha ez elkép-
zelések befolyást gyakorolnak a kedélyre, úgy 
a felkeltett benyomások révén olyan esztétikai 
érzelmek keletkeznek, amelyeket természeti ér-
zésnek nevezünk. Miután ezt az érzést a elkép-
zelések keltik fel, az kvalitatív érzésnek nevez-
hető. A természeti érzésben az a jellegzetes, 
hogy egész lelkünkre, kedélyünkre befolyást 
gyakorolva, a természethez való viszonyunkat 
személyessé teszi. Ez a viszony kölcsönhatások-
ban nyilvánul meg olymódon, hogy lelkünk a 
hangulatok egész világát olvassa ki a termé-
szetből, mintha az maga is lelkes lény volna, 
sőt ezt a hangulati világot bele is helyezi abba. 

A természeti érzés nem mindig egyformán 
nyilatkozik meg. Élénkítőleg és nyomasztólag 
is hathat a kedélyre. Az együttérzés is ide-
számítható, mely mint rokonszenves részvét lép 
fel rendszerint, pl. természeti tárgyak jogtalan 
megkárosításának szemléleténél. Ám közös 
öröm is lehetséges. 

Ha a természeti érzés istenfélelemmel páro-
sul, abból bizonyos misztikus természetimádat 
fejlődhetik ki. A misztikus szónál mindjár t a 
középkorra gondolunk, amelyről általában fel-
tételezik, liogy a természettel egyáltalában nem 
törődött. Pedig ez nem felel meg a tényeknek. 
Éppen az újabb kutatások igazolják, hogy a 
középkorban sok érzékük volt az embereknek 
a természet iránt. A misztikum a természeti 
érzés élénkítéséhez és bensőbbé tételéhez járult 
hozzá nagy mértékben. Persze az emberek a 
természethez való érzésbeli állásfoglalását a 
kor vallásossága szabta meg. 

A földi élettől való elfordulás — ez a közép-
kor világnézetének felelt meg — a világtól való 
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menekülés tehát nem volt akadálya annak, 
hogy az emberek transzcendentális motívumok-
ból a természetet szeressék. Már a kolostorok 
elhelyezése is a r r a mutat, hogy építőjük ter-
mészeti érzékkel rendelkezett. Az erdők rejtett 
sűrűjében, a hegycsúcsokon, ahonnan csodás ki-
látás nyílt a vidékre, állottak a kultúra ez őr-
helyei. Ha más nem, a rejtett kolostorkertek 
voltak a középkori szerzetesek természetszere-
tetének kifejezői. 

A túlzott esztétikai természeti érzés, amint 
az Rousseaunál sokszer megnyilvánul, egész-
ségtelen teimészeti rajongáshoz vezet. 

A helyesen kifejlődött természeti érzés alkal-
mas arra, hogy belső életünket ideálisabban 
kialakítsa, azt nemesítse, kedélyünket gazda-
gítsa s így megszerezze számunkra a tiszta ter-
mészeti örömöket. A természeti érzés lelki kul-
túránk fejlesztésének is eszköze. Akit a termé-
szet iránt, igazi szeretet tölt el, az őre is lesz 
a természetnek, védeni és kímélni fos ja. Aki 
szereti a természetet, kimegy a szabadba és ez 
elvonja őt a kétes élvezetektől. 

Természetbaráttá nevelni is lehet. Már a 
szülői házban is megtanulhatja, a gyermek, 
hogy az állatokat és növényeket kímélni kell 
és egyetlen életet sem szabad elpusztítani, még 
a virágot sem szabad minden ok nélkül eltörni. 
Erélyesen szembe kell szállani a gyermeki ke-
gyetlenséggel, amely cserebogarak és legyek 
stb. kínzásában nyilatkozik meg. Ha a gyer-
mek az állatot, virágot szereti, személyes vi-
szony fejlődik ki benne a természet iránt. 

Az iskola feladata az, hogy a felébredt 
természeti érzés első megnyilvánulásait terv-
szerűen ápolja és fejlessze, mert ez lénye-
ges része a kedélyápolásnak. A tanító itt fon-
tos feladatot teljesít és sok függ attól, milyen 
a tanító egyénisége, szereti-e a természetet, 
van-e érzéke megnyilvánulásai iránt? Pl. a ten-
ger csodáit csak úgy tárhatja lelkesen növen-
dékei elé, ha maga is csodálattal van eltelve a 
tenger iránt. Persze nem lehet minden tanító 
világutazó, de a természetet igazán szerető ta-
nító a legkisebb dolgokban is megértetheti a 
gyermekkel a természet szépségeit. Egy nyíló 
ibolya vagy más kisebb természeti csoda is mé-
lyen hathat a kedélyre. 

Ami a tanítás módját illeti, csak a pozitív 
hatások vezethetnek a kívánt célhoz. Az öröm 
érzését kell a gyermekben felkelteni. Ez a leg-
fontosabb. Unalmasnak lenni a tanítás legna-
gyobb bűne, mondja Herbart. 

Az érzelmekre objektíve a tananyaggal lehet 
hatni. Persze nem minden tananyag alkalmas 
erre, így pl. a matematika semmiesetre sem. 
Annál jobban hat a földrajz, történelem, ének, 
rajz, olvasás. 

A természeti érzés ápolásának célja a kedély-
élet s ezzel a jellem gazdagítása és elmélyítése. 

Die Quelle. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Pedagógiai szemináriumok. Sajtó alá rendez-
ték: Kehr er Károly és Krehnyay Béla kir. tan-
felügyelők. Ez az ízlésesen kiállított könyv 
második kötete annak az értékes tanítás-gyűj-
teménynek, melyet a két kir. tanfelügyelő a 
pestvármegyei pedagógiai szemináriumok érté-
kes munkájának anyagából összegyűjtött. Míg 
az első kötet a magyar nyelv ágainak köréből 
nyújt tanítási tervezeteket, addig ez a kötet a 
földrajz, a történelem, a polgári jogok és köte-
lességek, valamint a számolás és mérés tanítá-
sának módjára vonatkozólag ad értékes gondo-
latokat. 

Az előszóban Kehrer Károly kir. tanfelügyelő 
a könyvben foglalt tantárgyak tanításának tan-
tervei célját ismerteti s nyú j t a cél eléréséhez 
megszívlelendő jótanácsokat. 

A földrajz tanításának módjára Krehnyay 
Béla kerekded előadás keretében mutat rá, mi-
közben felsorolja mindazokat az elveket, melye-
ket a földrajz tanítása közben alkalmaznunk 
kell. Különösen értékesek azok az útmutatásai, 
melyekkel az egyes tájegységek megismerteté-
sének módjára mutat rá. 

Az elméleti fejtegetést földrajzi tanítási ter-
vezetek követik, melyekben az előző előadásban 
hangoztatott elveknek a gyakorlatban való meg-
valósítását látjuk, több helyen igen vonzó alak-
ban. Ezekből a tanítási tervezetekből láthatjuk, 
hogy a földrajz tanítása közben miként kell a 
gyermek lelkében a szülőföld és a haza föld-
jének megismertetésével kapcsolatban a nem-
zeti öntudat és a hazaszeretet érzését kialakí-
tanunk. 

A történelem tanításának módjával elméleti-
leg ugyancsak Krehnyay Béla foglalkozik a 
könyvben. Értekezésében meggyőző erővel mu-
tat rá azokra a szempontokra, melyek szerint a 
népiskolában a történelem anyagát ki kell vá-
lasztanunk. Hasznos tudnivalókat találunk ebben 
az értekezésben arra vonatkozólag is, hogy az 
egyes korokat és történelmi személyeket miként 
állítsuk a gyermekek elé azért, hogy ezekkel 
történelmi gondolkozásukat és nemzeti érzésü-
ket fejlesszük. Világosan látjuk ebben az érte-
kezésben azt is, hogy az időtávlatot hogyan 
képzeltessiik el, az események előzményét, kö-
vetkezményét és színterét miként ismertessük 
meg a gyermekekkel. 

A könyvben levő tizenhat történelemtanítási 
tervezet szépen, hangulatosan van felépítve s 
valamennyi jó példa arra, hogy miként kell a 
nemzet múltjának megismertetésével kapcso-
latban a nemzet érdekei szerint gondolkozni és 
éreznitudó összhangzatos lelkeket kialakítanunk. 

A polgári jogok és kötelességek tanításának 
módjáról is Krehnyay értekezik a könyvben. 
Értekezésében hasznos tanácsokat ad a polgári 
jogok és kötelességek tantervi anyagának kivá-
lasztására és feldolgozási módjára. 

Azoknak az elveknek a gyakorlatban való 
keresztülvitelét, melyeket Krehnyay elméleti fej-
tegetés keretében hangoztat, tíz tanító ugyan-
annyi tanítási tervezetben demonstrálja. Ezeken 
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a tanítási tervezeteken a gyakorlati élet szem-
pontjai és kívánalmai vonulnak végig. Sehol 
semmi elvont ismeret. Mindenütt magából az 
életből vett szemléleteket és eseteket állítanak 
előtérbe a tervezetek írói s ezeket fejtegetik, 
ezeket boncolgatják, még pedig úgy, hogy a 
gyakorlati élet és a gyermekek aktivitása min-
denütt előtérben áll. 

A számolás és mérés módját Kehrer Károly 
ismerteti. Értekezésében világosan állítja elénk 
a számolás és mérés tanításainak mint az alaki, 
mint pedig a tárgyi célját s azokat az elveket, 
melyeket tanítás közben követnünk kell. Érte-
kezésén erőteljesen vonul végig az a gondolat, 
hogy a népiskolában a számolás és mérés taní-
tása miként válik a gondolkozás fejlesztésének 
és a gyakorlati életre való nevelésnek eszközévé. 

Kehrer Károly elméleti fejtegetésében hangoz-
tatott elveknek a gyakorlatban való keresz-
tülvitelét tíz számolás- és méréstani tervezetben 
lát juk megvalósítva. Valamennyi tervezet ér-
tékes, komoly munka, melyekkel könnyedén 
vezethetjük a gyermekeket a gyakorlati életben 
annyira szükséges számolási készséghez, a szá-
molási és mérési gondolkozáshoz s a számolás, 
mérés örök igazságaihoz. 

A könyvben a következő kartársak tanítási ter-
vezeteit találjuk: Bringer Mária Esperancia, 
Bellgach János, Bóth József, Boós Margit, 
Bodó Lajos, Chinorányi Antal. Csák Gáborné, 
Lenkei Szerén. Domé Margit, Deszkás Gusztáv, 
Dobay Mária, Ert l Lajos, Folbert József, Gáthy 
Barnáné, Gregorich Margit, Gerhardt Károly, 
Horváth Károly, Gyulai István, dr. Herkely 
Gusztávné, Könyves Margit, Hajbátsné Walser 
Anna, Kocsis József, Karabélyos Andor, Kerék 
Péter, Kiss Géza, dr. Kubowichné Alexy Anna, 
Kőhalmyné Plósz Adrienne, Kováts Károly, 
Kozma Imre, özv. Kacsinkáné Horváth Jolán, 
Lenhartovics János, Mészáros Károly, Merva 
Eerenc, Molnár Mária Malina, Rein Géza, Solti 
János, Sipos Mihály, Szabó Gergely, Szakály 
Mátyás, Szabó Antal, Szép Margit, Várszegy 
József, Vlacsil Károly, Zavagyák János, Zaida 
Irén. 

Ez a kötet méltó folytatása az első kötetnek. 
Hisszük, hogy kartársaink szívesen forgatják. 
(Ára 7 P. Megrendelhető Krehnyay Béla kir. 
tanfelügyelő címén. Budapest, Rudolf-rakpart.) 
Emlékeztető az Esztergom főegyházmegyei pap-
ság és tanítóság számára. Összeállította: S'zá-
mord Ignác tb, kanonok, igazgató. (Kiadja az 
Esztergom-főegyházmegyei hatóság.) 

Az először tizennégy évvel ezelőtt kiadott 
„Emlékeztető" jelent meg újból, a változott vi-
szonyok követelte módosításokkal, ú j tartalom-
mal, teljesen átdolgozott kiadásban. Rendkívül 
nagy szolgálatot tesz ez a szemléltetően össze-
állított füzet a főegyházmegye papságának, ta-
nítóságának egyaránt, mert megkönnyíti köte-
lességeik teljesítését, amennyiben állandóan 
figyelmeztet, mikor milyen intézkedésre van 
szükség. 

Először kimutatásszerűen közli a naptári idő-
höz nem kötött teendőket és jelentéseket, külön-
választva egymástól az egyházi és iskolai ügye-

ket. Azután sorba veszi az év hónapjait s min-
den hónapnál felsorolja a naphoz nem kötött és 
határozott naphoz kötött teendőket, jelentéseket, 
megjelölve egyúttal a jogszabályt, amely azokat 
előírja. 

Nagy előnye még a füzetnek az, hogy a jövő-
ben megjelenő rendeletek, valamint a helyi vo-
natkozású teendők bevezetését is lehetővé teszi 
az üresen hagyott lapok megfelelő rovatába. 
A füzet összeállítója így tényleg olyan tájékoz-
tatót ad kézbe, amely pontosan megmutatja 
minden nap teendőjét, kötelességét. 
A Levente című folyóirat ez évi 15—17. számá-
nak nemes hangú vezércikke a nemzeti zászló 
tiszteletéről szól. — Köveskúti Jenő a török 
időkből Thallóczi Bálint és Koralikosz Moha-
med párbajá t í r j a le figyelmet lekötő módon. 
— Vályi Nagy Géza Kazinczyról, a csodás mun-
kásságú nemzetnevelőről emlékezik meg. — Vi-
téz Raics Károly „A bosszú gondolatának ne-
velése a francia iskolákban 1870—71 után" cím 
alatt rendkívül érdekes tanulmányt közöl. — 
Gabányi János az óceánrepülésről írt tanulsá-
gos cikket. — Schenker Zoltán az országos at-
létikai leventeoktatóképző-tanfolyam végzett 
munkáját ismerteti. — Lendvay Károly ebben 
a számban is folytatja „Bevezetés a térkép-
olvasásba" című értékes dolgozatát. — Nemes 
Mihály a magyar viseletről írt szakszerű cik-
ket. — Csite Károly „Szebb jövőt . . . " címmel 
színdarabot í r t a leventeifjúság részére. — Kü-
lönös figyelemre tarthat igényt a levente-ének-
karok szervezéséről, illetőleg a tudatos kar-
éneklésre való nevelésről szóló cikk. 

Ennek az értékes és gazdagon illusztrált 
folyóiratnak, amelyet Schiller Károly nagy 
gondossággal és hozzáértéssel szerkeszt, a fel-
soroltakon kívül még igen sok tartalmas cikke 
van. 

Nádor József: Magyar nóták I., II. 
A közismert nótaköltő és dalszerző egyszerre két 

verseskönyvével lép a magyar közönség elé. Ná-
dor Józsefet mindenki ismeri, aki a magyar dalt 
szereti. Cigány hegedűjén, sírvavigadó magya-
rok nótás ajakán hányszor sírnak fel az ő szer-
zeményei, nótafájának szép virágai. „Ügy-e most 
már másnak mondod", „Zöld erdőben jártam", 
„Nem vagy legény Berci", „Édes kedves tekin-
tetes asszony", „Jó estét kívánok", „Favilla, fa-
kanál, fatányér" csak néhánya annak a számta-
lan nótának, amelyek utat találtak a magyar 
szívekhez. 

Mostani két verseskönyvéből is az őszinte ér-
zések iide hangja száll, kóta nélkül is muzsika-
szó árad felénk. Ha minden verséből nóta is 
lesz, sok örömet fog benne találni a bújában-
bajában is muzsikás nagyar. 

Mit is mond a szerző egyik versében: 
„Hogy készül a nóta? Nem kell hozzá kóta . 
Egy kis keserűség, meg egy kis itóka. 
Néha egy kis vígság, könnyű dinom-dánom, 
Hajnali mula t ság : késő szánom-bánom." 

Igaz, így, ilyen egyszerű módon, önmaguktól 
születnek az örökszép nóták, a keserű magyar 
sors megédesítői. 
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A kivitelében, formájában is szép, ízléses két 
verseskötet ára kötetenkint fűzve 2, kötve 3 P. 
Megrendelhető a szerzőnél Bp VII., Aréna-út 11. 

A jászkunok földje. Szülőföldismertetés a I I I . 
osztály számára. í r t a : Kiss József áll. tanító-
képzőintézeti gyakorlóiskolai tanító. Harminc-
oldalas füzet s benne 14 olvasmány. Valamennyi 
vonzó és kedves alakban van megírva. Mind a 
14 a jászkunok földjéről szól. Annak a múlt-
járól meg a jelenéről nyúj t bennük a szerző 
az értelemhez is, meg az érzelemhez is szépen 
szóló képeket. 

Könyvét nem tankönyvnek szánta a szerző. 
Nem is útmutatónak a I I I . osztály beszéd- és 
értelemgyakorlatainak feldolgozásához. Csupán-
anyagot kíván benne nyújtani a tanítónak, a 
jászkun gyermekeknek pedig olyan olvasmá-
nyokat, melyeknek olvasgatása közben lelkük-
ben mélyül és erősödik az a szülőföldismeret 
és szülőföldszeretet, melyet a tanító a beszéd-
és értelemgyakorlatok keretében nyújt és fel-
kelt. Ennek pedig kiváló eszköze lehet ez a 
kis füzet. Olvasgatása közben a gyermekeknek 
történelmi és földrajzi gondolkozása erősödik, 
érdeklődése fokozódik, s ez őket további kere-
sésre és kutatásra fogja késztetni. 

A IV. osztály számára ugyancsak ilyen fü-
zetet írt a szerző. Ebben 13 olvasmány kereté-
ben nyúj t ismereteket, kelt érdeklődést és éb-
reszt érzelmeket a jászkunok földjével kapcso-
latban, miközben már a nemzet életébe is be-
bepillantat a gyermekekkel. Ezek az olvasmá-
nyok is kedvesek és érdekesek. Bizonyára él-
vezettel fogják olvasgatni a gyermekek. 

Jó szolgálatot tett a szerző az ottani népok-
tatásnak azzal, hogy ezeket a füzeteket meg-
írta; hisszük, hogy ezeket nemcsak a gyerme-
kek, hanem azok a felnőttek is szívesen fogják 
olvasgatni, akiknek kezébe kerülnek. 

A füzetek a Franklin-Társulatnál kaphatók. 

Kétszólamú dalok népiskolai ünnepélyekre s 
egyéb alkalmakra. Szerzé: Ehrlich Antal, 1931. 
— Három- és négyszólamú dalok iskolai ünne-
pélyekre és egyéb alkalmakra. Szerzé: Ehrlich 
Antal, 1931. (Mindkettő a szerző kiadása. Nyír-
egyháza, Bocskay-utca 56. sz. Ára: —.) 

Tantervünknek az énektanítás anyagára vo-
natkozó VIII. fejezetéhez néhány jegyzet csat-
lakozik; ezek egyike azt tartalmazza, hogy 
ahol a helyi viszonyok megengedik, vagy 
kívánatossá teszik: a három felső osztálynak 
ar ra alkalmas tanulóiból gyermek-énekkar ala-
kítható egy-, kétszólamú karénekek gyakorlá-
sára. 

Ezeket a gyermek-énekkarokat — úgy hisz-
sziik — leginkább az iskolai élet ünnepélyes 
alkalmai fogják életrehívni, amikor is az ilyen 
énekkar az egyszólamú tömegéneklés mellett 
az iskolai ünnep programmjában változatossá-
got van hivatva biztosítani, s egyben váloga-
tott énekeseinek jól begyakorolt s szépen elő-
adott produkciójával gyönyörűséget okoz a kar-
ban éneklőknek is, meg a hallgatóknak is. 

Minthogy pedig a karének tanítási anyagá-
nak tartalom és hangulat szerint szorosan 
illeszkednie kell az alkalomhoz, kívánatos, hogy 
kellő dalkészlet álljon mindenkor rendelkezé-
sünkre s hogy dalkészletünkben legyen minden 
alkalomra kellő számban dalunk, amelyekből 
válogathatunk, az egyfa j tá júaka t visszatérő-
alkalmakkor sorrav ehe t jük. 

Épp ezért örömmel kell üdvözölnünk azokat 
a törekvéseket, melyek iskoláinkat ilyen alka-
lomszerű dalokkal óhaj t ják ellátni. 

Ez a törekvés hozta létre Ehrlich két köny-
vecskéjét is, melyek 40—40 (jobbára azonos 
tárgyú, azonos tar talmú, azonos szövegű 
és dallaniú) dalt tartalmaznak az iskolai, 
hazafias ünnepekre; ezeken kívül: zászló-
ünnepélyre, karácsonyfaünnepre, anyák nap-
jára, madarak és fák napjára, jubiláló napokra, 
cserkész-, leventeünnepre, évzáró- és dalünne-
pélyre. 

A jól megválogatott szövegekhez Petőfi, Tóth 
Kálmán, Pósa, Vályi Nagy Géza, Benedek E., 
Havas, Gárdonyi, Pohárnok, Móra, Finta stb., 
költeményeihez könnyedén folyó, stílusos, a 
szöveggel kongruens, csinos, eredeti dallamo-
kat szerzett Ehrlich s azokat nyugodt menetű, 
könnyen énekelhető, jól hangzó kisérő szóla-
mokkal látta el. 

Az egész gyűjtemény — egy-két népdalegy-
veleg kivételével — Ehrlich eredeti szerzemé-
nyeit tartalmazván: iskolai dalkészletünk jelen-
tékeny gyarapodását jelenti. 

S mivelhogy a szerző könyvecskéivel jól fel-
használható gyűjteményt adott iskoláinknak, 
szívásén ajánljuk a külső kiállításukban is csi-
nos füzetkéket tanítótársaink szíves figyel-
mébe. 

A füzetek kaphatók a szerzőnél: Nyíregyháza, Bocskay-
utca 50. A kétszólamú füzet á r a 3'20, a háromszólamúé 
4 aranypengő. A bevétel egy részét a szerző a Szabolcs-
vármegyei Tanítók Diákot thona javára a j án lo t t a fel. 
A füzetet bérmentesítve küldi, csekklapot mellékel és hi-
vatalos elszámolás céljára kívánatra bélveges nyugtá t 
küld. (Sz. B.) 

A tanítóképző-intézetek értesítői. 
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület soproni 

tanítóképző-intézetének értesítőjét Hamat Gyula 
igazgató szerkesztette. Ez az intézet 1858-ban 
kezdte meg működését. Akkor még csak kétéves 
„tanfolyamokat" tartot tak benne. A harmadik 
óv gyakorlati év volt, melyet részint kinn az 
iskolában részint pedig az intézetben töltöttek 
a tanítójelöltek. Akik az intézetben maradtak, 
azok „segédek" voltak. Ilyen „segéd" volt 
Péterffy Sándor is, a későbbi „tanítók atyja", 
aki ebben az intézetben végezte tanulmányait. 
Az intézetben, annak fennállása óta, 1215 jelölt 
nyert tanítói oklevelet. Az intézet nevelésének 
főelve, hogy növendékei megvalósítsák a ta-
nítói személyiséget. Ennek érdekében a tanári 
testület nevelési munkájában ar ra törekszik, 
hogy minél jobban kiformálódjék a tanító-
növendékek lelkének nemessége s tanítói arra-
valósága. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
19 

((>/,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

A csurgói áll. tanítóképaő-intézet értesítőjét 
Dcbosy Elek m. igazgató szerkesztette. Az év 
történetéből látjuk, hogy ez az intézet hatvan-
kettedik tanévét fejezte be s talán ez volt va-
lamennyi között a legmostohább, amennyiben 
a tanítónövendékek csak a legnagyobb erőfe-
szítéssel tudták csak előteremteni a tanuláshoz 
szükséges anyagiakat. A szegénysorsú tanító-
növendékek segítségére sietett nemcsak Csurgó 
társadalma, hanem a tanári testület is. A tár-
sadalom tíz, a tanárok pedig két növendéknek 
fizették meg szálláspénzét. Az intézetben, a val-
láserkölcsi és a hazafias nevelés mellett, külö-
nösen a jó ízlés fejlesztésére és a tanítóhoz, 
mint művelt emberhez illő viselkedésre nevel-
ték a tanítónövendékeket. Ennek érdekében, 
közös étkezések alkalmával, a felügyelő tanár 
illemszabályokat olvasott fel a növendékeknek. 
Az intézetekben meghonosodott i f júsági egye-
sületeken kívül, ebben az intézetben a nevelés 
szolgálatában állt a cserkészcsapat is, melynek 
Dobosy Elek igazgató a parancsnoka. Az inté-
zet gyakorlóiskolájában a kiscserkészek csapata 
alakult meg, melynek vezetője Kaposi Károly 
volt. Az intézetnek 158 tanulója volt, akik kö-
zül 37 kapott tanítói oklevelet. 

* 

Az Angolkisasszonyok egri tanítónőképzőjé-
nek értesítőjét Kiszely Imre igazgató szerkesz-
tette. Bevezető cikkében Szmrecsányi Lajos 
egri érsek, pápai trónálló 80. születésnapjáról 
emlékezik meg s méltatja a jubiláló főpap el-
évülhetetlen érdemeit. Az értesítő egyes feje-
zeteiből világosan áll előttünk, hogy ez a ta-
nítónőképző-intézet is mélyen érző, vallásos, ha-
zafias és pedagógiailag képzett tanítónőket 
nevel a hazának. Az intézetnek 234 növendéke 
volt. Az intézetben ebben az évben 41 tanítónői 
oklevelet állítottak ki. 

* 

A Miasszonyunkról nevetett kalocsai szegény 
iskolanővérek bajai r. kath. érseki tanítónő-
képző-intézetének értesítőjéből látjuk, hogy ez 
az intézet most áll a kibontakozás útján, ameny. 
nyiben ebben az évben az I. és II . osztálya mű-
ködött. Már ebből is látjuk, hogy az intézet 
nevelési rendszerében a legnemesebb pedagó-
giai gondolatokat törekszik alkalmazni, ameny-
nyiben növendékei lelkében a családi emlékek 
és hagyományok megbecsülését, valamint a 
szülőföld közvetlenebb megismerését, megsze-
rettetését s a nemzeti műveltség erőteljesebb 
megértését vési be. Az intézet I—II. osztályá-
nak 90 növendéke volt. 

* 

A miskolci orth. izr. hitközség tanítónőképző-
inté.ietének értesítőjét Serbu Adolf dr. igazgató 
szerkesztette. Az intézetnek ebben a tanévben 
még csak két osztálya működött. A nevelésre 
vonatkozó részből látjuk, hogy ez a fiatal in-
tézet nevelési rendszerében olyan gondolatokat 
óhajt megvalósítani, melyekkel növendékeinek 
lelkét erkölcsi jellemekké alakítja át. Az inté-
zet a fegyelmezés alapjává a megértő, irányító 
és az érdeklődő szeretetet tette. — Az intézet 
I—II. osztályának 63 növendéke volt. 

A S.zent Orsolya-rendiek által fenntartott 
kisvárdai r. kath. tanítónőképző-intézet értesí-
tőjének az intézet nevelésére vonatkozó részé-
ből látjuk, hogy a tanári testület az értelmi ne-
velés mellett különös gondot fordított az ér-
zelmi és akarat i nevelésre is. E célból a tan-
tárgyakat nemcsak ismeretnyujtás, hanem a 
nevelés eszközének is tekintette s ezzel ebben 
az intézetben is az összhangzatos nevelés lebe-
gett a tantestület szemei előtt. Az intézetben 
különösen súlyt helyeztek az egyéni nevelésre 
s ezzel kapcsolatban a szunnyadó erők kifej-
lesztésére és a rossz- tulajdonságok megfékezé-
sére. Az intézetnek 181 növendéke volt, akik 
közül 31 V. éves növendék jelentkezett képesítő 
vizsgálatra. 

A nagykőrösi és dunamelléki református ta-
nítóképző-intézet értesítőjét Váczy Ferenc igaz-
gató szerkesztette. Bevezető cikkében Patonay 
Dezső nagykőrösi ref. lelkipásztornak s az igaz-
gatótanács lelkész-elnökének elévülhetetlen ér-
demeit méltatja az igazgató abból az alkalom-
ból, hogy ottani működésének huszonötödik 
évét töltötte be. Lát juk az értesítőből, hogy a 
tanári kar tagjai nemcsak az, iskolában, hanem 
az iskolán kívül is tevékenyen munkálkodik, 
így Váczy Ferenc igazgató több egyesületben, 
Osváth Ferenc a Nagykőrösi Arany János Tár-
saságban, Juhász Vince dr. ugyancsak az Arany 
János Társaságban s ezenkívül a fejérmegyei 
tanítóknak is tartott előadást. Ugyancsak a 
fejérmegyei tanítók pedagógiai szemináriumán 
tartott előadást és bemutató tanítást Pál Lajos 
tanár is. Az intézetnek 180 növendéke volt s 30 
tanítói oklevelet állítottak ki. 

E lapban ismer te te t t vagy megjelent könyvek és folyó-
iratok kaphatók a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Könyvesbolt jában Budapest IV, Kossuth Lajos-ntca 18. 

KÜLFÖLDI IRODALOM 

1. Kurth Marloch: Wie erhalte ich inéin Kind 
gesund? (Hogyan őrizhetem meg gyermekem 
egészségét?) 1931, 48 lap. 

2. Ilse P rü fe r : Bitte erzähl' uns was! (Kérem, 
mesélj nekünk valamit!) 1931, 32 lap. 

E helyen már megemlékeztünk arról az idő-
és tervszerű mozgalomról, amelyet a szülőknek 
a gyakorlati nevelésben való kiképzése érdeké-
ben Dr. Johannes Prüfer lipcsei főigazgató már 
évek előtt megindított. Ennek az üdvös célnak 
szolgálatában áll a Neue Elternbücherei (Szü-
lők ú j könyvtára) című kiadványsorozat is, 
amelyből most két ú j kötetecske jelent meg 
kedves címképpel, kitűnő nyomással. Mind-
kettőnek közös vonása, hogy az olvasót nem 
elméleti fejtegetések homályos útvesztőjébe te-
reli, hanem az életből az életnek merítve, igyek-
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szik a nevelő munkáját könnyűvé, derűssé s ez-
zel sikeressé tenni. 

1. Az első füzetben a szerző (orvosi tanácsos 
a lipcsei városi egészségügyi hivatalban) 18 rö-
vid fejezetben tárgyalj ä ä gyermek napirend-
jét egészségügyi szempontból és a modern kö-
vetelményeknek megfelelően. Külön-külön teszi 
szóvá az alvást, étkezést, az iskolai munkát és 
a pihenést, a szünidőt és a beteg gyermekkel 
való észszerű foglalkozást, sőt „Das Klosett als 
Sonderkabinet der Wohnung" címmel igen he-
lyesen a lakásoknak ezt a hagyományosan és 
álszeméremből elhanyagolt fontos helyiségét is, 
hangsúlyozva a rendes és rendszeres anyag-
csere egészségügyi jelentőségét. Egy talpra-
esett bevezetésben lélektani szempontból vilá-
gítja meg szerzőnk a gyakorlati nevelésnek ezt 
a még mindig nem kellőképen méltányolt ol-
dalát. Meggyőzően mutat rá a helyes korai 
szoktatás fontosságára, a környezet behatásá-
ból, a szülők és felnőttek példájából és érdek-
lődéséből nyomban kialakuló utánzásra és be-
látásra, az akaraterőnek azzal kapcsolatos fo-
kozására, a túlságos aggodalmaskodás és ijeszt-
getés káros visszahatására s mindezek össze-
foglalásaként arra, hogy az ifjúságban tuda-
tossá kell tenni ezt az örökké igaz tételt: „Aki 
egészséges, az jókedvű, gazdag és munkabíró." 

2. A mese a kisgyermekek legkedvesebb, leg-
mélyebben ható élménye, amiből következik az 
is, hogy a mese ennek a kornak fontos nevelő 
tényezője. Mély bölcs belátással s egyben köl-
tői szárnyalással elmélkedik erről már Fröbel 
Frigyes „Menschenerziehung" (Embernevelés) 
című munkájában: „A mesemondás valóságos 
üdítő szellemi fürdő, nem könnyű művészet, 
amelyre rendszerint csak a fiatalok és az öre-
gek rátermettek, mert a mesemondónak bár az 
életen feltil kell állnia, ezt egyúttal a maga 
egészében kell befogadnia, átélnie s a gyermeki 
képzelet szárnyán közvetítenie." Ezt a nehéz 
művészetet igyekszik füzetünk hozzáférhetővé 
tenni eredeti módon, amennyiben mintegy sür-
gönystílusban átlag fél nyomtatott oldalra ter-
jedő komprimált szövegekben adja a mesék 
anyagát, amelyet azután a hivatott mese-
mondó tehetsége szerint élőszóval tetemesen ki-
bővít. A 4—7 éves gyermekeknek szánt anyag 
változatosságát a következő csoportok szemlél-
tetik: Üj mesék. Tréfás történetek a minden-
napi életből. Valóságos állatmesék. Állatok 
mint emberek. Apró erkölcsi történetek a gyer-
meki életből. Bevezetőleg Prüfer útmutatással 
szolgál arra nézve, hogy a közölt nyers szöveg 
milyen úton-módon eleveníthető meg a mese-
mondó (anya, óvónő) részéről s erre nézve min-
tául maga is feldolgoz egy szöveget. Főszem-
pontok: a valóság látszatának felkeltése, érdek-
feszítő jelenetek, a gyermek pillanatnyi lelki 
állapotának és a környezetnek figyelembevé-
tele, a párbeszédes alak hatásos volta. 

Mindkét füzetet, amely a népszerű tárgyalást 
szépen összeegyezteti a ma uralkodó lélektani 
felfogással, melegen ajánlhatjuk az olvasó fi-
gyelmébe. k f . 

Mario Bernabei: Tolsztoj. (Dante Alighieri ki-
adása. Róma.) A szerző igazságtalanságnak 
tar t ja , hogy a nevelés történetében agyon-
hallgatják Tolsztoj sikereit, pedig ő már több 
mint félszázad előtt igyekezett megvalósítani 
azokat az ideálokat, amelyekért a mai angol és 
amerikai pedagógia harcol. Sőt a Montessori 
sistema is Tolsztojéhoz hasonló elvekből indul ki, 
dacára annak, hogy teljesen ellene fordul, mikor 
elveszi az anya gondozásából a gyermeket, hogy 
az ovodába tegye. A munka első részében saját 
iskolaéveit írja le a szerző, őszintén és realiszti-
kusan ecseteli azt az idegölő tanulást, amit a jó 
osztályzat érdekében végeztek. Ebben lá t ja az 
okot, amely olyan erős ellenszenvet váltott ki 
Tolsztojból a korabeli német pedagógia iránt. 
A második részben színes, eleven képet ad a Jas-
naja Poljanai iskolai életről, amelyet Tolsztoj a 
német pedagógia elveivel homlokegyenest ellen-
tétben szervezett meg. A fősúlyt tanítványainak 
egyéni, spontán kifejlődésére helyezte. Nála 
minden az önkénytelen figyelmen alapult, amely 
nem a cselekvő alany akaratkoncentrációjából 
származik, hanem amit a tárgy érdekessége kelt 
fel. A gyermekeknek csak azt tanítják, ami ér-
dekli őket és ha unatkoznak, szabadságukban áll 
akár hazamenni, akár elaludni. Vagyis Tolsztoj 
száműzi az akaratot pedagógiájából. Művésze-
ket, érzékeny, könnyen befolyásolható lelkeket 
nevel. Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy 
vannak dolgok, amiket csak akaraterővel lehet 
megtanulni. J a j lenne, ha a tanító a gyermek-
nek mindent olyan könnyűvé tenne, hogy per-
cek alatt megemészthetné. Mi történne? Elsősor-
ban is a tanító belebetegedne a fáradtságba. 
Tolsztoj maga is idegkimerültséggel, fizikai és 
lelki krízistől gyötörve menekült a baskírok 
közé, hogy nomád életet éljen és kumiszt igryék. 
De a mai tanítók ezt nem tehetnék. Másodsor-
ban meg érzékeny, fantasztikus gyermekeket 
nevelnénk, akiknek ugyan világos és rendezett 
ismereteik vannak, de ezeknek a megszerzése 
nem az ő érd,emük, nem az ő fáradtságuk gyü-
mölcse és így nem lesznek képesek a maguk ere-
jéből újakat szerezni. Az iskola az emberi tár-
sadalomnak kicsinyített formája. Meg kell 
tanítania a gyermeket arra, amit az összesség 
megkíván, helyesnek tart. mert ha az egyénnek 
jogai vannak az összességgel szemben, akkor az 
összességnek nemcsak annyi, hanem több jo?a 
van az egyénnel szemben. Ezeket a jogokat Tolsz-
toj pedagógiája nem vette figyelembe és ezért 
nem volt életképes. A lüktető ütemben megírt 
tanulmány alapos tárgyismeretről tanúskodik és 
igen előnyös fényt vet szerzője nagy írói kvali-
tásaira. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Tanítói egyéniség és pedagógiai módszer. 
Utóbbi időben kétségtelenül túlértékelik a 

pedagógiai módszereket. A legtarkább változa-
tosságban egyre újabb és újabb metódusok lát-
nak napvilágot, más és más követelményeket 
állítanak fel, kipróbálják azokat és kísérletez-
nek velők. Majdnem minden újí tó azt hiszi, 
hogy ő találta meg a bölcsek kövét, az egyedül 
üdvözítő módszert! 

Az igazi módszer értékét senki sem kívánja 
kétségbevonni, jobb módszernél a kiváló ér-
tékű egyéniség jobbat is tud produkálni. A 
módszerekben való hit azonban esztendők óta 
kifelejtette a számításból a tanító egyéniségét, 
mely teljesen eltűnt a módszerek tömegében s 
ez kétségtelenül hátrányos volt a tanítás és 
nevelés területén. 

A tapasztalatlan tanító, kellő gyakorlat hí-
ján, a legjobb módszerek mellett sem érheti el 
a kívánatos pedagógiai eredményeket; a jó 
tanító mindenesetre eléri célját elismert metó-
dus nélkül is. Csak a valódi pedagógus kezé-
ben érvényesülhet a jó módszer. í gy a tanító 
egyénisége fölébe emelkedik a pedagógiai mód-
szernek, ezért kell különös súlyt helyezni arra. 

Annak, aki a tanítói hivatást választja élet-
pályájául, tudnia kell, alkalmas-e egyénisége e 
hivatás hiánytalan betöltésére! Aki pedig ta-
nácsával befolyást gyakorol a pályaválasz-
tásra, legyen tisztában a tanítói hivatásra ké-
pesítő követelményekkel. A tanítói hivatás ha-
sonlít a lelkészi hivatáshoz. Ez a foglalkozás 
nem tisztán kenyérkereseti pálya. Belső hiva-
tást kell érezni, enélkiil a tanító hivatásbeli 
tragédia áldozata lesz, aki az élet kertjében 
jóvátehetetlen károkat okozhat. 

Az a feladat, hogy a pedagógiai súlypontot 
a módszerről az .egyéniségre helyezzék át. Ezt 
állandó megfigyelésnek kell megelőznie, ami 
azt fcgja eredményezni, hogy az „ismerd meg 
tenmagad!" jó gyümölcsöket fog teremni min-
den tanító számára. Minden tanítónak tisztába 
kell jönnie egyéniségének tartalma, lényege és 
határai felől, mert tudnia kell, hogyan lehet 
természeti adományait értékesíteni és hogyan 
alakulhatnak ki lelki és szellemi hatóerejének 
lehetőségei? 

A tanítónak, aki az ifjúságot neveli, minden 
organikus élet i ránt érdeklődést kell tanúsí-
tania, finom érzékkel kell rendelkeznie, külö-
nösen az eljövendő iránt. Az a nevelő, aki nem 
bará t ja a természetnek, akinek a születés, nö-
vekvés, érés, virágzás, elmúlás nem szívbeli 
ügye, eltévesztette hivatását. 

Minden pedagógia alaptudománya az ember, 
ahonnan a szálak a nőhöz vezetnek. A nőnél 
minden az emberivel van kapcsolatban. Amíg 
azonban itt csak az egyéni szín bilincseli le a 
szemlélőt, a pedagógust a nőben is csupán a 
tárgyilagosan emberi érdekli, mindent az álta-
lános emberivel való vonatkozásban ítél meg. 
Az életsorsokat legtarkább változatosságukban 

a legnagyobb érdeklődéssel kíséri, hogy meg-
ismerje az embert és képet nyerjen az emberi-
ségről. Az a becsvágya, hogy mindaz, ami nem 
az emberi természetből ered, idegen maradjon 
számára. Ügy lá t ja a kultúrát, tudományt és 
technikát is minden alakjában. Mindig azt 
a kérdést teszi fel, mit jelentenek azok az em-
beriség számára? A valódi pedagógust a pszi-
chológia is a természettel való vonatkozásban 
érdekli, a tudományos alapen nyugvó és a 
gyakorlati megfigyelésen alapuló pszichológia, 
mindig csak azért, hogy ezáltal emberismere-
tét és életbölcseségét növelje. 

A tanító nagy szeretete azonban a fejlődő 
embert, az if júságot öleli át. Az igazi tanító 
boldog, ha látja, mint veti rá fénylő szemek-
kel a gyermek kérdő pillantását. A jó tanító 
apja a gyermeknek. Lelke felüdül a csírázás 
és az első virágzás csodáinak szemléleténél. 
Gyönyörködik a természet tavaszában és a 
rügyfakadás mély csodálattal tölti el. Heve 
fokozódik, ha a művészeti és kulturális életben 
valami ú j veti előre fényét és annak fejlődését 
feszült figyelemmel kíséri. Vannak tanítók, 
akik fáradhatatlanok abban, hogy mindig 
együtt legyenek a gyermekekkel. 

A fejlődő ember szeretete a pedagógus lel-
kében megfeszíti azt az antennát, amely a 
szellem és a szív legfinomabb áramait felfogja 
és továbbítja feléje. így áll elő az, amit kon-
taktusnak neveznek, a titokzatos pedagógiai 
fluidum tanító és tanuló között, mely közös-
ségi légkört teremt, rhol a tanító a legcsodá-
latosabb eredményeket érheti el. Ahol ez a 
fluidum állandó, ott a. tanító és tanuló között 
oly viszony keletkezik, amely szereteten és 
bizalmon alapszik. Ezek a szálak gyakran egy 
egész életen át összefűzik a tanítót osztályával. 

Fontos, hogy a tanító megfelelő szaktudás-
sal rendelkezzék. Ez szilárdságot és önbizal-
mat kölcsönöz neki és kiindulópontul szolgál a 
világ ismeretéhez, továbbá összekötőkapocsul 
írás tudományokhoz. 

A természeti és kulturális élet hatalmas or-
ganizmus. A tanítónak igyekezni kell ezt az 
organizmust egész nagy változatosságában 
megérezni és megérteni, mert hisz nevelésének 
célja csak az lehet, hogy az ifjúságot meg-
tanítsa arra, hogyan lehet az élet hangverse-
nyének zenéjét meghallani, megérteni és ho-
gyan illeszkedhetik bele ő maga a nagy orkesz-
terbe? 

Nevelésügyi törekvések Kínában. 
A Nankingban tartott nevelésügyi konferen-

cia a belső zavarok és politikai viszályok da-
cára nagyon látogatott volt. Kína minden részé-
ből összesereglettek a tanítók. A konferenciára 
szóló meghívókat a nemzeti kormány nevelés-
ügyi minisztériuma küldötte szét. A konferen-
ciát négy fő kérdés foglalkoztatta: a törvényes 
nevelési kényszer, a felnőttek művelése, a tanító-
képzés és a népiskolai nevelés. A népiskolai 
munka legközelebbi célja 40 millió iskolaköteles 
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gyermeket négy évig tartó költségmentes neve-
lésben részesíteni és továbbképző iskolák útján 
a tanulók képzését a szükséges fokra fejlesz-
teni. Ennek a tervnek keresztülvitelére mint-
egy 1,400.000 tanítóra, egymillió iskolahelyiségre 
van szükség, mely az államháztartást 280 millió 
dollárral terhelné meg. A felnőttek oktatása az 
analfabétizmus kiirtásán kívül az állampolgári 
nevelést tűzte ki céljául. A lerövidített rend-
szerű írás és olvasástanfolyammal kísérletez-
tek, két rendszert próbáltak ki, az egyik foneti-
kus volt, a másik ezerbetűs. Még tudományos 
kísérletek folynak egy harmadik rendszer kiépí-
tésére, mely a rajzot és a hangot is bekombi-
nálja az oktatásba. Először természetesen kellő 
számú tanítót kell kiképezni. Az egyes kerüle-
tekben a középiskolák külön osztályokat fognak 
a tanítóképzés rendelkezésére bocsátani. Ezen-
kívül minden tartományban tanítóképző-intéze-
tet fognak létesíteni. A nyári iskolák és szünidei 
tanfolyamok önkéntes tanítók kiképzéséről fog-
nak gondoskodni. Ting Hsien mintakerületnek 
számít, ahol a tömegnevelés munkáját a leg-
komolyabban fogják fel és viszik keresztül. Az 
eddigi kínai olvasókönyvek ú. n. klasszikus 
stílusban vannak írva, mely kétezer év óta köz-
használatban van. Időközben azonban a nép-
nyelv úgy megváltozott, hogy a klasszikus stí-
lustól nyelvtanilag teljesen különbözik. A neve-
lésügyi minisztérium tehát elhatározta, hogy a 
klasszikus stílusban írt tankönyveket megszün-
teti. Standard-nyelvnek a Pa Huat ismerték el, 
mert ennek vannak legszorosabb vonatkozásai 
a nép nyelvével. 

Hadirokkant tanítók egyesülete. 
A berlini hadirokkant tanítók, akiknek járan-

dóságait a nemrég kibocsátott szükségrendelet 
erősen csökkentette, legutóbb tiltakozó gyűlést 
tartottak. Elhatározták, hogy megalakítják a 
„Hadirokkant tanítók egyesületét", mely arra 
fog törekedni, hogy a hatóságoknál az alábbi 
pontok keresztülvitelét elérje: 

1. A fizetésleszállítási szakasz törlése. 
2. A rokkant tanítók kötelező tanóráinak le-

szállítása. 
3. Az előléptetési hátrányok megszüntetése. 
4. A háborús betegségek folytán történő korai 

nyűgdíjazásoknál a legmagasabb nyugdíj meg-
állapítása. 

5. A hadirokkant tanító önkényes nyugdíjazá-
sának meggátlása. 

6. Hadirokkant if jútanitók védelme a szolgá-
latból való elbocsátás ellen. 

Szünidők és szünnapok Franciaországban. 
A párizsi L'Oeuxre című napilap, amely nyilván nem 

ismeri a tanítónak testet-lelket emésztő munkájá t , avagy 
róla nom akar tudomást venni, minapi számában a kö-
vetkező tendenciózus összeállításban m u t a t j a be olvasói-
nak a tanítók elfoglaltságát az 1930—31. iskolaévben: 
70 vasárnap és csütörtök, 10 nap húsvétkor, 61 nap a 

nagyszűnidőben, K nap november 2-án, egy-egy nap 
Costes és Bellonte repülők visszatérésekor, a köztársasági 
elnök beiktatásakor, a világi iskola ötvenéves jubileumára, 
a pedagógiai értekezletre, a képesítő oklevélre, a népszám-
lálásra, végro hat nap alkalmi szünet; összesen 153% 
nap. Az idézett újság, amely nem. nagy b a r á t j a a taní-
tóságnak, ehhez a számhoz néhány malíciózus megjegy-
zést is fűz. 

Iskolaorvosi vizsgálat Csehszlovákiában. 
Az iskolaorvosi vizsgálatok Csehszlovákiában az iskola-

köteles i f júság fejlődését illetőleg kedvezőtlen képet nyúj-
tanak, amit a tanügyi körök a súlyos gazdasági viszo-
nyoknak tulajdonítanak. Az égeri iskolakerületben 2256 
iskolaorvosilag megvizsgált gyermek közül 812, a meg-
vizsgáltak 36%-a, túlságosan alacsony növésű volt, ko-
rához viszonyítva 1421 gyermeknek (6 -3%) volt kisebb 
súlya a rendesnél, normális súlya volt 443 gyermeknek 
( 2 0 % ) ; nem normálisan fejlett "volt 1813 (80%), 1195 
vérszegénységben, 283 szervi hibában szenvedett és 114-en 
csontgörbiilést á l lapí to t tak meg. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége llákon István kir. tanácsos elnöklé-
sével rendkívüli igazgatósági ülést tartott, 
amelyen a tanítóság fizetésének 10%-os csök-
kentésével foglalkozott. A gyűlésre az ország 
minden részéből eljöttek a tanítóság kiküldöttei. 

Rákos István elnök megnyitója után Földes Fe-
renc t i tkár terjesztette elő az elnökség javaslatát, 
amely szerint a tanítóság egyes csoportjait — 
különösen a terményekkel fizetett tanítókat 
— rendkívül súlyosan érinti a fizetéscsökken-
tés. Nagy aggodalmat kelt a' tanítóságban az 
a takarékosság is, amely nemcsak a tanítói fize-
téseket csökkenti, hanem az iskolai osztály-
csoportok összevonásával háború előtti lét-
számra emeli az egyes osztályokban tanuló 
gyermekek számát, amivel kockáztatja a taní-
tás eredményességét. Aggódással nézi a tanító-
ság' azt is, hogy a takarékosság az iskolánkívüli 
népművelésre a szükséges fedezetet is csökkenti. 

Grieszhaber Endre Henrik, Ormós Lajos, Mol-
dován Gábor, Keresztes Vencel, Bajnok Géza, 
Ráthonyi Lajos, Popp Ignác, Csernai Mátyás, 
Benda László, Kindlovits Pál és Há: os Antal 
hozzászólása után a nagygyűlés elfogadta az 
előadó következő határozati javaslatát: 

1. A tanítóságot a fizetéscsökkentés a leg-
súlyosabb helyzetbe sodorta, különösen a ter-
ményjárandóságos és a legkisebb fizetésű ta-
nítókat, miért is annak enyhítését kívánja. 

2. Kéri a tanítóság, hegy addig is, míg a 
készpénzfizetés rendszere az egész vonalon meg-
valósul, a terményjárandóságos tanítók érték-
egységei évenkint az augusztus—szeptember 
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havi vidéki búzaárak alapján állapíttassanak 
meg. 

3. A helyettes és segédtanítókat, valamint az 
1925. év előtt nyugdíjazottakat teljesen mente-
sítsék a százalékos levonás alól. 

4. A tanítóság saját megnyugtatásául kéri 
annak hivatalos kijelentését, hogy a fizetés-
csökkentés nem lehet jogforrás a fizetéscsök-
kentés ideje alatt nyugdíjba kerülő tanítók 
helyzetének súlyosbítására. 

5. Végül azt kívánja, hogy a nagy*takarékos-
ság ne akadályozza a már lendületnek induló 
népiskolai élet külső és belső fejlődését. 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
választmánya Galla Endre elnöklete alatt gyű-
lést tartott. A választmányi tagok beszámoltak 
arról a nagy lehangoltságról, amit a fizetés-
csökkentés az állami tanítók körében keltett. 
A választmány a fizetéscsökkentést elsősorban 
a népoktatás ügye és a nemzet jobb jövője 
szempontjából káros hatásúnak tartja. Kéri a 
választmány, hogy a drágaság emelkedésére és 
téli szükségletekre való tekintettel az esetleges 
előlegek és pénzintézeti kölcsönök levonása a 
tél idején szüneteljen. Sürgette a választmány 
a tanító-internátus felépítését, mert erre a be-
hatás i díjakból megfelelő összeg folyt be, ami-
ből már egy internátus megnyitható. Vitéz 
Csorba Ödön főtitkár jelentését, majd Czibor 
János pénztáros beszámolóját a választmány 
tudomásul vette. Elhatározták, hogy az évi köz-
gyűlést november 7-re Budapestre összehívják. 

A Szécsényvidéki Katholikus Népnevelők Szé-
csényben tartották meg gyűlésüket. A meg-
nyitó beszédet dr. Druga László esperes, egy-
házkerületi tanfelügyelő, nógrádmegyeri plébá-
nos mondotta. Dr. Visnovszky Rezső a gazda-
ságtan, természetrajz és háztartástan tanításá-
nak újabb módszereit ismertette. Bódi Ilona 
tornatanítást mutatott be. Körmöczy János, a 
Szécsényvidéki Kath. Népnevelők elnöke Sze-
retetről az iskolában" cím alatt tartott értékes 
előadást. Végh Erzsébet tanítónő az iskolai ki-
rándulások szükségességét fejtegette. Vadkertliy 
Béla tanító, egyesületi főjegyző „Szécsény és 
vidéke a magyar történelemben" címen érteke-
zett. 

Katholikus tanítok gyűlése. A kecskemét-ör-
kényi római katholikus esperesi kerület tanító-
egyesülete évi rendes közgyűlését Lajosmizsén, 
az iparosok kultúrházában tartotta meg. Mihá-
lovits Ernő kanonok megnyitó beszéde után 
Ábrahám István a gyermeknevelés akadályai-
ról, Kozák Árpád a magyar nyelvtanításról és 
Galambos József a vallásos nevelésről érteke-
zett. Szűcs Gyula kerületi tanfelügyelő buzdító 
szavai után véget ért a gyűlés. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A zempléni tanítók szeptember havi pedagógiai 
szemináriumai. A nagy gazdasági válságban 
az egész vonalon a takarékosság a jelszó. 
A takarékosság jegyében a tanítóság fizetését 
is leszállította az állam és minden iskolafenn-
tartó. Ezenkívül újabb időkben iskoláinkban 
— helyenként felerészben! — helyettesi meg-
bízottak és segédtanítók tanítanak, akiknek 
illetményei a legminimálisabbak. Súlyos adók-
kal is megterheltek bennünket. 

S erre mivel felel Zemplén vármegye tanítói 
és óvónői kara? Folo?ott munkával! Ez oly ön-
tudatosan hazafias és ideális magatartás, ame-
lyet nyomatékosan le kell szögeznünk e lap ha-
sábjain. 

A tanítóság a legnagyobb lelkesedéssel és 
munkavággyal tar tot ta a mult évekhez hason-
lóan meg négy körzetben szemináriumi elő-
adásait, amelyeken teljes létszámmal résztvett 
s az óvónői kar ugyancsak nagy buzgalommal 
szervezte s tartotta meg hatnapos szemináriumi 
tanfolyamát. S ami kiilönönsen kiemelendő: 
e szemináriumok a tanítók és óvónők saját 
költségén tartattak meg. Senki semmi címen se 
napidíjat , sem előadói díjat, sem útiköltséget, 
sem ellátási díjat nem kapott. Ebből büszkén 
megállapíthatjuk a tanítóság rendkívüli áldo-
zatkészségét. Anyagi áldozatot hoz, hogy szór-
hassa szellemi kincseit. Anyagi áldozatot hoz 
oly időkben, amikor kétségbeejtően sovány 
kenyerét többszörösen megnyirbálták; anyagi 
áldozatot hoznak a jobbára nagycsaládú taní-
tók szeptemberben, amikor rémítő anyagi gon-
dokkal küzdenek, amikor a legnagyobb lelemé-
nyeséggel sem tudják előteremteni gyermekeik 
városi beiskolázásához szükséges költségeket, 
a ruhaneműbeszerzés költségeit, az útiköltsé-
get, a beiratási, tandíjat , a tankönyvek árát, 
a havi ellátási dí jat stb. 

Mi képesíti erre a tanítói kart? Lelkének 
emelkedettsége, idealizmusa. I lyen a zempléni 
tanító, ilyen a magyar tanító. E téren velünk, 
tanítókkal más státus nem versenyezhetik. Ké-
szülünk a minél sikeresebb tanítási ós nevelési 
munkára, mert egy jobb, az élet nyomorúságai-
val sikeresebben megküzdeni tudó nemzedéket 
akarunk felnevelni, egy olyan generációt, amely 
erősebb lesz, amely képesebb lesz arra, hogy a 
nemzet anyagi és lelki feltételeit biztosítsa. 

Az első tanítói szeminárium szeptember 21-én 
Szerencsen volt. I t t Csanády Anna oki. polg. 
iskolai tanár, állami elemi iskolai helyettes 
tanító ismertette a beszéd- és értelemgyakorla-
tok fontosságát, tanítási módját. Kiváló szak-
tudással és páratlan gyakorlati érzékkel ol-
dotta meg feladatát. Munkájáért osztatlan, lel-
kes elismerésben részesült. Az elméletet azon-
nal gyakorlati tanításban is bemutatta, amely-
nek során tanítói művésznek bizonyult. Egy 
másik gyakorlati tanítás is volt, ezt Weh of sich 
Béla, mádi helyettes tanító tartotta, aki szintén 
a tanítói rátermettségének adta tanújelét. 
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Szeptember 22-én Sátoraljaújhelyen gyűlt 
egybe a tanítói kar. Az itteni előadássorozat 
programmját rendkívül értékessé tette dr. 
Kenyeres Elemér budapesti egyetemi magán-
tanár előadása, aki a Sátoraljaújhelyen egy-
idejűleg tartott óvónői 6 napos szeminárium 
két kiváló előadójának: Stelly Gizella buda-
pesti felügyelő óvónőnek és Papp Mária a bu-
dapesti óvónői szeminárium vezetőjének társa-
ságában tisztelte meg szemináriumunkat. Dr. 
Kenyeres a legújabb pedagógiai törekvéseket, 
a pedagógiai reformátorok munkásságát is-
mertette s kiemelte azokat az irányzatokat, 
amelyekkel a tanítóság a munkáját értékesebbé 
teheti. Vargányi Gizella okleveles polgári 
iskolai tanár, bodroghalomi állami elemi 
iskolai helyettes tanítónő a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításáról tartott igen értékes 
előadást. Ezen előadás pedagógiai elveit Tamás 
Délinké és Nagy Gerzson pácini helyettes ál-
lami tanítók mutatták be gyakorlatilag egy-
egy kiválóan sikerült gyakorlati tanításban. 

Szeptember 23-án Sárospatakon Reskó János 
ismertette a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításának módszerét. Értekezésében az év-
tizedes gyakorlatból levont gazdag tapasztala-
tokat az elméleti fogalmak reflektoraival vilá-
gította meg. Nagy sikert aratott. Márton János 
és Hettmanek József gyakorlati tanítást tar-
tottak. 

Szeptember 28-án Ricsén gyűltek egybe a 
Bodrogköz tanítói. I t t Kántor Mihály reme-
kelt. „Az életmester" cím alatt csillogtatta soha 
nem lankadó idealizmusát. Létray Irén ura-
dalmi tanítónő egy minden tekintetben kiváló 
gyakorlati tanítást mutatott be. Módszere cse-
lekedtetve szemléltető volt. 

Valamennyi szemináriumon Bencze András 
népművelési titkár értekezett arról, miképen 
szolgálhatja a tanító a népművelés feladatait. 
Mind a négy szemináriumot komoly emelke-
dettség jellemezte. Az előadók, gyakorlati taní-
tók teljes felkészültséggel a tőlük telhető leg-
jobbat, legértékesebbett nyújtották. A bírálatok 
minden személyes vonatkozástól, szenvedélyes-
ségtől mentesen csakis a tárgyi érdekeket szol-
gálták és több pedagógiai értéket jegecesítet-
tek ki. 

E szemináriumokon Petreczky Jenő kir. tan-
felügyelő elnökölt. 

H Í R E K 

Tanítók küldöttsége a kultusz-
miniszternél. 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Or-
szágos Szövetségének elnöksége tisztelgett 
október 3-án dr. Ernszt Sándor kultusz-
miniszternél. A küldöttségben résztvettek 
Rákos István kir. tanácsos vezetésével Hú-
ros Antal alelnök, Ormós Lajos alelnök, 
Wanitsek Rezső főtitkár, Bozsik Béla lap-
szerkesztő és Marikovszky Gyula pénztáros. 
Rákos elnök a tanítóság nevében üdvözölte 
a kultuszminisztert, átadta neki a tanítóság 
írásba foglalt kívánságait. Különösen aján-
lotta a miniszter megértő jóindulatába a 
nyolcosztályos népiskola megvalósítását, a 
főiskolai tanítóképzés és a szakszerű iskola-
felügyelet megalkotását, a terményfizetéses 
tanítóság megsegítését, és amit még a mai 
viszonyok között is elintézhetőnek gondol a 
tanítóság: az elemi iskolai igazgatói díjak 
méltányos rendezését. 

A kultuszminiszter válaszában megkö-
szönte a tanítóság üdvözletét és kijelentette, 
hogy ha az ország mai nagy szegénységé-
ben valahol megtakarítás érhető el, akkor ő 
a népoktatás ügyének fejlesztésére és a ta-
nítóság helyzetének javítására minden lehe-
tőt meg fog tenni. De számolnunk kell azzal, 
hogy most külföldön is mindenütt vissza-
esés van. Szászország kénytelen bizonyos 
mértékben visszafejleszteni azt, amit a nép-
oktatás területén a háború óta alkotott. És 
így van ez most mindenfelé. Meggyőződése, 
hogy különösen a nehéz időkben azokon kell 
legelőször segíteni, akik erre legrászorultab-
bak. A tanítókat is olyanoknak tartja, akik-
nek a megsegítése legelsőrendű kormányzati 
és nemzeti feladat. 

A Ferenc József-emlékteinploin felszentelése. 
Néhai I. Ferenc József király uralkodásának 
emlékét örökíti meg az a monumentális temp-
lom, amelyet október 4-én szentelt fel nagy 
ünnepélyességgel Serédy Jusztinián bíboros-
hercegprímás a tisztviselőtelepi Rezső-téren. 
Mint az alapkő letételénél, most a felszentelé-
sen is jelen volt Horthy Miklós kormányzó, 
nejével együtt. A templomszentelési szertartás 
kora reggel kezdődött, 11 órakor pedig a her-
cegprímás nagy papi segédlettel tartotta meg 
az első szentmisét az ú j templomban. Ott vol-
tak többek között Auguszta kir. hercegasszony, 
Gabriella és Magdolna kir. hercegnők, dr. 
Ernszt Sándor kultuszminiszter, valamint az 
egyházi és világi élet számos vezető embere. 
Az ünnepi mise után a hercegprímás szent-
beszédet mondott. — Ennek a templomnak — 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 
19 

((>/,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

mondotta — minden köve és téglája évszáza-
dokon át hirdetni fogja Isten dicsőségét, a Ma-
gyarok Nagyasszonyának tiszteletét és a katho-
likus hívek áldozatkészségét. Imádság háza lesz 
ez a templom, nemcsak az egyes embereknek, 
hanem az egész magyar nemzetnek is. 

Igazgatói kinevezés. Hanauer A. István váci 
megyéspüspök úr Harmath István sziráki já-
rási tanítóegyesületi elnök, lőrinci, Veréb Ist-
ván zagyvaszántói és Kaszap Béla sári kántor-
tanítókat iskolaigazgatókká nevezte ki. A két 
első iskolánkívüli és pedagógiai szemináriumi 
működésével fejtett ki hasznos nemzetnevelő 
munkát. Kaszap a közoktatás terén kifejtett 
érdemeinek elismeréséül részesült előléptetés-
ben. 

A kőbányai ú j evangélikus templom felszente-
lése. A budapesti X. kerületi evangélikusok 
Majba Vilmos lelkész vezetésével templomot 
építettek. Az ú j templomot október 4-én szen-
telték fel ünnepélyesen. Tizenegy órakor érke-
zett meg a felszentelés szertartását végző 
Raffay Sándor püspök, Broschko G. Adolf es-
peres, Kemény Lajos igazgató-lelkész, Magócs 
Károly püspöki másodlelkész és számos más 
lelkipásztor társaságában. A templomot építő 
Frecska János tanár adta át a templom kulcsát 
.a pesti magyar ev. egyház felügyelőjének, 
Tolnay Kornél ny. máv. elnökigazgatónak és 
az ő kérésére Raffay Sándor püspök ünnepi 
szavak kíséretében nyitotta ki a kaput és köz-
ének után a püspök Salamon király templom-
szentelő fohászával és emelkedett beszéddel 
adta át az új szent hajlékot rendeltetésének. 
Az ünnepi istentisztelet után egyházközségi 
díszközgyűlés volt. 

A biatorbágyi rémtett angol áldozata. A Times 
tanügyi melléklapjának folyó évi szeptember 
26-i száma megemlékezik Miss Hilda Fowlds 
haláláról, akit éppen magyarországi tanulmány-
útjáról hazatérőben ért utol gyászos végzete. 
Miss Fowlds a favershami leányiskola igazga-
tója volt, igen alapos kiképzésben részesült s 
mint önálló hajadon, nevelőmunkásságának és 
az önképzésnek szentelte minden tehetségét. Be-
hatóan foglalkozott történelmi tanulmányokkal, 
amiért dicsérő oklevelet is nyert, ezenkívül 
specialitása volt az izlandi és a magyar nép-
rajz. Az idén is éppen a magyar népdal és népi 
zene stúdiumával töltötte idejét körünkben. 
Halálával nemcsak a kiváló humanisztikus 
műveltségű nevelőt, de a magyarságnak jóba-
rá t já t s alapos ismerőjét is gyászoljuk. 

Kiskorú regényírók. Párizsban egy kalandorregény 
megírására hirdetett pályázaton az első dí ja t , 100.000 
frankot , „Ha t ha lo t t " című regényéért Steeman André 
nyerte el, aki irodalmi pá lyafu tásá t 15 éves korában 
kezdte meg. Kívüle dicséretet (mention honorable) nyert 
a 11 éves Paulet te de Champeaux „11 óra 37 perc" 
című bűnügyi regényével. Ehhez csak annyit , hogy a re-
gényeket termelő csodagyermekektől éppen nem vagyunk 
elragadtatva, mert jövőjük vajmi kevéssé biztató. 

A Rádió Szabadegyetem október 18-i, 25-i és 
november 1-i előadásainak rövid tartalma. 
A magyar haza. (Október 18-án t a r t j a dr. Fodor Fe-
renc, egyetemi ny. rk. tanár). A magyar nemzet min-
den anyagi értékei között legállandóbbak azok az ér-
tékek, amelyeket a magyar haza földjének természeti 
javai jelentenek. A magyar föld e természeti értékeit 
mint aminő a haza földjének helyzete Európában, a 
föld felszíni tagozódása nyú j to t t a gazdasági előnyök a 
magyar föld kedvező éghajlata, termékeny ta la ja , vizei, 
növényzete stb., soha semmiféle emberi beavatkozás 
meg nem szüntetheti . Ezekből a természeti javakból 
azonban emberi munkával kell kitermelni a gazdasági 
értékeket. A haza földjének értéke tehá t a természeti vi-
szonyoktól és a földbe fektetet t nemzeti munka nagysá-
gától függ. A magyar nemzet mindenkor megtalál ta azo-
k a t a gazdasági formákat , amelyek közöt t megélhetett a 
magyar földön. Nagy veszteségeink ellenére is sok érté-
künk maradt a magyar földön. Csak kevésféle ez az érték. 
Ű j irányú munkával azonban ezek ismét sokféle értékké 
vál tozta thatók á t . (Elolvasásra a jánl juk az előadónak 
,,Szülőföld és honismeret" című munkájá t , amely meg-
talá lható minden népkönyvtárban a Magyar Népművelés 
Könyvei sorozatában.) — Wesselényi, Erdély Széchenyije. 
(Bodor Aladár október 25-i előadásának gondolatmenete ) 
Hata lmas nógrádi várurak, nádorok és szabadsághősök 
nemzetségéből lép ki az erdélyi közélet küzdőterére a 
hasonló nagynevű apának még nagyobb fia, a második 
Wesselényi Miklós. Birkózásra született testi és lelki 
erőkkel, veszedelmes kalandokba sodró végletes szenvedé-
lyekkel — mégis az emberies gyöngéd szív és a türelmes 
szakadatlan munka, hőse lesz. Széchenyi ba rá t j a ; i f júkori 
lelkesedéssel e g y ü t t indulnak tapasztalatszerző ú t r a és 
később mindinkább szétváló uta ik egyazon kálváriára 
vezetnek. Wesselényinek is a szabadságharc és az ő ember-
séges törekvéseinek bukása után egy kis osztrák szana-
tóriumban borul el végképen tragikus é l e t e . . . De a mai 
-kor magyarja, ső t a mai erdélyi oláh paraszt is ka lapot 
emel a hős emléke előtt, ki az emberies egyenlőségét, az 
elnyomott pa rasz t fölemelését, a nemzetiség szabad kul-
t ú r á j á t s a lelkiismereti szabadságot hirdette az eszmék 
fölszentelt földjén, Erdélyben — A családi élet hatása a 
jellemre. (November 1-én t a r t j a dr. Imre Sándor egyetemi 
tanár.) Négy, összetartozó előadásban a családi élet négy, 
nagy kérdése kerül sorra. Az elsőben aiTÓl lesz szó, 
hogy jellemünk alapjai már a születéskor bennünk vannak 
ugyan, do aszerint alakulnak, hogy a kisgyermeket szülei, 
testvérei és mások részéről milyen hatások érik a legfogé-
konyabb korszakban, azután, milyen hatások érik a ser-
dülés korában. Az így kialakuló alapvonások mindvégig 
megmaradnak, de nem mindig jelentkeznek. Sokszor egy-
egy olyan jellemvonás ötlik szemünkbe, amit még 
eddig nem ve t tünk észre. A körülmények bizonyos voná-
sokat kifejtenek, másokon elsorvasztanak. A körül-
mények vál tozása mia t t látszik úgy, mintha a jellem vál-
toznék, pedig csak a lappangó vonások jelentkeznek a ked-
vező alkalommal. Az előadás az t m u t a t j a meg, hogy a 
családi állapot változása milyen ú jabb meg újabb alkal-
makat ad az egyéni jellemvonások nyilvánulására. Külö-
nösen a családalapítás és ennek a családnak az életében 
beálló változásai nagy jelentőségűek mind a férfiak, mind 
a nők jellemének teljes kibontakozására. 

Jubileum. Sille Lajos nyugalmazot t kán tor tan í tó , c. 
iskolaigazgató és felesége f. hó 4-én ülték meg gyerme-
keik és unokáik kőiében Isztimér községben esküvőjük 
50 éves jubileumát. 
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Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
közgyűlése. Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Tár-
saság most t a r t o t t a ezidei közgyűlését Simon La jos el-
nöklete a la t t . A nagyszámú hallgatóság előtt az elnök 
vázolta azt a szorgos munkásságot, amelyet a t á r sa ság 
kilenc év óta kifej tet t . Jelentette, hogy ez a tizedik esz-
tendő, melyet most kezdenek meg, egyút ta l jubileumi esz-
tendő is, mert ebben a tizedik esztendőben ünnepli 
meg a társaság fennállásának tízéves jubileumát, nem-
különben Gárdonyi Géza elhalálozásának tizedik évfor-
dulóját . Bejelentette, hogy a tizedik évfordulót a t á r sa -
ság Gárdonyi Géza emlékezetének szenteli, fe lá l l í t ta t ja a 
nagy író szobrát, melyre eddig adományokból 26.000 
pengő gyűlt össze. A Lónyai-u. ref. gimnázium falába, 
mely épületben Gárdonyi 3 éven á t tanul t , emléktáblát 
helyez el, melynek felál l í tására Sződy Szilárd szobrász-
művész plaketet a jándékozott . Kiadja a Dante könyv-
kiadó társasággal kapcsolatban Gárdonyi műveinek 25 
kötetből álló soroztát . Felhívja a társaság az ország va-
lamennyi iskoláját, hogy Gárdonyi halálának tizedik év-
fordulóján egy-egy ünnepséggel áldozzanak a nagy író 
emlékezetének. A közgyűlés örömmel fogadta az elnöki 
előterjesztést, hozzá já ru l t ahhoz a tervezethez, amelyet 
az elnök vázolt. Móra László fő t i tká r jelentésében fel-
sorakoz ta t ta a társaság multévi gazdag működését. Bene 
Lajos pénztáros a t á r saság vagyoni állapotáról t e t t je-
lentést. Berwaldszky Kálmán alelnök előterjesztette azok-
nak a jelölteknek a névsorát, akiket a bírálóbizottság a 
társaságba felvételre a j án lo t t . A közgyűlés 22 t ago t vet t 
fel a kültagok sorába. 

Varga Gergely ünneplése. 41 évi tanítói szolgá-
lat után nyugalomba vonult a fóti ref. egyház 
kiváló tanítója, a Pesti Egyházmegyei Tanító-
egyesület elnöke. Tevékeny működése folytán 
alakult meg a fóti gazdakör, a hitel-és fogyasz-
tási szövetkezet, az egyházi dalkör és számos 
más egyesület, amelyek Fót községet népmű-
velés szempontjából első sorba emelték. Az 
ünnepélyes búcsúzáson megjelent a község 
apraja-nagyja. Zokogva vettek búcsút tőle hű 
tanítványai, tanítótársai és a falu népe vallás-
különbség nélkül. A lelkészek és a főjegyző 
búcsúszava után az Országos Tanítószövetség 
titkára, Földes Ferenc üdvözölte a nyugalomba 
vcnuló ősz tanítót. Végül Varga Gergely kö-
szönte meg az üdvözléseket és Ígérte, hogy a 
nyugalom napjait is fel fogja használni arra, 
hogy Fót község népművelését tovább szolgál-
hassa. 

A Rádió Szabadegyetem előadásainak előzetes 
ismertetése. Az iskolánkívüli népművelés rádió-előadá-
sainak (Rádió-Szabadegyetem) megindulása alkalmából 
felkérjük népművelő olvasóinkat, hogy a népművelési elő-
adásokon a hallgatók figyelmét a Rádió Szabadegyetem 
előadásaira felhívni szíveskedjenek, mégpedig oly módon, 
hogy a hal lgatókat az előadások tar ta lmáról is tájékoz-
tassák. Ez a t á jékoz ta tás lehetővé válik azoknak a t a r -
talmi ismertetéseknek alapján, amelyeket a Rádió-Sza-
badegyetem előadásairól rendszeresen és előzetesen köz-
lünk. 

A diapozitív képsorozatok kölcsöndíjának le-
szállítása. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter értesítette a törvényhatósági iskolánkívüli 
népművelési bizottságokat, hogy a vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium diapozitív köl-
csönzőjéből kikölcsönzött diapozitív-sorozatok 
(vetíthető képek) kölcsönzési díját sorozaton-
ként 50 fillérről 20 fillérre szállította le. Az oda-
és visszaküldés költségei ezután is, mint eddig, 
a kölcsönvevőt terhelik. 

ü n n e p e l t t an í tó . Kedves ünnepséggel búcsúztatta a 
nagykőrösi taní tóság Fodor József tanyai t an í tó t nyuga-
lomba vonulása alkalmával. Fodor József 41 évet szol-
gált, mint taní tó s ebből 34 évet a nagykőrösi tanyákon 
tö l tö t t el. Az elmúlt 41 év a l a t t összesen 4683 gyerme-
ket részesített a népoktatás áldásaiban. 

Francia iskolastatisztika. A francia H. K. (Jour-
nal Officiel) a következő számbeli adatokat közli 
a népoktatás keretében tartozó iskolák 1929. évi 
december 31-i állapotáról. Óvódák: 2720 nyilvá-
nos 159.860 fiúval + 147.493 leánnyal = 307.353: 
505 magánintézet 15.198 fiúval + 15.336 leánnyal 
= 30.534. Elemi népiskola: a) nyilvános 20.594 
fiúiskola 1,753.732 tanulóval és 20.673 leányiskola 
1,573.282 tanulóval; 6390 tanítóval + 17.605 
tanítónővel = 23.995; b) magániskolák: 2749 fiú-
iskola 290.102 tanulóval és 8494 leányiskola 
542.235 tanulóval, 3 tanítóval + 437 tanítónővel 
= 440. Felső népiskolák: 328 fiú- és 242 leányis-
kola 42.192, illetőleg 41.138 tanulóval (a tan-
erők száma bennfoglaltatik a fentiekben). 
A nyilvános népiskolákban van 42.309 tanító és 
80.297 tanítónő, a felső népiskolákban 1847 ta-
nító és 1768 tanítónő. 

Egy külföldi népművelő intézet negyedszázados 
emlékünnepe. A prágai Masaryk népművelő intézet 
25 éves fennállása alkalmából emlékünnepet t a r to t t ak a 
prágai régi városháza nagy tanácstermében, a cseh kul-
tuszminiszter, valamint a belügyi és népjóléti minisz-
térium, továbbá 82 kultúregyesületi és számos hivatali 
kiküldött, szenátor, országgyűlési képviselő, nagyszámú 
közéleti egyéniség (író, tudós, lapszerkesztő) és érdeklődő 
jelenlétében. Dr. Fr. Pas t rnek egyetemi t anár , az intézet 
elnöke üdvözölvén a megjelenteket, felolvasta a köztársa-
ság elnökének ez alkalomra küldött üdvözlő levelét, 
amelyben az államfő hangsúlyozza, hogy a mai időben 
az iskolánkívüli népművelésre rendkívüli szükség van. 
A levél felolvasását, az intézet korszakalkotó munkássá-
gáról szóló jelentés követte, amelyből kitűnik, hogy pél-
dául csak az 1927/28. tanévben 2-5 millió csehkoronát 
fordí to t t az intézet az iskolánkívüli népművelésre. 

Tanítók elbocsátása. A takarékossági intézkedések 
következtében Berlinben 220 i f jú tan í tó t bocsátot tak el a 
szolgálatból; ezzel évi 400.000 márka megtakarí tás t ér-
nek el. 

Egy csikágói milliomos alapítványa. J. Rosen-
wald, német származású csikágói milliomos egymillió dol-
lár a lapí tványt létesített egy iskolai fogklinika céljaira, 
melyet Berlinben ál l í tanának fel. A klinikán kívül isko-
lát ál l í tanak fel orvosi asszisztensnők kiképzésére. 

Nemzeti ösztöndíjhivatal Franciaországban. 
A francia kamara közoktatásügyi bizottsága legutóbb el-
fogadot t egy nemzeti ösztöndíjhivatal (Office National des 
Bourses) felállítására vonatkozó indítványt. Ez az ú j hi-
vatal a különböző tanintézetek tanulóit l á tná el ösztön-
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díjakkal egy bizottság a ján la tá ra , amelyben a nyilvános 
és magániskolák tanárain és tanítóin kívül helyet fog-
lalnának még a szülői szervezetek és a termelő csoportok 
képviselői is. 

Halálozás. Feledi Károlynó szül. Kelemen Irma, oki. 
taní tónő, Kelemen La jos ny. hódmezővásárhelyi ref. igaz-
gató- taní tó leánya, szeptember 29-én, rövid szenvedés 
után, életének 30-ik évében Szegeden elhunyt. — A Frank-
lin-Társulat igazgatósága, felügyelő-bizottsága, tiszt-
viselőkara s egész személyzete fájdalommal tuda t ja , hogy 
a t á r su l a t igazgatóságának a tagja , dr. késmárki Lányi 
József tinnini felszentelt püspök, lekéri apát , váradi kano-
nok, apostoli protonotárius és pápai házi prelátus, pápai 
t i tkos kamarás, a Szent Sír-rend magyarországi nagy-
mester-helyettese és nagykeresztese, a Szent István-iend 
közép- és kiskeresztese, a Lipót-rend lovagja, a P r o Ecc-
lesia et Pontifice díszjelvény és a Magyar Vörös-Kereszt 
I. oszt . díszérmének birtokosa stb., stb. folyó évi szep-
tember hó 28 án visszaadta lelkét Teremtőjének. Fenn-
költ szellemével, gazdag tudásával, igazságszeretetével 
mindenkor hazájának s a magyar kul túrának ügyét szol-
gál ta . — A kiskunlacházai ref. egyház rektor-tanítója, 
Szabó Kálmán rövid, de súlyos szenvedés u tán 1931. októ-
ber 4-én, életének 53-ik évében meghalt. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A testi nyomorékok 
gyógyítása és iskoláztatása. 

I r t a : Hegedűs Lajos, 
a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthonának igazgatója . 

A legutóbbi népszámlálás alkalmával a népszámláló biz-
tosoknak össze kellett írniok az országban a nyomorék 
gyermekeket. A felsőbb hatóságok ezt a rendeletet azért 
ad t ák ki, hogy végre a testi nyomorék gyermekek számá-
ról hivatalos stat iszt ika készüljön és hogy őket gyógyít-
ta thassák, t an í t t a thassák és az életre kiképezhessék. Hogy 
ez a kérdés megoldható legyen, pontos stat iszt ikának kell 
készülnie, úgy, mint Németországban. O t t ugyanis nem 
lá tunk nyomorék gyermeket az utcán, az utcasarkon fetren-
geni. koldulni. El vannak helyezve intézetbe és akikből 
lehet munkaképes embert nevelni, gyógyítani, azokat ké-
sőbb kibocsátják az életbe. Akik életképtelenek, azokat 
asylumban ta r t j ák . 

Magyarországon a Nyomorék Gyermekek Országos Ott-
hona (VII, Mexikói-út 63.) a nyomorékmentés centruma. 
Ez az intézet — mindenképen modernül és célszerűen 
felszerelve — európai színvonalon áll. 

A Városliget há tamögöt t , ahol a főváros egyéb jóléti 
intézményei vannak, a jólevegőjfi Zuglóban áll az egy-
emeletes épület, ahol a nyomorék gyermekeket emberré ne-
velik. A berendezés, a munka mindama célt szolgálja, 
hogy a szerencsétlen emberi roncsokból embert formál-
jon. Az intézet három részből áll. Van kórháza, ahol a 
bénakezű, vagy -lábú nyomorékokat tornázással, orvosi 
kezeléssel, operációkkal s tb. próbálják éptestö emberré 
gyógyítani. A kedves gyermekfejek mosolyogva fekszenek 
a t iszta, fehér kórházi ágyakon, mert szinte maguk előtt 
l á t j ák , hogy a szenvedésük elmúltával ők is vidáman, 
gyógyulva vehetnek részt majd gyermekpajtásaik játékai-
ban. Mindenütt derű, fény és mosolygás, a fehérruhás or-

vosok és ápolónők kedvesen beszélgetnek a gyermekekkel 
és vigasztalják őket. A kórházban éppé vagy a munkás 
életre képessé teszik a gyermeket. A csúszó-mászót man-
kóra emelik, a mankósból bot tal járót , s így tovább javí t -
ják, gyógyítják azt , amit a sors a szerencsétlen nyomo-
rékon elrontott. Az intézet másik részén, a rendes iskola-
termekben, úgy, mint az ép emberek, s a j á t í t j ák el mind-
azokat a tanulmányokat , amelyekre az életben szükségük 
van. Megható az, amikor az egykezű, vagy karnélküli 
gyermek, a tudomány minden eszközét felhasználva, irká-
jában szebbnél-szebb betűket ír, rajzol. 

A modernül felszerelt gyógypedagógiai iskola nyolc osz-
tályával és az iparostanonciskola négy osztályával végzi 
a t an í t á s munkáját . A csúszó-mászó, az egykezű nyomo-
rék, de általában bármilyen testi hibában szenvedvén is, 
nem járhat rendes, ép gyermekek közé iskolába és így 
szükséges, hogy őket külön módszer, külön tanterv eze-
rint tanítsák. De a végcél ugyanaz. Nem úgy, mint a 
vakoknál, akik az épekkel együtt dolgozni sohasem tud-
nak; nekik külön kell munkát vállalniok. A nyomorékot 
ebben az intézetben úgy nevelik, hogy amikor onnan ki-
megy, vagy ép, vagy az éphez hasonló, de mindenesetre 
munkájában, az életben való minden tetteiben az éppel 
megállja a versenyt. Mindenütt és mindenben együt t dol-
gozhat . 

Azért nevelik a nyomorékot kenyérkereső pályára, hogy 
ezáltal is kevesebb terhe legyen az államnak és a társa-
dalomnak, mert hiszen a nyomorék önmagát t a r t j a el. 

A nyomorékok o t thonában mesterségre, t ehá t munkára 
t an í t j ák a gyermekeket. Van i t t bőrdíszműves-műholv, 
ahol szép levéltárcákat, női táskákat készítenek, cipész-
műhely, ahol ú j cipőket és javí tásokat csinálnak, szabó-
műhely, ahol elegáns, szép férfi- és női ruhákat készí-
tenek. Van kertészet, ahol virág- és konyhakertészetet 
taní tanak, fehérnemű-varrodájuk, ahol s a j á t szükségletü-
ket készítik, de idegeneknek is dolgoznak, és külön kötő-
szövőműhelyük is van a nyomorékoknak. 

A nyomorék munká ja hasznára válik s a j á t magának és 
a társadalomnak, mert nem kell majd koldusként, vagv 
bűnözőként eltartani, hanem el tar t ja ő sa já t magát , be-
csületes munkával. Szorgalmas, derék, jól nevelt, dolgozni 
akaró munkásokat nevelnek i t t , akik szívesen dolgoznak 
kenyerükért, jövőjükért . 

Hazánkban a tes t i fogyatékosokról a legújabb időkig 
csak társadalmi ú ton történik gondoskodás. Az északi és 
nyugati államok már ta lá l tak módozatokat, melyekkel a 
nyomorékon segítsenek. Törvény szabályozza a nyomorék 
bejelentését, nevelését, t an í t á sá t és kiképzését. A szülésznő 
köteles a születéskor, orvos, a fogyatékosság észlelésekor 
bejelenteni a nyomorékot. Ha azután szociális helvzeto nem 
engedi meg az orvoslásról, vagy nevelésről való szakszerű 
gondoskodást, akkor a köz terhére intézetbe helyezendő. 
Az intézetben azu tán vagy meggyógyítják, vagy megtaní t-
ják a fogyatékost, vagy ha képezhetetlen és gyógyí tha-
ta t l an , asylumba helyezik. Nálunk, sajnos, az ügy csak 
papiroson van némileg rendezve. Van egy népjóléti ren-
delet 1926-ból, mely részben szabályozza a kérdést, de 
a rendelet végrehaj tása a mai napig késik. S így t á r sa -
dalmi úton, jótékonysági, emberbaráti alapon csinálják 
nemes emberbarátok azt , amit tenni tudnak. 

Sajnos, csak a társadalom adományaiból tudják fedezni 
szükségleteiket. Állami segítség kevés, alapok nincsenek, 
ha voltak is, » háború utáni devalváció megszüntette 
azokat . 
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A stat iszt ika ki fogja mutatni , hogy Magyarországon 
ilyen nevelésre, gyógyításra és kiképzésre szoruló nyo-
morék kb. 2500—3000 van az országban. A fentnevezett 
intézetben 160 gyermek van, s abból kb. 35—40 fekvő 
beteg. Legalább is 10 ilyen intézetre volna szüksége 
Csonka-Magyarországnak, hogy a bénakezű, csúszó mászó 
minden nyomorékból munkaképes egyén válhasson. 

Az intézetet mindenki bármikor megtekintheti s sa já t 
személyében győződhet meg ezen áldásosán működő ott-
hon nagy emberbaráti tevékenységéről. 

Az intézetbe felvétetnek 6 éves kortól 14 éves korig 
testi fogyatékosok, akiknek elmebeli képességeik bizonyos 
minimális fokot elérnek, legalább is annyit, hogy fogya-
tékosságukat intelligenciájukkal pótolni tudják . A fel-
vételi kérvényeket az intézet elnökségéhez kell címez,ni. 
A felvételi kérvényhez mellékelni kell a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, esetleges iskolai bizonyítványát és 
a nyomorékságáról szóló részletes orvosi bizonyítványát. 
A fizetéses hely egy iskolai évre 10,00 pengő. Ezér t az 
összegért a gyermek képességeinek megfelelő iskoláztatást , 
esetleg ipari kiképzést, teljes intézeti ellátást , mosást, 
ruhajaví tás t , fűtést, világítást kap. Az intézetnek kórháza 
is van. A növendékek állandó orvosi felügyeletben és keze-
lésben, szükség esetén pedig orvosi beavatkozásban része-
sülnek. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 392—139—1931. számú rendelete az 1931/32. 
tanévben bemutatandó kötelező oktatófilmsoro-

zatok közzététele tárgyában. 

I. 1 

Valamennyi tanker, kir. főigazgatónak, kir. 
tanfelügyelőnek, tanfelügyelői kir. Kirendelt-
ség vezetőjének, a felső kereskedelmi iskolák 
kir. főigazgatójának, a polgári iskolák buda-
pesti és szegedi ker. kir. főigazgatóságának, az 
iparoktatási kir. főigazgatónak, a tanító- és 
tanítónőképzőintézetek tanulmányi kir. főigaz-
gatóságának, az Erzsébet Nőiskola igazgató-

ságának. 
Utalással a közvetlen fennhatóságom alatt 

álló iskolákban az 1931/32. tanévre is rendszere-
sített kötelező oktatófilmelőadások tárgyában 
kiadott s a keb. Hivatalos Közlöny f. évi május 
hó 15-én kelt 10. számában 38. sorszám alatt 
megjelent 392—57—1931. számú rendeletemre, a 
túloldalon közlöm Címmel az 1931/32. tanév fo-
lyamán kötelező bemutatásra engedélyezett ok-
tatófilmek jegyzékét. 

Felhívom Címet, hogy a fenti jegyzékben fog-
lalt filmsorozatokról a felügyeletére bízott is-
kolákat, intézeteket haladéktalanul értesítse 
azzal az utasítással, hogy a filmek bemutatá-
sára, ismertetésére és didaktikai feldolgozására 
nézve a keb. Hivatalos Közlöny 1929 október hó 

15-én megjelent 20. számában 90. sorszám alatt 
közölt 392—208—1929. számú rendeletemben fog-
lalt utasítások az irányadók. 

A közölt filmsorozatok netáni változásáról 
Címet idejében értesíteni fogom. 

Folyó évi 392—57—1931. számú fenthivatko-
zott rendeletemben is kimondottam, hogy az 
elemi népiskolák, az önálló gazdasági népisko-
lák, általános és gazdasági irányú továbbképző 
iskolák, úgyszintén az iparos, és kereskedő-
tanonciskolák rászorult tanulóinak 25%-a a 
folyó tanévben is ingyen vehet részt az oktató-
filmelőadásokon. 

Ezen rendelkezésem végrehajtásánál az emlí-
tett iskolákban a tanítóság már a múltban sem 
jár t el mindenkor az iigy érdekeinek megfelelő 
gondossággal. Többnyire a jó magaviseletű és 
kedvező előmenetelű tanulók részére tartotta 
fenn ezt a kedvezményt, minekfolytán a sze-
gény tanulóknak az a része, amelynek a film-
előadás tanulságaira talán a legnagyobb szük-
sége van, az előadásokról állandóan elmaradt. 
A szegény tanulók részére biztosított 25%-os 
kedvezmény ezentúl úgy használandó fel, hogy 
az előadásokon, ha váltakozva is, az összes sze-
gény tanulók résztvehessenek. A Magyar-Hol-
land Kultúrgazdasági R.-T. késznek nyilatko-
zott, hogy indokolt esetekben lehetővé teszi a 
szegénysorsú népiskolai tanulóknak a 25%-on 
felül való részvételét. Eziránt, indokolt esetek-
ben, az iskolák igazgatói forduljanak közvetle-
nül a nevezett részvénytársasághoz és azzal 
egyetértőleg állapítsák meg a 25%-on felüli in-
gyenesek létszámát. Az ingyenesek létszámába 
a rászorult árvák és a gyermekmenhelyek ta-
nulói okvetlenül bevonandók. 

A gazdasági leromlás következményeként 
megtörténhetik, hogy egyes községek lakossága 
az oktatófilmelőadásokkal járó költségeket vi-
selni teljességgel képtelen. 

Felhívom Címet, tegyen hozzám megfelelő 
javaslatot ezen községeknek az előadások láto-
gatása alól való felmenthetése tárgyiéban. 

Egyebekben továbbra is irányadók a filmelő-
adások tárgyában kiadott s a 392—57—1931. sz. 
rendeletemben taxatíve felsorolt korábbi ren-
deleteim. 

II . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

A közvetlen fennhatóságom alatt levő isko-
lákban a folyó 1931/32. tanévben megtartandó 
kötelező oktatófilmelőadások jegyzékének köz-
zétételéről szóló fenti rendeletemre azzal a tisz-
teletteljes kéréssel van szerencsém a Főtiszt. 
Egyházi Főhatóság nagybecsű figyelmét fel-
hívni, hogy e rendeletem végrehajtása iránt a 
bölcs fennhatósága alá tartozó iskolákban, in-
tézetekben — lehetőleg — hasonlóképen intéz-
kedni méltóztassék. 

A filmek vezérlapjait a Magyar-Holland Kul-
túrgazdasági R.-T. kellő példányszámban a 
Főtiszt. Egyházi Főhatóság rendelkezésére 
fogja bocsátani. 
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Az 1931—32. tanévi oktatófilmek jegyzéke. 

Alsótok: 

(Elemi iskolák I—IV. osztá-
lya részére.) 

1. Néhány kép a madár-
világból. 

2. Modem baromfitenyész-
tés. 

3. Testnevelés elemi iskolák 
részére. 

,4. Amíg a reggeli az asz-
talra jut. 

5. Éljünk egészségesen. 
6. A bádog. 

I. KÉSZ, JÓVÁHAGYOTT FILMEK. 

Középfok: 

(Elemi iskolák V—VIII., pol-
gári iskolák I—IV., közép-
iskolák I—IV. osztályai, to-
vábbá az önálló gazdasági 
népiskolák és az általános és 
gazdasági irányú tovább-
képző (ismétlő) népiskolák 

részére.) 

Biológiai kirándulás. 

Az őserdő titkai. 

Testnevelés fiúközépiskolák 
részére. 

Testnevelés leány középisko-
lák részére. 

Amíg a reggeli az asztalra 
jut, — vagy: Holland-
India. 

A tej. 
A bádog. 

Felsőfok: 

(Középiskolák V—VIII., fel-
ső kereskedelmi iskolák I— 
IV., tanító- és tanítónőképző-
intézetek I—V. osztályai 

részére.) 

Biológiai kirándulás. 

Az őserdő titkai. 

Testnevelés fiúközépisk. 

Testnevelés leányközépisk. 

Holland-India. 

A tej. 
Hymatschal. (Dyhrenfurth 

nemzetközi Himalája-
expedieiója 1930-ban.) 

II. ELŐKÉSZÜLETBEN LEVŐ FILMEK. 

7. Mesefilm. 

8. A Tisza. 

Mesefilm. 

A Tisza. 

Magyarország művészeti em-
lékei. (Gótikus építészet.) 

Anglia. 

Miniszteri elismerés. 
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter 820-05—991/1931. VIII . d. sz. alatt kelt 
rendeletével a németlakta községek tanítói ré-
szére rendezett továbbképző tanfolyam sikeré-
nek biztosítása érdekében kifejtett tevékenysé-
géért dr. Schmidt Henrik egyetemi nyilvános 
rendes tanárnak, Lux Gyula, Chobodiczky Ala-
jos, Váradi József és Barcsai József állami 
tanítóképzőintézeti tanároknak, dr. Tettamanti 
Béla tanárképzőintézeti tanárnak, vitéz Loson-
czy György állami tanítóképzőintézeti gyakorló 
iskolai tanítónak, Neubauer János ág. h. ev. és 
Eberhardt János róm. kath. elemi népiskolai 
igazgató tanítóknak elismerését fejezte ki. 

Tanítói kinevezések. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter az 1930. évi XLVH. t.-c. 15. §-a alapján a 
megszüntetett tanítói álláson működő Hamvas 

József kistamási ref. elemi népiskolai tanítót 
a derecskei ref. elemi népiskola XVII . számii 
állására; Kalmár Kálmán és Kalmárné Juhász 
Róza drávaszentesi róm. kath. elemi népiskolai 
tanítókat a kiskörei róm. kath. elemi népiskola 
VI., illetve VII. számú állására; László Izsák 
jánoshalmai orth. izr. elemi népiskolai tanítót 
a békéscsabai orth. izr. elemi népiskola II. sz. 
állására; Marton Dénes balatonudvari r. kath. 
elemi népiskolai tanítót a letenyci róm. kath. 
elemi népiskola VIII . számú állására; Patkó 
József kaposszenthenedeki ref. elemi népiskolai 
tanítót a hajdúsámsoni-sámsonkerti ref. elemi 
népiskola I. számú állására; Pöntör István 
Béla bakonysaombathelyi ev. el. népiskolai ta-
nítót a gégénytölgyestanyai közs. el. népiskola 
I. számú állására; Szabó Mária csöglei ref. el. 
népiskolai tanítót a monostorpályi ref. elemi 
népiskola V. számú állására; id. Tóth Albert 
nagygyimóti ref. el. népiskolai tanítót a kálló-
semjéni ref. elemi népiskola I. számú állására 
és Vida Jolán csökölyi ref. elemi népiskolai ta-
nítót a hajdúsámsoni-ligettanyai ref. el. népis-
kola II . számú állására az 1926. évi VIT. t.-c. 
6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alap-
ján rendes tanítókká kinevezte. 
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Az Országos Közoktatási Tanács újjáalakítása 
az 1931—1936. évi ciklusra. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az Orsz. Közoktatási Tanács 1931. évi szeptem-
ber hó 1-től 1936. évi augusztus hó 31-ig terjedő 
5 évi időszakának tartamára dr. Fröhlich Ká-
roly reáliskolai r. tanárt , dr. Gombos Albin gya-
korló középiskolai r. tanárt, Havas István pol-
gári iskolai igazgatót, Háros Antal gyakorló 
népisk. igazgatót, dr. Hornyánszky Gyula tud. 
egyetemi ny. r. tanárt , dr. Kisparti János c. 
tanker, kir. főigazgató, gimnáziumi igazgatót, 
dr. Koszó János tud. egyet, m.-tanárt, a B. Eöt-
vös József Collegium tanárát, dr. Loczka Alajos 
középisk. tanárt, dr. Négyesy László tud. egyet, 
ny. r. tanárt, Párvay Endre tanítóképzőintézeti 
igazgatót, dr. Rybár István tud. egyet. ny. r. 
tanárt , dr. Staud János gyakorló középiskolai 
igazgatót a Tanács előadó tanácsosaivá, az 
alábbiakat pedig: Bernolák Kálmán leány-
líceumi igazgató, dr. Birkás Géza tud. egyetemi 
ny. r. tanár, Bitter Illés clairvauxi apát, c. 
tanker, kir. főigazgató, gimnáziumi igazgató, 
dr. Bleyer Jakab tud. egyet. ny. r. tanár, Borsos 
Károly egyházkerületi felügyelő, c. tanker, kir. 
főigazgató, dr. Buchböck Gusztáv tud. egyetemi 
ny. r. tanár, Buday Barna, az 0 . M. G. E. tit-
kára, Csapody Vera leánygimnáziumi r. tanár, 
dr. Császár Elemér tudományegyetemi ny. r. ta-
nár, dr. Demény Károly az Országos Test-
nevelési Tanács alelnöke, dr. Dékány Ist-
ván tudományegyetemi magántanár, gyakorló 
középiskolai r. tanár , Drozdy Gyula állami 
tanítóképzőint. gyakorló iskolai tanító, dr. Fo-
dor Ferenc egyetemi ny. rk. tanár (közgazdaság-
tudományi kar) dr. Gombocz Endre tud. egye-
temi magántanár, dr. Gombocz Zoltán tud. egye-
temi ny. r. tanár, dr. Hekler Antal tud. egye-
temi ny. r. tanár, dr. Heller Farkas műegyetemi 
ny. r. tanár, Holló Károly gimnáziumi ta-
nár, dr. Huszti József tudományegyetemi ny. r. 
tanár, dr. Jósa Béla földmívelésügyi minisz-
tériumi c. miniszteri osztálytanácsos, dr. Ke-
rényi Károly tudományegyetemi magántanár, 
budapesti középiskolai tanárképzőintézeti ta-
nár, Kindlovits Pál székesfővárosi népiskolai 
igazgató, Klug Péter a gyógypedagógi intézeti 
orsz. szakfelügyelő, Kritza István felsőkereske-
delmi iskolai főigazgató, dr. Láng Nándor tud. 
egyetemi ny. r. tanár, dr. Lobmayer Géza, tudo-
mányegyetemi magántanár, a Poliklinika igaz-
gató-főorvoea, dr. Lukinich Imre tud.-egyetemi 
ny. r. tanár, Lux Gyula tanítóképzőintézeti 
tanár, dr. Mikola Sándor gimnáziumi igazgató, 
dr. Mitrovics Gyula tud.-egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Nagy J. Béla gyakorló középisk. tanár, dr. 
Petrich Béla középisk. szakfelügyelő, gyakorló 
középisk. tanár, Péch Aladár c. tanker, kir. fő-
igazgató, reáliskolai igazgató, dr. Rados Gusz-
táv műegyetemi ny. rendes tanár , Ravasz 
Árpád c. tanker, kir. főigazgató, gimnáziumi 
igazgató, dr. Romsauer Lajos műegyetemi ny. 
rendes tanár, dr. Schütz Antal tudomány-
egyetemi ny. r. tanár, dr, Stolmár László gya-
korló népiskolai tanító, dr. Strammer Viktorin kö-
zépiskolai tanárképző főiskolai igazgató, Stuhl-

mann Patrik c. tanker, kir. főigazgató, reálgim-
náziumi igazgató, dr. Szabó Miklós, a B. Eöt-
vös József Collegium h. igazgatója, dr. Szily 
Kálmán államtitkár, műegyetemi ny. r. tanár, 
Tabódy Ida, tanítóképzőintézeti igazgató, dr. 
Tolnai Vilmos tudományegyetemi ny. ren-
des tanár, dr. Tóth Géza középiskolai szak-
felügyelő, Vig Albert ny, h. államtitkár, az Orsz. 
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács titkára, 
dr. Weszely Ödön tudományegyetemi ny. ren-
des tanár, dr. Wolkenberg Alajos tudomány-
egyetemi ny. r. tanár, dr. Zibolen Endre reál-
gimnáziumi igazgató — a Tanács tagjaivá ki-
nevezte s a Tanács keretében az említett idő-
szak alatt tartandó tárgyalásokra a Tanács Sza-
bályzatának 7. §-ában gyökerező jogánál fogva 
a következő tanügyi tisztviselőket rendelte ki: 
Balázs Béla tanítóképzőintézeti főigazgató, Be-
nisch Arthur c. tanker kir. főigazgató, középis-
kolai igazgató, dr. Bernáth Géza miniszteri osz-
tálytanácsos, Dsida Ottó tanker, kir főigazgató, 
dr. Eyssen Tibor miniszteri titkár, dr. Flan-
dorffer Pál miniszteri tanácsos, Förstner Tiva-
dar iparoktatási kir. főigazgató, Géher Lajos 
gazdasági népiskolai szakfelügyelő, Greszler Jenő 
miniszteri tanácsos, dr. Gyulai Ágost polg. isk. 
tanker, kir. főigazgató, vitéz dr. Haasz Aladár 
miniszteri tanácsos, dr. Hoór Károly miniszteri 
osztálytanácsos, Kertész K- Róbert h. államtit-
kár, dr. Körösy László miniszteri osztálytaná-
csos, dr. Kupcsay Felicián miniszteri tanácsos, 
dr. Mészáros Károly h. államtitkár, dr. Nagy 
Zsigmond miniszteri tanácsosi címmel felruhá-
zott kir. tanfelügyelő, dr. Nevelös Gyula min. 
tanácsos, Padányi Andor székesfővárosi kir. tan-
felügyelő, dr. Pintér Jenő bpesti tanker, kir. fő-
igazgató, dr. Szakáll Zsigmond, a kereskedelmi 
iskolák kir. főigazgatója, dr. Rácz Kálmán mi-
niszteri tanácsos, Takács Béla kir. tanfelügyelő, 
vitéz dr. Tárczai Felicides Román miniszteri ta-
nácsos, dr. Vajdinger Gyula miniszteri tanácsos, 
i f j . báró dr. Wlassics Gyula h. államtitkár, dr. 
Zsarkó Pál miniszteri osztálytanácsos. (510—19. 
1931. sz. a.) 

Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján dr. Schwantzerné 
Hanák Erzsébet balkányi—megyerytanyai köz-
ségi elemi népiskolai tanítót a rákoskeresztúri 
ev. elemi népiskola VI. szánni állására rendes 
tanítóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Juhász 
Ilona tolcsvai helyettes állami kisdedóvónőt ugyanezen 
kisdedóvódához állami kisdedóvónővé kinevezte. 

Segédtanítói kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. 
évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pont jában nyert felhatalma-
zás alapján Bejczy Gyula Ferenc oki. t an í tó t a kisnánai 
róm. kath. elemi népiskola IV. számú állására segéd-
taní tóvá kinevezte. 
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K E R T E K A L A T T F A R A G N A K A Z Á C S O K . . . 

Tenor I . 
II. 

Bassets 
II. 

F é r f i k a r r a f e l d o l g o z t a Szeghő Sándor. 
L é n t e t v e . 

A múlt század második feléből való ezen népies műdal , szerzőségét Matók Bélának v a g y S z e n t i r m a y 
Elemérnek tulajdonítják. 
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K E R T E K A l i A T T F A R A G N A K A Z Á C S O K . . . 

Léptetve. Vegyeskarra fe ldolgozta Szegho Sándor. 

A múlt század második feléből való ezen népies műdal, szerzőségét Matók Bélának vagy Szentirmay 
Elemérnek tulajdonítják. 

\ 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A kormányzóné akciója. — Missik Endre dr.: Iskola és 
irodalom. — Jaloveczky Péter: A természet megismertetése 
a népiskolában. — Janson Vilmos: A rádió szerepe a nép-
művelés munkájában. — Lendvay Béla: Pedagógiai irányok 
az alkotó-munka terén. — A tanterv végrehajtása. 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. — Drozdy 
Gyula: Újság az iskolában. — A hazai és a kül-
földi tanügyi lapokból: A gyermekek szórakoztatásá-
nak szervezete. — A serdültkor problémája. — A ter-
mészeti érzés ápolása. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet: A tanítóképző-intézetek értesítői. — Külföldi iro-
dalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Pedagógiui 
szeminárium. — Hírek: Tanítók küldöttsége a kultusz-
minszternél. — Tanítók tanácsadója. Hegedűs Lajos: A testi 
nyomorékok gyógyítása és iskoláztatása. — Hivatalos rész. 
— Szeghő Sándor: Kertek a la t t faragnak a z ácsok . . . — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PÉTRÓCZI I S T V Á N . 
Szerkesztők: BERWALDSZKY K A L M Á N 

és D R O Z D Y GYULA. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
A NY1RLUG0SI (Szabolcs) róm. kath. képviselő-

testület halálozása folytán megüresedett I I I . sz. fériitaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, helyi 10%, 
többi államsegély. Kötelessége a kijelölt osztályok taní-
tása, kántori teendőkben helyettesítés. Kezdő tanítók se-
gédtanítói minőségben alkalmaztatnak. Kérvények októ-
ber 15-ig a nyírlugosi róm. kath. plébániára küldendők. 

Pályázati hirdetmény. A KECSKEMÉTI róm. kath. 
Egyházközség, mint az Aangolkisasszonyok vezetése alat t 
álló kecskeméti róm. kath. Tanítóképző Intézet fenn-
tartója, pályázatot hirdet egy ideiglenes helyettes tanárnői 
állásra. A megbízatás két évi időtartamra fog szólni. 
Az állásra mennyiségtan, fizika és növénytani képesítéssel 
bíró róm. kath. vallású tanárnők pályázhatnak, de folya-
modhatnak mennyiségtan és fizika szakos polgári iskolai 
tanárnők is. Apponyi kollégiumot végzettek előnyben ré-
szesülnek. A megválasztott tanárnő tartozik heti 20 órát 
tanítani. Díjazása az iskolai év alatt havi -120 pengő, 
azaz Egyszázhúsz pengő. A pályázati kérelmek róm. 
kath. Egyházközség tanácsához címezve, a fenti taninté-
zet igazgatóságához (Kecskemét, Bánk bán-u. 10.) leg-
később folyó évi október hó 24-ik napjáig nyújtandók be. 
A pályázathoz csatolandó a születési, erkölcsi és műkö-
dési bizonyítvány és az oklevél eredetiben, vagy hiteles 
másolatban. A pályázók közül a választást az alulírott 
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Nem akar elmaradni a 
kultúrkérdések ismeieté= 
ben ? Olvassa rehdszes 
resena Diarium Könyv 
barátok Közlönyét. Egy 
évre 2 pengő. Mutat= 
ványszám ingyen. fíuda= 
pest, Kossuth Lajos• 
utca 18. sz. (Egyetemi 

Könyvesbolt.) 
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E H A L L 
BUDAPEST VI, Andrássy-út 15. 

I. e m e l e t i . 

M a g y a r o r s z á g 
l e g n a g y o b b 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és l e g v á l a s z -
t é k o s a b b 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi Írásbeli jótállás. 
Kényelmes részlet-

f ize tés . 

Egyháztanács ejti meg. Kecskeméten, 1931. évi október 
hó 8-ik napján. A Kecskeméti róm. kath. Egyháztanács. 

A SZEGHALOM községi Simay-óvoda pályázatot hir-
det óvónői állásra. Javadalom: Lakás beltelekkel. 46 kat . 
hold föld, melynek adóját a község fizeti. Fizetéskiegészí-
tés mindenkori állami törvények szerint. Kötelessége a 
községi óvoda vezetése. Rokon pályázók előnyben van-
nak a választásnál. Az állás azonnal elfoglalandó. Pá-
lyázati kérvények október hó 28-ig adhatók be az óvoda 
felügyelő bizottságának elnökéhez. (466.) 

A BODONYI kántortanítói állás pályázata (megjelent 
lapunkban augusztus 17-én) a megválasztott leköszönése 
miatt a kitett javadalmazással, feltételek nélkül megújít-
tatik. Terminus október 23. Választás énekpróbával októ-
ber 27 -én, délután 2 órakor. Előtto megjelenés tilos. Pá-
lyázhatok minden okleveles kántortanító. Megválasztandó-
nak költözködési kiadásai megtéríttetnek. Kezdők segéd-
tanítói minőségben alkalmaztatnak. Plébános. (472.) 

A BIHARNAGYBAJOMI református egyház nyolc tan-
erős iskolájához a VI. tanítói áílásra, pályázatot hirdet. 
Javadalom törvényszerű, lakással. Kötelesség: a reá bí-
zandó osztály vagy osztályok vezetése, női kézimunka 
tanítása, belmissió munkában segédkezés. Pályázhatnak 
okleveles tanítónők, B-listások hasonló képesítéssel rendel-
kezők mellett előnyben. Pályázati határidő október 25. 
este 6 óra. Állás azonnal elfoglalandó. Presbitérium 
elnöke. (476.) 

A Néptanítók Lap ja ezévi szeptember 15-i számában 
a GESZTERÉDI róm. kath. kántortanítói állásra meg-
hirdetett pályázat október hó végéig meghosszabbíttatik. 
Pályázók okmányokkal felszerelt kérvényeiket a Róm. 
kath. Plébánia, Geszteréd (Szabolcs vm.), címre küldjék. 
Választás kántorpróbával egybekötve, november 3-án, dél-
előtt 10 órakor. Személves megjelenés, önköltségen, köte-
lező. (473.) 
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MOST JELENT MEG! 
ÚJDONSÁG! 

KAZINCZY 
VILÁGA 

A MAGYAR IRODALMI RITKASÁGOK LEGÚJABB KÖTETE 

SZERKESZTETTE VAJTHÓ LÁSZLÓ 

Október 18=ári lesz 100 éve Kazinczy 
halálának. 0 A12 íves KAZINCZY* 
BREVIÁRIUM teljes képét adja a 
nagy magyar reformátor működésé* 
nek. 0 Ezt a munkát egy nemzet= 

ÁRA 3 PENGŐ nevelő sem nélkülözheti 

K A P H A T Ó É S M E G R E N D E L H E T Ő A 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN 
BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS UTCA 18 

A VALLÁS-- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL 
ÉS RENDELETÉRE A KIRÁLYIMAGYAR E GY ET E MI N YOMD A 
állítja elő az elemi népiskolák, kisdedóvodák, önálló gazdasági«, gazdasági ismétlő« 

iskolák, iparosítanonciskolák és népművelési tanfolyamok 

H I V A T A L O S 
R E N D T A R T Á S I , KEZELÉSI ÉS S Z Á M V I T E L I 

N Y O M T A T V Á N Y A I T 

K é r j e n y o m t a t v á n y j e g y z é k ü n k e t m e g r e n d e l ő l a p p a l . 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6 
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Az AKAI r. kath. iskolaszék halálozás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Érték-
egység 63, a többi államsegély. Német nyelv tudása szük-
séges. Kérvények: Plébánia Hivatal, Aka, Veszprém 
megye címre küldendők. Választás 1931 okt. 22. 9 óra-
kor. (468.) 

Az ÖRIMAGYARÓSDf (Vas m.) evangélikus osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: törvényes. 
Kezdő segédtanítói minőségben részesül államsegélyben. 
Köteleségek díjlevél szerint. Pályázhatnak . kántorizálni 
tudó nők is. Előnyben rószesítendők előnyben részesülnek. 
Fölszerelt és válaszbclyeggel ellátott kérvények hirdetés 
megjelenésétől számított 2 héten belül. Lelkészi hivatalhoz 
— őrimagyarósd, posta Viszák — küldendők. (457.) 

KESZTHELY (Zala m.) községi óvodafelügyelő-bizott-
sága a If . körzeti ú j óvónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés és lakbér törvényes. B listás és menekült egyének 
előnyben részesülnek. Pályázati határidő folyó év október 
hó 27. Kellően felszerelt kérvények Községi Óvoda fel-
ügyelő-bizottság Keszthely, címre küldendők. (458.) 

A GYÖNGYÖSSOLYMOSI r. k. egyháztanács pályá-
zatot hirdet katonai szolgálatra bevonulás miat t helyettes-
tanítói állásra. Katonai szolgálat vagy arról való fel-
mentés, alkalmatlanság igazolandó. Pályázat i határidő 8 
nap. Kérvények „Plébánia hivatal" Gyöngyössolymos, 
Heves megye küldendők. (459.) 

Az ALATTYÁN1 róm. kath. egyháztanács a II. sz. 
férfitanítói állásra e lapszám mogjolenésétől számított t íz 
napi határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom: 
Lakás a javadalmi lakás felépítéséig az ú j telepi iskolánál. 
18 kat . hold 1048Q-Ö1 föld és szilváskert 37 értékegy-
ségbon, a többi államsegély. Föld egy évre haszonbérben. 
Kötelességei: a rábízandó osztályt vezetni, a kántortaní-
tó t akadályoztatása esetén helyettesíteni, az énektanítás-
ban segédkezni, az iskolai törzskönyvet díjtalanul vezetni 
és iskolánkívüli népművelés. Iskolában énekpróba október 
29-én, délelőtt. Útiköltség nem fedeztetik. Állás november 
elsején elfoglalandó. Schnitzler Károly lelkész. (460.) 

Az ABAŰJVÁRI ref. iskolaszék pályázatot hirdet I I . 
férfitanítói állásra. Javadalma: lakás, kert, pénz egyház-
tól 30% és államsegély. Szükség esetén a kántor t helyet-
tesíti. Szinte pályázat hirdettetik az e választás folytán 
esetleg megürülő kán tortanítói állásra. Javadalom: lakás, 
kert, föld, párbér, fa, 43 értékegység és államsegély. Mind-
két taní tó a rábízott osztályokat tan í t ja . Állások azonnal 
elfoglalandók. Esetlog vagylagos pályázatok október vé-
géig az iskolaszékhez küldendők. (465.) 

A LEÁNYVÁRI r. k. iskolaszék a III . számú férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Államsegély természet-
ben, lakás és kertilletmény. Pályázhatnak családos, jól 
képesített, a kántori teendőkben jártas, leventeoktatást 
végző tanítók. Három legjobban megfelelő pályázó a vá-
lasztásra értesítést kap. Pályázati határidő, e lap meg-
jelenésétől számítot t 10. nap. Iskolaszéki elnök. (456.) 

KI ADÓ H IVATALI K Ö Z L E M E N Y E K 

Felkérjük t. hátralékos Előfizetőinket, szíves-
kedjenek díjtartozásukat mielőbb rendezni. 

K. István igazgató úr í r j a : „ . . . sa jná lom, de 
egyelőre nem vezethettem be az iskolába tan-
könyvnek. A könyv nagyon jó, azonban az is-
kola olyan szegény, hogy könyvtári dolgokra 
egy fillért nem tud adni. A Betűország Ol-
vasókönyvét pedig olyan sokra értékelem, hogy 
szeretném elhelyezni az i f júsági könyvtárban..." 

Részünkről sajnáljuk, hogy értékes tanköny-
veink használata az iskola igazgatóságán kí-
vül eső okokból tilos. Reméljük azonban, hogy 
Betűországaink igaz és mély értékei az iskola 
könyvtárából éreztetni fogják kisugárzó, nein-
zetnevelő erejüket addig is, míg legális beve-
zetésük lehetséges lesz. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

HELYETTESI állást vállal róm. kath. tanítónő. Cím 
a kiadóban. (461.) 

CSERÉLEK azonnal Pestkörnyékre, nyugdíjazandóval 
is, megyei nagyvárosból, belterületről. „Állami"-nak. 
Kiadóhivatalba. (462.) 

ELADÓ jókarban levő Pajkr-féle térdregiszter harmó-
nium kettőszázért. Szabó Gyula kántor. Tiszaföldvár. 

^ Olvasóink fígyelmébe ajánljuk 

g L AZ OPERA ZONGORATERMET, 
ö e i l hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a . legcsekélyebb részletre is 
ÍmS5 vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 
» 3 BUDAPEST VI, HAJÓS-UTCA 16. SZÁM. 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 5. TELEFON: AIJT. 1 3 0 - 9 6 É S 13S—96. 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvező fizetési feltételek mellett. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárúkban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
Kérje legújabb árjegyzékünket! 

Árúmintákat és egyes ruhadarabokat megtekintésre készséggel küldünk. 3 
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MEGJELENT / 
a magy. kir. Valláss és Közoktatásügyi f 
Miniszter Ú r m e g b í z á s á b ó l kiadot t / 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZERKÖNYVEK 
LEGÚJABB KÖTETE 

A B E S Z É D - ÉS É R T E L E M -
GYAKORLATOK TANÍTÁSA A I I I . OSZTÁLYBAN 

I r t a : DROZDY GYULA 
A r a 10 p e n g ő M e g r e n d e l h e t ő kedvező fizetési fel tételekkel a k i a d ó n á l : 
KIR. HAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰT 6. 

ÁLLAMIAK FIGYELMÉBE! A népjóléti miniszter 
úr 116.329/1931. sz. a la t t államiaknak és hozzátartozóik-
nak engedélyezte a népjóléti alap terhére dr. Rosenfeld 
Mátyás Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest, Hunyadi-
utca 47.) igénybevételét. Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, sós-
fürdő, inhalatórium. (395.) 

T. T A N Í T Ó K FIGYELMÉBE I Kitűnően bevált segédtaneszköze az ének. 
és hangszertanításnak az új G Y E N E S . F É L E H A N G S Z E R E S Z E N E E L M É . 
LETI T Á B L A ÉS D A L M F L L É K L E T E I , kezdőknél hangszert is pótol , 
hat. Rendelhető Gyenes Izsó zenetanárnál Győr , Teleki.utca 16 szám. 
Ára 1 P E N G Ő 40 FILLÉR. 

KARTÁRSAK! Gyümölcsfaültetésnek az ideje ősszel van. 
Ne késlekedjék tehát. Kiváló minőségű, dús gyökérzetü, szép 
koronájú, egészséges, 1—4 éves. faj t iszta, kiültetésre kivá-
lóan alkalmas, jórészt már kétszer átültetett , nemes gyü-
mölcsfaoltványokat szállít — amíg a készlet ta r t : — ACZ15L 
BÉLA állami tanító kertgazdasága, Pusztaföldvár (Orosháza 
mellett.) Aruk darabonként 80—120 fillér. Nagyobb vételnél 
(legalább 50 drb.) árengedmény. Kartársaknak még külön 
10°/o, vagy részletfizetési kedvezmény. Mielőbb rendeljen. 
Kérjen árjegyzéket. Ugyanit t tenyésztésre alkalmas havanna 
és csincsilla prémnyulak és ezek növendékei beszerezhetők. 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal 1 HÖRI. NÁNDOR országos hírű harmónium* 
speciális cégnél. Budapest, II. ker . , Török.utca 8. (A budai Margithídfőtől 
a második utca jobbra.) Sürgönyeim: »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
silány barraóníumokat nem tartok, mivel nem megbízhatók ! 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I—II. , III—IV. és V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 mintataní tás az ú j tanterv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

ÁLLAMIAK! Gyermekét taní t ta tni akarónak alka-
lom. Cserélnék Pestkörnyékről. Öhajom: egy-két tanerős-
nél természetbeni lakás, gyümölcsös. „Azonnal" jeligére 
kiadóba. (469.) 

CSERÉLNE állami tanítónő, fővárostól két órányira 
fekvő nagyközségből hasonló nagyközségbe vagy városba. 
Leveleket „ösz" jeligére kiadóba kérek. (463.) 

Kiváló gyártású, tizennégyváltozatú, térdregiszteres 
szalon HARMÓNIUM 550 pengőért eladó. Anta l Lajos 
plébános, Dabrony. U. p. Nagyalásony. (474.) 

CSERÉLNE állami tanítónő végállomástól — Buda-
pesttel szintén villamosközlekedésü helyre. Kiadóhivatal. 
(471.) 

ELŐNYŐS feltételekkel biró községből cserélne áll. 
tanítónő 6 tanerős iskolától Debrecen környékére. Cím: 
Borsodnádasd. Postafiók 1. (Egy.) (464.) 

A»KÖLCSÖNsTANKÖNYVTÁR KEZELÉSÉNÉL NÉLKÜLÖZHETETLENEK 
a m. kir. Vallás= és Közoktatásügyi Miniszter Úr 882 -4—674 -1930.sz. rendelete alapján 

kiadott 

KEZELÉSI NYOMTATVÁNYOK 
Kölcsönkönyvtári költségvetés darabonként 8 fillér 
Kölcsönkönyvtári alap pénztári nyilvántartása „ 8 ,, 
Kölcsönkönyvtári leltári napló (merített papíron) „ 10 ,, 
Kölcsönkönyvtári kölcsönzési jegyzék „ 8 „ 
Kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék „ 8 „ 
M e g r e n d e l h e t ő k a k i a d ó n á l ; 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. 
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JÓ PEDAGÓGUS 
M U N K Á J A K Ö Z B E N N E M N É L K Ü L Ö Z H E T I 
a M. Kir. Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter Ür megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK 
SOROZATÁT: „ „ 

1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népigkolai földrajzi oktatás 4-— 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-

retek tanítása a III—IV. osztályban 6-40 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

az I. osztályban 9-20 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és ért elemgyakorlatok tanítása 

a II. osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve 16-— 
8. Drozdy Gyula : Beszéd- és érteleingyakorlatok a III. 

osztályban 10"— 
Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? 8-— 
Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
Munkakönyve 10.— 

Beszerzésükei mindenki számára lehetővé teszi, meri minden legalább 30 P 
értékű megrendelést kedvező 10 havi részletfizetésre szállít a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. S Z. 

LENYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvel t bú torá ruháza . — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánysutca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

I I l l f A f C I 6 r a " é s ékszeráruháza 
k U I V H V ) l a BUDAPEST I«, Petőfi Sándor-u. 18. 

Alapítva 1895*ben, 

Állandó nagy r a k t á r : Preciziós svájci órákban, arany és 
brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
tárgyakban. Fizetési kedvezmény 1 

BUDAPESTTŐL 100 km-re Mátravidékről cserélne 
katholikus tanerő Pestkörnyékére községi vagy feleke-
zeti iBkolához. Klimatikus hely, szép lakás, nagy kert, 
4 tanerő, fővasút, szomszéd községben polgári. Cím a 
kiadóban. (470.) 

T T T Á T v a ' a m ' n t javításokat 
U J V J I V O V J H I / T l X vállal mérsékelt árért 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
• • o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A 

Igen tisztelt tanitó.vevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké=> 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely a lkalommal úgy i r , mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor» 

gyáros, Budapest, V. , Kádár-utca 3. szám. — Telefon 277—78. 
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SCHÜLER JÓZSEF R<. 
B U D A P E S T X , Gyömrói .út 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII, Múzeumíkörút 6.) kiadásán 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó s I R K Á B A N feltüntetett 
uj írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

t-V; SIR.T 
® ^ j T E c j m i K A 330/1 Technika toll 

530 EF a luminium 
írótoil 

692/1 vigotthegyü 
írótoil 

Egyéb gyártmányai: írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::: KIVÁLÓ MINŐSÉG :::::: 

ÁGOSTON ÉS PUCHER , ® , , b a z A R 6 
K é z i m u n k a » a n y a g o k b a n nagy v á l a s z t é k , ú. m.: 
pamut*, selyem?, gyapjúfonalak és himzőalapsszövetek. 

I s k o l á k n a k és t a n í t ó n ő k n e k ár kedvezmé ny 1 

„ S Z Á N T Á S , V E T É S . . . " népiskolai o sz t á ly , 
vezérkönyvek összes köte te i az ú j (3*ik) kiadásban, 
kapha tók a Kir . M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a K ö n y « 
v e s b o l t j á b a n (Budapes t IV, Kossuth Lajos-utca 18) 

ÁRAIMAT LESZÁLLÍTOTTAM: 
Fatüzelésü 

ZEPHIR kályhák 70 
Szén: és koksz tüzelésű folytonégő 

Rekord és Heros 
kályhák 45 p=tői 

Hazai szén tüze lésű 

2 aknás REKORD 
kályhák 76 p>töi 

Szémfűtéses 

ZEPHIR kályhák 
70 imői 

ELITEstűzhely 120'— P 
B u d a p e s t e n é s k ö r n y é k é n 

d í j m e n t e s e n l e szá l l í t va é s f e l s z e r e l v e . 

Á r j e g y z é k e t dí j ta lanul k ü l d : 

HÉBER S Á N D O R 
ká lyha- é s tűzhe lygyára , B u d a p e s t , 

V i l m o s c s á s z á r j á t 3 9 . s zám. (Hajós*utca sarok.) 
^ " U g y a n i t t a z e l a d á s i m i n t a r a k t á r 

Lerakatok az ö s s z e s n a g y o b b v á r o s o k b a n . 
Kívánatra könnyített k e d v e z d fizetési f e l t é te lek . 

Jó karban levő HARMÓNIUMOT keres megvételre 
Levente-egyesület. Gyöngyösmellék, Somogy megye. (467.) 

GERSTENENGST JÓZSEF 
ORGONAÉPÍTŐ 
BPEST VI, ARADI <U. 66. 
TELEFONHÍVÓ s 168 — 40. 

ÚJ O R G O N Á K 
készítését, va lamint átépís 
tést, javítást, h a n g o l á s t 
homlokza ts ípok készítését 
szakszerű és művészi kis 
vi telben vállal a l e g j u s 
t á n y o s a b b árak mellett. 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapestíbelvárosi főplébánia*templom részére készített 2400 kg 
„Polgármesteroharang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás ú r i ) 
Budapest i Baz i l ika 7 9 4 5 kg-os új h a r a n g j a gyáramban k é s z ü l t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
egyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek I 

MAGYAR. 
ORSZÁG 
ARANY 

KOSZORÚS 
MESTERE 

BUDAPEST 
VI, Frange. 
pán«utca 77. 
T.: Aut.9H.53 
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Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelős 
adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 
1931 október 18sán, 25sén és november lsén 

Október 18-án (vasárnap): 
1. Kodály: I. vonósnégyese. Előadja a 

TPaidfcawer-vonósnégyes. 
2. A falu muzsikája. Dr. Pataky Mária. 
3. A magyar haza. Dr. Fodor Ferenc 

egyetemi tanár. 

Október 25-én (vasárnap): 
1. Magyar népdalok. Előadja Bárdos La-

jos népdalegyüttese. 

2. I f j . báró Wesselényi Miklós. Dr. Bo-
dor Aladár tanár. 

November 1-én (vasárnap): 
1. Magyar népdalok. Előadják az Egye-

temi Énekkarok. Vezényel Vaszy Vik-
tor. 

2. A családi élet hatása a jellemre. Dr. 
Imre Sándor. 

3. Havi világkrónika. Dr. Tóth László. 

ÚJ KISEBBSÉGI 
T A N K Ö N Y V E K 

D E U T S C H E S L E S E B U C H 
N É M E T O L V A S Ó K Ö N Y V 
Cstípusú elemi iskolák IV—VI. oszt. számára. 
Engedélyezési száma: 884-05-159/1931. 

Bolti ára 3 pengő. 

M A G Y A R N Y E L V * 
ÉS O L V A S Ó K Ö N Y V 

As és Bstípusú elemi iskolák IV. oszt. számára. 
Engedélyezési száma: 884 — 05 — 5/1931. 

Bolti ára 3 pengő. 

Magyar nyelvs és olvasókönyveink 

M I N D E N K I S E B B S É G 
I G É N Y E I T KIELÉGÍTIK 

és bármely kisebbségi tanítási nyelvű elemi 
népiskolában 

K I V Á L Ó E R E D M É N N Y E L 
H A S Z N Á L H A T Ó K 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. 

MAGYAR TANÍTÓK! 

B E T Ű O R S Z Á G 

Á B É C É J E É S 
B E T Ü O R S Z Á G 

O L V A S Ó -

K Ö N Y V E I 

E Z E K 
A Ml K Ö N Y V E I N K 

• 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, Múzeumskörút 6. sz. 

közis^nert £ j o b b ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen temp lomoknak . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium.-raktár: 

HÖRL NÁNDOR Budapest h , T ö r ö k - u . 8 . 
I W * A budai Margit íhídfőtől a második utca jobbra. 

Sürgönyeim: „Harmonhörl" . — F i z e t é s k e d v e z m é n y . — T e l . : A. 51-6-52. 
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A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
kiadásában az 1931/32. tanévre a következő 

ELEMI NÉPISKOLAI TANKÖNYVEKET 
engedélyezte bevezetésre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: 

I. Az osztott é s részben osztott népiskolák számára: 
Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor : 

A Betűorszóg 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 
II. „ Olvasókönyv 

III. 
" v—VI " " } l e s z á l l í t o t t á r ! 

Úrhegyi Alajos: 
A magyar nyelv könyve, Eredmény- és példatér III. o. sz. 

IV 
V - V I 

Stelly Géza é s Tanfi Iván: 
Számország. Számtani és mértani példatár III. o. sz. 

IV 

Eng. sz. 
27.111/926 
35.184/926 
35.184/926 
30.496/927 
44.105/927 

Á r a : 
160 
2 2 4 
2-40 
4 -
5 6 0 

27.106/926 — 8 0 
27.106/926 - 96 
27.106/926 1-28 

Asztalos Gyula: 
Földrajz 

V - V I 

IV. o. sz. 
V - V I 

Novy Ferenc: 
A magyar nemzet története. Állampolgári 

ismeretek V—VI. o. sz. 
Állampolgári ismeretek V. ,, ,, 

Éber R e z s ő : 
Természettan és vegytan V—VI. o. sz. Leszállított ár! 

Stelly Géza: 
Természetrajzi, gazdasági és háztartási 

ismeretek V—VI. o. sz. 
Bexheft Ármin: 

Egészségtan V—VI. o. sz. 
Szabados Béla: 

Nótaország. Daloskönyv, I. rész III—IV. o. sz. 
Bartalus István é s Pataky Vi lmos: Énekiskola II. rész V—VI. o. sz. 

II. Osztatlan népiskolák számára: 

38.745/926 
37.958/926 
37.958/926 

41.408/926 
41.408/926 

36.095/926 
64.613/927 

1-20 
T20 
160 

176 
2-40 

256 
150 

884—05—126/930 T20 

38.618/927 

55.563/927 

43.732/928 

2 8 0 

160 

450 

89.395/913 — 9 6 

Úrhegyi Alajos, Voinovich Géza, Móra Ferenc é s Szentiványi Gábor 
A Betűország 1. Virágoskertje, ABC-s könyv 

Űrhegyi Alajos : 
A magyar nyelv könyve III—IV. o. sz. 

V - V I 
Novy Ferenc: 

A magyar nemzet története. Állampolgári ismeretek. 
Ferenczy István : 

Földrajz IV. o. sz. 33.550/926 
V - V I . o. sz. 39.696/929 

27.111/926 1"60 

42.446/926 — 9 6 
42.446/926 T12 

33.550/926 2'24 

160 
2"40 

Minden könyvhöz óráról-órára kidolgozott részletes tanmenet van, amelyet 
bevezetés esetén készséggel küldünk meg a tanító uraknak és hölgyeknek! 
Olcsó árak ! ^ Kedvező fizetési feltételek ! Mutatványpéldányokat készséggel küld a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR.) 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS. ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
QZERKESZTÖSÉG: Magyar királ 
O m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V. H o l d -

yi val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i I T J ^ I A D Ö H I V A T A L : K i r á l y i 
u. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 I V pes t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d á -
ul 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

TV" ÉZIRATOK megőrzésére él vissza. 
X \ adásira a szerkesztőség nem vállal, 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva-
talnak, minden egyéb Kézirat a szer. 

kesztőségnek küldendő. 

T7* LÓFIZETÉS: egész évle 9 6 0 P. n .gvedévr . 2 40 P. Egyes 
J - J szám ára SO fillér. A ma gr . kir. vallás, és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII. i . tz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dij az állami., községi., társulati., magán, és érdé. 
kéltség: elemi népiskolák éri költségvetésébe vétessék föl. Elő. 
fizetés a kiadóhivatal dmére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. i zárná csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
X J L fill., magánhirdetés 14 fillér Ha-
vanként Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
Va old. 85 P. »/« old. 50 P, '/« old. 
30 P. A hirdetési dijak a kiadóhivatal 

dmére előre fizetendők. 

A I £ H Z E T M E ¥ £ L É 8 9 \ IvU Z E T H E X T É S . 

Kint állunk a hideg, a sötét magyar éj-
szakában . . . Nyugtalan lelkünk az emléke-
zet csodaüvegével mered bele nemzetünk 
históriájának tragikus s gyötrően komor 
titokzatosságába . . . Több mint ezer eszten-
dővel ezelőtt, egy nagy titok csodás ereje 
hozta el ide nemzetünket s több mint ezer 
esztendőn át egy nagy titok ereje tartotta 
itt meg. Elhozta ide két hatalmas nép, a 
germán és a szláv néptenger találkozásá-
hoz, Európa és Ázsia kapujába, Kelet és 
Nyugat küszöbére. És megtartotta itt, ahol 
sem bent nem vagyunk, sem kint nem va-
gyunk, ahol Keletnek már Nyugat, Nyugat-
nak még Kelet vagyunk. 

És bár mint egy óriási csigaházban, ezer 
év óta szakadatlanul él bennünk származá-
sunk ígéretes ritmusa és történelmi hiva-
tásunk legendás himnusza: még sem épít-
hettünk hidat, még sem magasodhattunk 
világítótoronnyá és még sem valósíthattuk 
meg talán még az őshazából, Dentu Mogé-
riából magunkkal hozott merész álmainkat... 

Minden feltörekvésünk, minden előre-
törésünk, minden magasbalendülésünk 
tiszavirág életű volt s mint tiszavirágokat 
vagy idegen tengerek idegen hullámai mos-
ták el, vagy a magyar fajiság turáni örök-
ségei sodorták el. Miként a mesebeli Ja j -
város sárkánya, minden nap ú j szűz adó-
ját követelte, akként követelte Jajsorsunk 
titokzatossága minden ú j nap bekövetkezté-
vel a maga ú j meg ú j könny- és véradóját... 

Mei*t a magyar história tragikus titokza-
tossága nemcsak idejöveteliinkban és el-
helyezkedésünkben, nemcsak magunkra-

Irta : R U S Z T E K K Á R O L Y . 

hagyatottságunkban és az Árpádi rögökhöz 
való ragaszkodásunkban, hanem-még in-
kább — és talán leginkább — abban van, 
hogy 1035 esztendő tengernyi vérzivatarán 
egységes nemzeti érzés, egységes nemzeti 
szellem nélkül vertük keresztül magunkat. 

Évszázadok vértékozlásai, az Aeterna 
Hungaria végeszakadatlan harcai, a ma-
gyar tragédiák mérhetlen szomorúságai sem 
tudták egy táborba hozni, egyetlen akarás-
ban egyesíteni ezt az országot. Nem tudták 
Mohács, Majtény és Yilágos sem. Nem tud-
ták Trianon és Budaörs s e m . . . És nem 
tudják a Tegnap és Ma sem, amikor pedig 
új, minden eddiginél nagyobb veszedelem 
zuhant reánk. 

Pedig ennek az ú j veszedelemnek isme-
retlen utak felé száguldó szekere, ezer esz-
tendős életünk tudatalatti s egyetlen egy-
sége, a nemzet históriai hivatása is lassan, 
lassan ködbe vész már. Az a hit, mely egy-
séges nemzeti szellemet kitermelő erőnek 
egymagában kevésnek is bizonyult ugyan, 
mégis ez volt az a nagy erő, amellyel tíz-
szer-százesztendős állami életünket kivere-
kedtük. Ezt a hitet elveszni hagyni, ezt a 
hitet továbbra is magára hagyni: nemzet-
veszedelem volna. 

A hideg és sötét magyar éjszakában 
csodaváró lelkünket belefúrjuk a nagy fe-
keteségbe, a nagy bizonytalanságba . . . Ke-
ressük a fényt, keressük az eszmét, amely a 
megsemmisülés örvénye felé gördülő szeke-
rünket megállíthatja és a biztonságos nem-
zetélet út jára terelheti. 

EBTETEK! ÉífíJit 
SZEGED. 
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Új hazát nem is akarhatunk, de nem is 
szerezhetünk . . . Más elhelyezkedésért hasz-
talan viaskodunk.. . A nagy világon e kí-
vül nincsen számunkra hely . . . Nemzeti 
életünket tehát csak itt élhetjük, jövendőn-
ket csak itt remélhetjük és sorsunk biztosí-
tékait csak itt kereshetjük . . . 

Ki nem látja, hogy ezek az igazságok vi-
lágítanak bele jövendőnkbe?! És ki nem 
hallja, hogy a nemzetek országútját taposó 
könyörtelen Ma, nekünk is azt kiáltja, 
hogy: megmaradásunkat, jövendőnket, a 
históriai végzet fanatikus hite mellett, csak 
az egységes nemzeti szellem biztosíthatja! ?... 

Egységes nemzeti szellemre azonban ne-
velni kell a nemzetet. Nevelni előrelátób-
ban, tudatosabban és erőteljesebben, mint 
eddig. Mert hogy ezer esztendő sem termelt 
ki a multakból elegendő tanulságot és nem 
váltott ki még a legnagyobb veszély idején 
sem egységes nemzeti összefogást, az két-
ségbevonhatatlan bizonysága annak, hogy 
nemzetnevelésünk nem volt eléggé sem 
előrelátó, sem tudatos, sem erőteljes. 

Nem volt előrelátó, mert a nemzedékek-
nek olyan sorozatai nőttek fel, melyek rész-
ben minden nemzetnevelést nélkülöztek, 
részben pedig olyan neveléssel, amely „az 
idő nekünk dolgozik" jelszavon élősködve, 
a végzetre bízta a nemzet so r sá t . . . Nem 
volt tudatos, mert főleg csak külsőségekben 
és hazafias ünnepségekben élte ki magát. 
És nem volt erőteljes, mert nemzeti öntu-
datra, nemzeti büszkeségre, a magunkénak 
megbecsülésére, a hazainak a külföldi fölé 
helyezésére, a tekintély felismerésére és kö-
vetésére, az egységben, az egyesített mun-
kában és az egyesült erőben rejlő legna-
gyobb nemzeti érték tudatára nem, vagy 
legalább is általánosan és eredményesen nem 
nevel t . . . 

A megélhetésnek viszonylagos gondtalan-
sága, az elhelyezkedésnek minden tanultság-
nélküli lehetősége mellett, népünk nem tudta, 
nem tanulhatta meg értékelni az iskolát. Tan-
kötelezettségi törvényünk pedig, minden 
bölcsesége és előrelátása mellett is, mint az 
iskolábajárás, mint pedig az iskolaállítást 
illetően, évtizedeken át csak írott törvény 
maradt. Ezért nőttek fel nagy seregei a 
nemzedékeknek minden nemzetnevelés nél-
kül. 

Hiányos nemzetneveléssel pedig azért, 
mert iskoláink szervezete és tanterve, csak 
bizonyos fokon és csak részben szolgálta a 
nemzetnevelést. Az elemi iskola negyedik 
osztályára épült fel a közép és polgári is-
kola. Az elemi iskola négy osztályában 
azonban olyan tantárgy, amely a nemzet-
nevelést intenzíven szolgálta volna, alig 

volt. De nem volt a polgári és a középisko-
lák alsó négy osztályában sem. Már pedig 
köztudomású, hogy az iskolábajárt gyer-
mekek jelentős száma négy elemi osztályos 
tanultsággal ment ki az életbe s csak jelen-
téktelen száma került a közép-, illetve közép-
fokú iskolába és annak három-négy osztá-
lyának elvégzése után ki az életbe. 

Az életgondok, az elhelyezkedési nehéz-
ségek, a igények fel fokozódása, a tanultság 
nélkülözhetetlensége, a szigorúbb tanköte-
lezettségi törvény természetszerűen maguk 
után vonták az iskola értékének általános 
belátását, a pontosabb iskolábajárást és az 
iskolák ezreinek az építését. Mindezek kö-
vetkezményeként az iskolázatlanok száma 
azután lényegesen csökkent ugyan, de egé-
szen még ma sem apadt el. Pedig annak a 
jognak .alapján, amelyet minden gyermeke 
ennek a hazának méltán megkövetelhet, 
hogy t. i. legalább a nélkülözhetetlen, leg-
kisebb kulturáltsággal bocsájtassék az életbe, 
az előrelátó nemzetnevelésnek egyaránt és 
továbbra is azt parancsolja az élet, hogy 
minden nyomorúságunk és szegénységünk 
mellett is, addig itt meg ne álljunk, amíg 
teljesen nem biztosítottuk minden magyar 
gyermeknek az iskolábajárhatást és a ma-
gyar jövőnek az általános nemzetnevelését. 

Bensőséges nemzeti érzést, egységes nem-
zeti szellemet csak tudatos nemzetnevelés 
termelhet ki. Olyan nevelés, amely az egész 
nevelési eljárást nemcsak irányítja, hanem 
teljesen áthatja; olyan nevelés, amely a 
nemzeti, a hazai vonatkozásokat nem szo-
rít ja be egy-két tárgy keretébe, hanem bele-
gyúrja minden tanítási anyagba. 

Az értelmi kultusz túlértékelése, a nyu-
gati kultúra silány utánzása, az ismeret és 
tudományanyag tengerhalmaza, az ismeret-
átadás és tudományközlés nagy igyekezete 
mellett, valóban nem jutott, nem juthatott 
elegendő idő, mód és alkalom a tudatos 
nemzetnevelésre. És mert nem juthatott, 
érthetően híresekké váltunk arról, hogy nem 
ismertük, nem szerettük és nem becsültük 
meg azt, ami a miénk. 

A magyar társadalom, enyhén szólva, 
közömbös volt minden magyar föld-, min-
den magyar természetszépség iránt. Az Al-
föld délibábja, a Balaton rianása, a kárpáti 
fenyves bércek, a Gerecse, a Hargita, a 
Mecsek, mind-mind messzebb voltak, mesz-
szebb estek a magyar lélektől, mint az Al-
pok gleccserei, Norvégia fjordjai és Olasz-
ország narancsligetei. És amilyen érzéket-
len volt a magyar társadalom a magyar jel-
legzeteseségek iránt, éppen olyan közömbö-
sek voltak tudósaink is a magyar problé-
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mák iránt. Idegen országok, tengerentúli 
világrészek fehér pontjain, ismeretlen terü-
letein szívesebben és többet búvárkodtak, 
mint pl. a Magyar medence keletkezésén, a 
magyar flóra származásán. 

Trianonnak falánksága végre felébresz-
tett. Megláttuk önmagunkat, ráeszméltünk 

léshez is három tényező szükséges: anyag, 
átadóképesség és eszme. 

Etikusok és esztétikusok szerint az összes 
eszmék 9 kategóriába sorozhatok. És pedig: 
a boldogság, a dicsőség, a gyönyör, a tudo-
mány, a művészet, az erkölcsiség, a vallá-
sosság és a hazafiság eszmecsoportjába. 

JHVXir iCESTU . MARIAK. TiHfiRBSlAK. AVCVÄTAR . U T B I Q S . BOMSQVE.. ART IB VA' 

A budai vár, mint az egyetem székhelye Mária Terézia korában. 
(Hóman—Szehftt: Magyar Történetéből.) 

magyar mivoltunkra és arra, hogy a leg-
nagyobb érték a tudatos nemzetnevelés. Az 
a tudatos nemzetnevelés, amely a magyar 
föld szépségeinek a meglátására, a magyar 
földön és földben élő és rejlő nemzeti ja-
vaknak, nemzeti kincseknek az értékelésére, 
a magyar földért és kenyérért való fegyver 
és munkaharc szükségességének és magasz-
tosságának a felfogására, a nemzeti sajá-
tosságok és jellegzetességek felismerésére, 
megőrizésére és államalakulatunk geográfiai 
adottságának, európai jelentőségének a tu-
datára nevel, oktat és t a n í t . . . 

Az előrelátó, a tudatos nemzetnevelés az 
erőteljes nemzetnevelésnek is a biztosítéka 
akkor, ha minden magyar nevelő az örök 
Magyarság titokzatos hitét, az ezeréves His-
tória heroikus érzületét, a magyar Föld 
csodálatos gazdagságát, csodás erejét és 
abban egész édes-bús magyarságunkat éli 
és vési bele minden magyar gyermek 
agyába-vérébe, szívébe-lelkébe . . . 

Mint minden neveléshez, a nemzetneve-

A 9 kategóriából azonban csak a három 
utolsó: a tiszta erkölcs, az örök vallás és 
az önzetlen hazafiság az abszolút értékű 
eszmék. 

A nemzetnevelés abszolút értékű eszme. 
És csak az az igazi magyar nemzetnevelő, 
aki az erkölcsi és vallási eszmék mellett, tu-
datosan és erőteljesen nemzeti eszméket 
gyújt és aki ezen abszolút értékű eszmék 
útján indítja el az életbe a magyar gyerme-
ket. 

A mi anyagunk a magyar gyermek, áldott 
jó humusz. Agya értelmes, okos, gondol-
kozó. Szíve meleg, imádságos, barátkozó. 
Egyetlen negatívuma az akaratában van, 
amely kétségtelenül gyenge, álhatlan, 
szalmalángú. Azonban ez az egyetlen nega-
tívuma sem faj i sajátosság, hanem csak ne-
velési hiány. A magyar léleknek akarat-
ereje is van elegendő, csakhogy ez az aka-
raterő nem mélyülhetett el. A tudatos, előre-
látó és erőteljes nemzetnevelés ezt a negatí-
vumot csakhamar pozitívummá alakítja. 
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Minden tanítói individuum, akinek a Te-
remtő is adott, aki maga is gyűjtött az igaz-
ságokból, az ismeretekből a mások és a maga 
tapasztalataiból és aki önzetlenül áldoza-
tos és példaadó, alkalmas nemzetnevelésre, 
alkalmas eszmeátadásra. Csak legyen szok-
tató édesanyja, édesapja; okadatoló, ma-

gyarázó tanítója; életével, példájával ható 
nevelője a magyar gyermeknek. És legyen 
önző szerelmese a magyar földnek és min-
den magyar értéknek; lánglelkű szónoka a 
magyar históriának és a nemzeti egységnek 
és fanatikus hitvallója a nemzeti hivatás-
nak és a magyar feltámadásnak! . . . 

A M i m í K Á L T A T Ó O K T A T Á S T A J S K Ö I Y V E . 

Ma már nincsen pedogógus, aki ne vallaná 
magát az ú j nevelési elvek hívének, hacsak nem 
akarja, hogy elmaradottnak tekintsék. A tanulók 
öntevékenysége, az ismereteknek saját munkájuk 
árán való megszerzése, a tanulók egyéniségének 
előtérbe helyezése, a teremtő munka örömének 
megéreztetése, a gyermekek lelke mélyén szuny-
nyadó képességek felszínre hozása, a magáraesz-
méltetés és a munkaszeretet felébresztése azok a 
már-már jelszóvá váló elvek, amelyek napjaink 
nevelési és oktatási kérdéseit irányítják és nagy-
részt át is alakítják. Az ú j elvek a tanulóval és 
tanítóval, az iskola felszerelésével és a tanítás 
segédeszközeivel szemben egyaránt lényeges kö-
vetelményeket állítanak fel. Míg alig harminc 
éve az volt a jó tanító, aki lebilincselően ludta a 
tanulók figyelmét előadásával egy egész órára 
lekötni, addig ma azt kívánjuk tőle, hogy lehe-
tőleg a háttérbe húzódjék és ne maga szerepel-
jen, hanem tanítványainak adjon erre alkalmat. 
Amíg azelőtt csendre és jó viselkedésre intet-
tük az olyan tanulót, akiből mindenáron kikíván-
kozott valami a tárgyhoz fűződő mondanivaló, 
addig most magunk bátorítjuk a gyermekeket, 
hogy tevékeny részvétellel, az otthonból, a min-
dennapi életből hozott ismereteik önkényt tör-
ténő közreadásával tegyék eredményesebbé, szí-
nesebbé és gazdagabbá az osztály közös munká-
ját. Amíg a múltban orvosok, pedagógusok és 
mesteremberek váltig azon törték a fejüket, mi-
lyen alakú legyen az iskolapad, hogyan lehetne 
úgy felépíteni a padsorokat, hogy a tanító vala-
mennyi tanulót ellenőrizhesse és hogy a tanulók 
mégis jól lássák a táblát és a tanítót, de amellett 
a belépő idegent szépen fedező gyermekfejek 
egyenes vonalaival lehessen megörvendeztetni, 
addig ma az iskolapad, a maga felemelhető 
könyvállványával és felcsapódó ülőkéjével a pe-
dagógiai lomtárba kezd kerülni, hogy helyet ad-
jon a munkaasztaloknak, amelyek körül a tanu-
lók akár önállóan, akár csoportokban végzett 
szorgos munkája folyik s bizony könnyen meg-
esik, hogy eközben egyik-másik háttal kerül a 

írta : LOCZKA ALAJOS. 

táblának, sőt talán a tanítónak is. Amíg azelőtt 
egy-egy kitömött állat, fizikai vagy kémiai esz-
köz, amely az üvegszekrény mélyén porosodott, 
volt a szemléltetés eszköze, addig ma a tanulók 
által gyűjtött tárgyak, nem egyszer egész érték-
telennek és használhatatlannak látszó csavarok, 
dobozok, rugók és cserepek alkotják a szertárt, 
amelyből a tanuló majd maga készíti a megfi-
gyelésre szánt eszközt. 

Az ú j iskolában minden megváltozott, csak a 
tankönyv a régi még. Pedig talán éppen ezen és 
ennek használatán fordul meg az ú j elvek sike-
res átültetése a valóságba. A tankönyv az a váltó, 
amely újból és újból visszakényszeríti a tanítót 
és tanulót a régi vágányokra. Nem tartalmaz 
elég sokat ahhoz, hogy belőle a tanuló önmunkás-
ságával kibányássza a megjegyzésre érdemes 
ismereteket, de nem tartalmaz elég keveset ahhoz, 
bogy a betanulásból származó megterhelés ve-
szélyét elhárítaná. Megköti a tanító kezét, mert 
nem engedi a tanulókat megnyilvánuló érdeklő-
désük irányában szabadon haladni, és lenyűgözi 
a tanulókat, amikor gondolataik önálló kifejezése 
helyett a felnőttek tollából származó, sokszor 
kellően meg sem értett szavak használatára kész-
teti. Nem forrása az ismereteknek, hanem maga 
az ismeret, nem ösztönöz, hanem csak utánzásra 
szoktat, nem nyit kaput a további érdeklődés szá-
mára, hanem teljes mértékben kielégíteni igyek-
szik ezt, nem számítva azzal, hogy a gyermek 
érdeklődése határtalan, a könyv lapjai azonban 
nagykőn is határoltak. Feleslegessé akarja tenni 
a tanítót, mert a legtöbb szerző elfelejti, hogy a 
tankönyv nem cél, hanem csak eszköz az isme-
retek megszerzésében, viszont a tanító csak alig 
vagy egyáltalán nem tud szabadulni a béklyók-
tól, melyeket a tankönyv a kezeire rak. 

Mindezeket könnyű megállapítani, de ki mondja 
meg, milyen legyen hát az a könyv, amely min-
denben alkalmazkodik az ú j nevelés valamennyi 
módszertani követelményéhez? Valóban a tan-
könyv kérdése ma már sokkal nagyobb és sokkal 
nehezebben elhárítható akadályokat állít a mun-
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kakedv érvényesülésének útjába, mint bármely 
más módszertani kérdés. Mert nem megoldás 
egyszerűen elvetni a tankönyvet, hiszen már rég 
letűnt ama bölcselkedési irányzat csillaga, amely 
feltételezte, hogy az egész világ kicsiben feltalál-
ható minden ember agyában és csak egy-egy 
szikrára van szükség, hogy ennek megvilágítá-
sában a tudatos felismerés előterébe jussanak az 
ismeretek. Még a munkáltató oktatás legrajon-
góbb hívei sem állíthatják, hogy minden ismere-
tet a tanuló fejéből lehet kibányászni. Vannak 
tények, amelyekre nem lehet a legagyafurtabb 
észműködés árán sem rájönni, egyszerűen azért, 
mert a történés nem logikai művelet. Vannak 
dolgok, amelyeket, hacsak másoktól nem tudjuk 
meg, sohasem ismernénk meg. De az ilyenek 
megtanulása is önmunkásság alapján történhe-
tik és történjék is. Ennek út ja azonban nem a 
tanító szájából jött közlés passzív felvétele, ha-
nem a tudós kutató munkáját utánzó utánajárás, 
keresgélés és örömteljes megtalálás. Ennek elő-
segítése volna a tankönyv egyik feladata a mun-
káltató oktatásban. De van más is: az önmun-
kásság útján megszerzett ismereteknek rögzítése. 
A régi iskola ezt úgy fejezte ki, hogy a lecke 
otthoni megtanulása. Az ú j nevelés nem akarja, 
hogy a tanuló bármit is más szavainak betanu-
lásával rögzítsen elméjében, de nem kívánhatja 
a tanulótól azt sem, hogy amire magától rájött, 
vagy amit a társaival végzett közös munka árán 
felfedezett, az egyszersmindenkorra kitörölhetet-
lenül vésődjék elméjébe. Nem, csodákat az ú j 
pedagógia sem követel, de azt akarja, hogy a 
megtanulás azelőtt rögös úton haladó szekere az 
érdekkeltés sima út jára terelődjék és a tanuló 
már megszerzett ismereteit, megoldásra váró 
újabb problémákon alkalmazva mélyítse el. En-
nek megvalósítása volna a tankönyv másik fel-
adata a munkáltató oktatásban. 

A tankönyvet tehát a modern pedagógia sem 
nélkülözheti egészen, csak a tanulásban betöltött 
szerepét változtatja meg és máskép jelöli ki fel-
adatát. 

Azokkal szemben, akik azt vélik, hogy a mun-
káltató oktatás tejesen nélkülözheti a tanköny-
vet, az amerikaiak az ellenkező irányban keres-
ték a kérdés megoldását. Szerintük egy könyv 
sohasem lehet elégséges a munkáltató oktatás cél-
jainak elérésére, mert ez mindig csábítani fogja 
a tanulót a „lecke megtanulására" és a tanítót 
„a lecke kikérdezésére". Szerintük a tanulónak a 
tudományos kutatáshoz hasonlóan több könyv-
ből kell összekeresnie a szükséges ismereteket. 
Ezért két-három ú. n. reference book-ot adnak a 
kezébe és rábízzák hogy ezekből bányássza ki, 

amit szükségesnek és fontosnak tart a feladott 
lecke körében a megjegyzésre. Természetesen 
nem hagyják ebben a munkában sem egészen ma-
gára és írásban kiadott kérdések által alkotott 
vázlatot adnak a kezébe, amelyhez ő állítja össze 
a könyvekből szerzett tapasztalatai alapján a 
tartalmat. 

Anélkül, hogy ennek az eljárásnak bírálatába 
akarnánk kezdeni, megemlítjük, hogy Németor-
szágban az elmúlt tavaszon a tankönyvkérdés 
megoldásának egy újabb kísérletét indították 
útra.. Talán különösnek látszik első percre, hogy 
tankönyv gyanánt Lexikont adnak a tanuló ke-
zébe. Ha azonban kissé közelebbről vesszük szem-
ügyre a dolgot, legalább is megokoltnak kell tar-
tanunk a gondolatot. A lexikon mindenekelőtt 
teljes mértékben kizárja a lecketanulás lehető-
ségét, másrészről messzemenőleg alkalmat ad a 
tanulónak a kutatásra. Ezenfelül a maga sok-
oldalúságával felkelti a tanuló érdeklődését, 
amelyet frisseségével csak továbbfejleszt és nem 
fojt el hosszadalmas, sokszor unalmas leírások-
kal. A lexikonnak minden kötött tantervtől való 
függetlensége elég szabadságot enged a tanuló 
tudásvágyának, amelyet az élet minden vonat-
kozásaival való kapcsolatai alapján minden vo-
nalon ki tud elégíteni. Nagy előnye az is, hogy 
az ismereteket nem tagolja szét tárgyakra, ha-
nem a rokon címszavakra való hivatkozás által 
a koncentráció elvét nagy mértékben segít meg-
valósítani. A kísérlet megindítói hivatkoznak 
arra, hogy nagy értéke van annak is, ha a tanuló 
már korán megtanulja, miként lehet önállóan 
megtalálni valamely felmerülő kérdésre a fele-
letet a lexikon ügyes kezelése által. A lexikon 
használata nemcsak önállóságra nevel, hanem 
kellő megválogatásra is szoktat. 

Az iskolai használatra szánt lexikonnak termé-
szetesen sok tekintetben lényegesen el kell térnie 
a nagyközönség számára készült ily nemű mun-
káktól. Az összes címszavaknak egy kötetben kell 
lenniök, a rövidítéseket lehetőleg kerülni kell, a 
fogalmazásnak tekintettel kell lennie a tanulók 
szókincsére és szellemi színvonalára, magukat a 
címszavakat is úgy kell megválogatni, hogy a 
tanulók könnyen feltalálják azt, amelyik a szó-
banforgó tárgy kellő megvilágítását adja; a ren-
desnél sokkal több képnek kell lennie, mert a 
gyermek nem sokat ért a puszta szóból. 

Az első kísérletet az ú j taneszköz alkalmazá-
sára a világhírű Brockhaus cég indította meg, 
amikor kiadta a kimondottan iskolai és népmű-
velési célokra szánt Der Volks-Brockhaus című 
kötetét. A könyv 794 vékony papírra nyomott 
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lapján 36.000 címszót és 3600 ábrát tartalmaz, 
amelyek közül sok a színes tábla. A szerkesztés-
ben elsősorban tanítók és tanárok vettek részt és 
a könyv használatát az elemi iskola, felső és kö-
zépiskola alsó osztályainak használatára irá-
nyozták elő. 

Természetes, hogy az ú j „Tankönyv" bevezeté-
sével egész ú j módszertani eljárások kidolgozása 
válik szükségessé, mert hiszen a tanulót itt még 
sokkal kevésbbé szabad magára hagyni, mint a 
régi könyvnél, ahol készen kapott mindent és 
mégsem volt nélkülözhető a tanító irányító, ve-

zető keze. Erich Hylla a porosz közoktatásügyi 
minisztérium Amerikát járt tanácsosa, aki nép-
tanítóból emelkedett magas állásába és min-
den erejével küzd a porosz népoktatás moderni-
zálásáért, máris kis füzetben* megkezdte a lexi-
konnak, mint taneszköznek használatára vonat-

okozó módszeres elvek fedolgozását. Ezek termé-
szetesen egyelőre még csak az íróasztal mellett 
születtek és majd csak több évi használat fogja 
megmutatni, hogy a munkáltató oktatás tan-
könyvének kérdése közeledett-e egy lépéssel a 
megoldás felé vagy sem? 

A X É P J l C V E L É S J l I G O S Z L Á Y I Á B A H í . 

Az elemi cktatás ós az iskolánkívüli népmű-
velés legégetőbb kérdése a jugoszláv kultusz-
kormányzatnak. És ez természetes is, ha figye-
lembe vesszük, milyen nagy az írástudatlanok 
száma, különösen az ország ama részeiben, me-
lyek a leghosszabb ideig voltak török uralom 
alatt (Dél-Szerbia, Bosznia-Hercegovina és 
Montenegro). Itt a lakosságnak csak Ki—32%-a 
tud írni és olvasni. Az ország egyéb részeiben 
kedvezőbb a helyzet; pl. a tulajdonképeni Szer-
biában 36%, Dalmáciában 50%, Horvátország-
ban 67%, a Vajdaságban 75%, Szlavóniában 
pedig 91% tud írni és olvasni. Az írni és ol-
vasni tudó férfiak átlagos százaléka egész Jugo-
szláviában 58%, a nőké csak 10%. A lakosság-
nak tehát több mint a fele analfabéta. 

Ezek az adatok az 1921. évi statisztika ered-
ményei. Azóta nagyon sok tanfolyamot rendez-
tek az írni-olvasni nem tudók számára. A szá-
mítások szerint még jó 40 évnek kell eltelnie a 
népoktatásban ma megnyilvánuló lendület mel-
lett is, míg az analfabetizmus az ország minden 
részéből eltűnik. 

A világháború befejezése után igen sok iskola 
létesült. Elsősorban az iskolaköteles korban le-
vők oktatása terén mutatkozó hiányok pótlása 
a fő cél. De ugyanekkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy az írni-olvasni nem tudó felnőttek oktatá-
sára is tenni kell valamit. 

Az állami iskolák és nem állami oktató-nevelő 
intézmények és egyesületek mellett, melyek kö-
zött a Prosvjeta áll első helyen, ú j állami és 
társadalmi kultúrintézmények létesültek a fel-
nőttek oktatására, elsősorban az írás és olvasás 
megtanítására, de a mindennapi élettel össze-
függő gyakorlati ismeretek közlésére is. Tan-
folyamok alakullak külön az írni és olvasni nem 
tudó polgári lakosság és külön a katonaság szá-
mára; népfőiskolákat szerveztek mezőgazdasági 
ismeretek közlése céljából az elemit végzett pa-
raszt i f júság számára; több helyen népegyete-
meket nyitottak férfiak és nők számára, s emel-
lett a nőknek külön tanfolyamok is adnak ház-
tartási ismereteket. A könyvtárak és olvasó-
termek száma igen gyorsan megnövekedett. És 

Irta : J A N S O N V I L M O S . 

mindehhez kapcsolódnak általános és gyakor-
lati jellegű, a lehetőség szerint vetített képekkel 
kísért felolvasások. Kísérletek történtek az ok-
tatófilm felhasználására is. Nagyon sok község-
ben alakultak műkedvelő társaságok és zene-
egyesületek. 

Mivel azonban e népművelési munka a terv-
szerű és céltudatos együttműködés és egységes 
szervezet hiányában nem ígért kielégítő ered-
ményeket, a kormány szükségét látta annak, 
hogy alaposan foglalkozzék a népművelés kér-
désével. Így lépett életbe 1929 decemberében az 
ú j oktatási törvény (Zakón o narodniin sko-
lama), melynek értelmében minden fiú és leány 
14. évéig iskolaköteles s a négy osztályú elemi 
elvégzése után még négy évig magasabb fokú 
népiskolába kell járnia (8 osztályú elemi!). De 
ugyanez a törvény kötelezővé tette a népműve-
lési tanfolyamokon való részvételt 25 éves korig 
azok számára, akik nem jártak iskolába. Így 
szélesebb alapokon eredményesebb népművelési 
munka indult meg. 1921-től 1930-ig 2310 tan-
folyam volt írni és olvasni nem tudó polgárok, 
1413 pedig a katonaság számára; az előbbi 
résztvevőinek száma 63.730, az utóbbié 51.799. 

E tanfolyamokat a polgári lakosság számára 
az állami iskolákban tar t ják az esti órák alatt 
november l-től február végéig; a katonák tan-
folyamai a kaszárnyákban vannak. A tanítást 
szakemberek végzik; a katonaság tanítói állan-
dóan csak erre a célra alkalmaztatnak. 

A parasztság művelése céljából alakult a mult 
évben Vrelóban egy művelődési egyesület, a 
Prosvetna Zadruga. Célja az, hogy a mezőgaz-
dasági egyesületek útján gondoskodjék a nép 
műveléséről könyvek, folyóiratok, újságok, szak-
tanfolyamok, felolvasások igénybevételével, me-
lyek nemcsak mezőgazdasági, hanem általános 
ismeretekkel is foglalkoznak, de mindig különös 
tekintettel vannak a parasztság életére, szoká-
saira és szükségleteire. E művelődési egyesület 

* E. II. Ein unentbehrliches Arbeitsmittel für den 
Schüler von Heute. Brockhaus, Leipzig, 1931. 
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programmjában van a kultúrházak létesítése is 
minden olyan kerületben, ahol mezőgazdasági 
szövetkezet van. Az első kultúrházat ez év tava-
szán nyitották meg. 

Nagy figyelmet fordítanak a 15. és 30. életévük 
között levő nők művelésére. Ezek számára a 
rendszeres háztartási iskolák mellett külön ház-
tartási tanfolyamokról gondoskodik a törvény. 
Az iskolában általános jellegű tanítás folyik 
10 hónapon át, míg a tanfolyam 5—6 hónapig 
tart és gyakorlati ismereteket közöl a gyermek-
nevelésről, háztartásról, főzésről, kézimunkáról, 
kertészetről, tejgazdálkodásról és baromfitenyész-
tésről. E tanfolyamok vezetői képzett tanítónők, 
akik az alsó és magasabb fokú elemi után 4 év-
folyamos háztartási iskolát végeztek. E tan-
folyam, valamint a férfiak mezőgazdasági isme-
reteit gyarapító 2—4 hónapos népegyetem elő-
adásain való megjelenés a beiratkozottak szá-
mára kötelező. 1921 óta, amikor a háztartási is-
kolák megnyíltak, és 1922 óta, mely évben az 
első háztartási tanfolyam volt, 1929-ig 3020 volt 
a hallgatók száma. Üjabban e szám tetemes nö-
vekedése várható. 

Ezen intézmények mellett a kormányzat fel-
olvasásokat, előadásokat állít a népművelés 
szolgálatába és nagy eredményeket ért el már 
az oktatófilm és a rádió is. Az ipar állandó fej-
lődésével kapcsolatban az ú j iskolatörvény kü-
lön gondoskodik a munkások számára szerve-
zendő előadásokról. 

A népkönyvtárak terén figyelemreméltó fejlő-
dés mutatkozik. 1921-ben 50, 1923-ban 300, 1924-
ben 260, 1929-ben 143 és 1930 július l-ig 165 ú j 
könyvtár nyílt; nem egészen 10 év alatt 1860 
népkönyvtár és olvasóterem létesült; e szám-
ban nincsenek benne az állami iskolákhoz és a 
magánintézményekhez, egyesületekhez tartozó 
könyvtárak. 

A szociális és közegészségügyi minisztérium 
a kultuszminisztériummal karöltve egészségügyi 
intézményeket létesített, melyeknek keretében a 
felnőttek egészségügyi oktatást kapnak. A jugo-
szláviai egészségügyi központ 1923 óta épült ki 
ós 600 intézményt foglal magában külön képzett 
személyzettel GS ci legmodernebb felszereléssel. 
Az egészségügyi 'felvilágosító munkának meg is 
van már az eredménye, mert míg 1919-ben pl. 
20.000 volt a kiütéses tífuszban megbetegedettek 
száma, addig a legutóbbi két év alatt csak 100 
eset fordult elő; himlő 1920-ban 4000 esetben for-
dult elő, most már több mint két éve nem jelent-
kezik. 

Külön egészségügyi tanfolyamok vannak a 
falusi lakosság számára. Fiatalembereket válasz-
tanak ki egyes helységekből e tanfolyamokra, 
melyeken nemcsak egészségügyi alapismereteket 
kapnak s az első segítségnyújtásban nyernek 
kiképzést, hanem sok más hasznos, mezőgazda-
sági és állategészségügyi ismerethez is jutnak. 

A kultuszminisztérium egész költségvetésének 
(800 millió dinár, kb. 80 millió pengő) több mint 
a felét az elemi iskolai oktatásra fordít-
ják, a népművelési iskolákra és tanfolyamokra 
6,569.517 dinárt (kb. 650.000 pengőt) irányoztak 

elő. A magyar állami költségvetésben az 1930/31. 
költségvetési évre 37.455 pengő van felvéve is-
kolánkívüli népművelési célokra. De ehhez az 
összeghez a helyi hatóságoknak 8,625.000 dinárral 
(kb. 860.000 pengő) kell hozzájárulniok; az 1930/31. 
költségvetési évben tehát több mint 15 millió 
dinár (1,500.000 pengő) állt a népművelés rendel-
kezésére. 

A társadalmi egyesületek közt, melyek részt 
vesznek a népművelésben, a nevezetesebbek a 
következők: 

Legrégibb a Molior-szövetség (Mohorjeva 
druzba); 1850-ben alakult népművelési célzattal. 
Központja Celje-ben van. 

A Prosvetna zveza a szlovén földmíves töme-
gek művelésére alakult művelődési egyesület 
Ljubljana székhellyel. Hasonló munkát végez a 
szintén l jubljanai Zveza Kulturnih drustava, 
művelődési egyesületek szövetsége. 

A Beogradska Trgovinska OmladinaA, a bel-
grádi kereskedelmi i f jak egyesületét 1880-ban 
alapították szerb kereskedők azzal a céllal, hogy 
különösen az ősfoglalkozású családokból szár-
mazó ifjúságnál a kereskedelmi pályák iránt 
kedvet keltsenek. Az egyesület külön iskolát, 
könyvtárakat tar t fenn, előadásokat rendez, 
napilapja van, a Trgovinski Glasnik, s szoros 
összeköttetésben van a szerb társadalmi egyesü-
letekkel. Az egyesület anyagi szükség és beteg-
ség esetében támogatást ad tagjainak. Eredeti-
leg esti iskoláját vasárnapi iskolává alakította 
át, melyben vasár- és ünnepnapokon folyik a ta-
nítás szeptember elejétől május végéig. A világ-
háború után évenkint körülbelül 2000 i f jú nyert 
kiképzést ez egyesület révén. Az egyesület veze-
tősége gyakorlati emberekből áll, akik tanít-
ványai voltak az egyesületi iskolának; az egye-
sületben kifejtett munkásságukat minden ellen-
szolgáltatás nélkül végzik. 50 évi fennállása 
alatt több mint 36.000 fiatalember kapott kikép-
zést az egyesületnek csak belgrádi iskolájában. 
Nagyobb városokban mindenütt vannak szervei, 
jelenleg mintegy 50. 

A Privrednik 1897-ben alakult Zágrábban. 
1923-ban Belgrádba helyezte át központját. En-
nek az egyesületnek célja megegyezik a Beo-
gradska Trgovinska Omladináéval: paraszt-
származású szegény if jakat kereskedelmi és 
ipari pályára előkészíteni, de emellett általános 
ismeretekkel is ellátni. Körülbelül 20.000 i f jú t 
nevelt eddig az egyesület. 

A Radniéka Zadruga, munkások szövetsége és 
1929-ben alakult Belgrádban. Célja a munkásság, 
különösen a fiatal generáció testi és szellemi 
fejlődésének elősegítése. Az anyagi nehézségek 
és egyéb kedvezőtlen körülmények ellenére is 
egy év alatt 30 közművelődési és 80 sportszerve-
zete alakult meg az egyesületnek 2000-nél több 
taggal, emellett egy külön munkásiskolája és 
csaknem 100 kisebb tanfolyama majdnem 3000 
hallgatóval. 1930 elején alapított az egyesület 
egy levelezőiskolát, az év derekán pedig egy 
nyári iskolát Belgrádban. Mindezeknek az intéz-
ményeknek célja a munkástörekvések iránt fo-
gékony, művelt vezetők nevelése a jugoszláviai 
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munkásmozgalmak) számára, és hogy általános 
ismeretek elsajátítását a legszélesebb munkás-
tömegek számára lehetővé tegyék. 

A Prosvjeta Szarajevóban alakult 1902-ben. 
E szövetség eredeti célja boszniai és hercego-
vinai i f jak támogatása a magasabb fokú tanul-
mányokban. Fennállásának első 10 éve alatt 
csaknem 100 i f jú t taníttatott ki a szövetség. 
Munkásságának körét azonban kiszélesítette s 
hatalmas közművelődési szervezetté lett. Elő-
adásokat rendez a városi és falusi lakosság szá-
mára; központi könyvtárat nyitott Szarajevó-
ban és sok ezer könyvet osztott ki. Kiadványai 

közül legjelentősebb naptára, mely a legjobb 
szerb évkönyvek között foglal helyet. 

A világháború után a Prosvjeta megpróbálta 
egész Szerbiára kiterjeszteni tevékenységét, de 
csak Dalmáciában és a novibazári szandsákban 
tudott egyelőre megerősödni. Mindazáltal Bosz-
niának és Hercegovinának legjelentősebb köz-
művelődési intézménye 20.000-nél több taggal, 
150 szervezettel. Minden szervezetnek van könyv-
tára és olvasóterme. A központi könyvtárnak 
és fiókjainak, beleszámítva a körülbelül 50 moz-
gókönyvtárat, állománya majdnem 100.000 kötet. 
Az olvasótermek forgalma 12.000, 

Ö M L L Ó , T U D A T O S É N E K L É S 

A N É P I S K O L Á B A N . 
Irta : BERZE N A G Y J Á N O S dr . 

Nálunk a hangjegy szerint való énektanítás 
abban a stádiumban van, amikor még a maga 
lábán járni nem tud. Ennek egyik okát nem a 
tantárgynak óratervi szerepében keresem, ha-
nem inkább abban a felfogásban, mely azt tar-
totta, hogy: a gyermek az éneket otthon, s az 
utcán is megtanulhatja; a kotta pedig nem az 
elemi iskolába való. Ez a felfogás az iskolába 
is beszivárgott, így nem lehet csodálni, hogy 
sem a társadalomban, sem a pedagógusok kö-
zött nem alakulhatott ki olyan közvélemény, 
melynek nyomán az önálló énektanításra vo-
natkozó egészséges nézetek s ezekből életrevaló 
módszer keletkezhetett volna. Elég csak a ta-
nítóegyelületi gyűlésekre gondolnunk, melyek 
ezt a feladatot állandóan kikerülték. Ennek kö-
vetkezménye az volt, hogy népiskoláink legna-
gyobb részében hangjegy szerint való énekta-
ní tásra általában nem is került sor. Az ered-
ménytelenségnek másik oka abban van, hogy 
ahol az éneket az előbb mondottak ellenére 
hagjegy szerint is tanították, az liol szolmizáló, 
hol abszolút rendszer szerint menő, de mindig 
terméketlen elméleti alapokon, melyet eredmény 
nem követhetett, mert csupán az értelemre szá-
mított s nem törődött a gyermek egész lelkisé-
gével. Ez pedig merőben ellenkező eljárást 
kíván. 

Ennek a tanításnak menete a régi tantervi 
utasítás szerint ez volt: 1. a hangsort hangon-
kint, hangcsoportonkint építjük fel, -vagyis az 
egyes hangokat, amint azok lépcsőszerűen kö-
vetkeznek, vagy egyenként tanítjuk el, vagy a 
tetrachordokba foglalt hangcsoportokban; 2. azt 
a hangot, melyet éppen tanítunk, konkrét dalo-
kon szemléltetjük; 3. azután névvel; 4. majd 
külső jellel (hangjeggyel) látjuk el; 5. a jellel 
társult hangnevet ú j r a összekapcsoljuk a hang-
gal, végül 6. a tanultakat szöeveges dal eléne-
keltetésénél gyakorlatilag alkalmazzuk. Ezekhez 
fűződik a metrikai, ritmikai és dinamikai tud-
nivalók elsajátítása. Az utasítás ezek mellett 
külön hangsúlyozza, hogy a tanultnak a hang-
jegy szerint való éneklésben önerején kell pró-
bálkoznia. Az abszolút és a relatív rendszerek 

között szabad választást enged ugyan, mégis in-
kább az előbbi mellett foglal állást. 

Ez a módszer tehát simplex jelenségek meg-
figyeltetéséből indul ki, mert az egyes vagy bi-
zonyos csoportokban s egymással lazább össze-
függésben levő hangok szemléltetése folytán ke-
letkező hangképzetek segítségével építi fel a 
hangsort s ebben a keretben szereztet indukciós 
úton elvont ismereteket, melyeknek gyakorlati 
felhasználásával az öntevékenységre támasz-
kodva fejezi be az egész eljárást. 

Lássuk, lehetséges-e ezen az alapon az önálló, 
tudatos éneklés színtájára feljutni? 

Mindenekelőtt a simplex jelenségek lényegé-
vel kell tisztában lennünk. 

Simplex jelenségek pedagógiai értelemben a 
beszéd- és értelemgyakorlat anyagában az anya, 
az asztal, az ostor, a balta, a kovács stb., a nyelvi 
magyarázatok körében pl. a szó, a számolásban 
akármilyen mennyiség egymagában, a földrajz-
ban a hegy, a folyó, a város, a természettanban 
a villám, vegytanban az oxigén, a szénsav stb. 
A villám az őt kísérő hangtani és időjárási kö-
rülmények nélkül elképzelhetetlen, tehát a szem-
léletnek egyedüli alapja nem is lehet. Az egye-
nes vonal szintén csak elvonás, a tárgyak nélkül 
nincs is a világon. A baltanyél, az ostor semmit-
mondó tárgyak, ha a baltát az ácstól, a faragás-
tól, az ostort a kocsistól és lótól elvonatkoztat-
juk. Hát csak éppen a legtermészetesebb kör-
nyezetüktől megfosztott egyes hangok simplex 
jelensége volna az egyetlen, mely a megfigyelés-
nek alkalmas támasztékot nyúj t s az egyes han-
gok mechanikus egymás mellé sorakoztatásából, 
holt elemek puszta szintézise ú t ján , az azok kö-
zött levő viszony s az azokat összefoglaló egy-
séges keret felismerésének lehetősége nélkül 
volna felépíthető a hangsor élő valósága s az 
így felépített hangsorból az egységes keret éle-
tét a gyermek meg is látná, ki is érezné? Meg-
győződésem szerint nem. 

Ha azonban megfigyeltetem a családi otthont, 
a gondolatot s az ezt valósággá tevő mondatot, 
ha legalább két mennyiséget helyezek egymás 
mellé, ha a figyelmet egy tájegységre irányi-
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tom, melyben hegyek, folyók s városok találha-
tók, ha a gyermekekkel együtt végigéljük s 
megfigyeljük egy nyári zivatar lefolyását, ha az 
ácsot munkakörben bemutatjuk: akkor komplex 
jelenségekkel foglalkozunk, melyben a gyermek-
nek módjában áll megfigyelni a simplex jelen-
ségeknek nem csupán létezését, hanem azok egy-
mással való kapcsolatait, egymásra való vcnat-
kozásait, hatásait, együttélésüket, az ezt hatá-
roló kei-etet, az általuk alkotott egységet, mely-
ben mint egymásnak függvényei élnek. Meg-
figyelésre tehát csak komplex jelenségek alkal-
masak, melyeknek tartalmi köre a tárgyak ter-
mészete szerint változik. Így vagyunk az ének-
tanítással is. Az egyes hangok a skálában él-
nek, mely a legkisebb dallamegység. Ennek a ke-
retnek kohéziós ereje tar t ja őket együtt s szabja 
meg szerepüket és életfeltételeiket. Ennek iga-
zolására bizonyára elég lesz csak ar ra hivatkoz-
nom, hegy pl. a „g"-hanglioz egészen más kép-
zetek fűződnek, ha az a skála ötödik vagy má-
sodik hangja vagy pedig, ha alaphang szerepe 
van. Ha ez áll az egyes hangokra, kell, hegy 
álljon az egyes hangcsoportokra is, melyek a 
skála vérkeringésébe vagy nincsenek bekap-
csolva, vagy attól eltérő közösség tagjai. Mind-
ezeknek természetes következménye, hogy az ön-
álló, tudatos éneklésnek sem az egyes hangok-
ból, sem a hangcsoportokból, hanem a skálából 
kell kiindulnia, a gyermeknek a skála életét, az 
abban szereplő hangok egymáshoz és az általuk 
alkotott egységhez való viszonyát kell meg-
figyelniük. 

Ami most már a régebbi módszeres eljárás to-
vábbi lépéseit illeti, nem lehet tagadni, hogy ab-
ban bizonyos indukció hangsúlyozva van, ez az 
indukció azonban részben a helytelen kiindulás, 
részben pedig amiatt, hogy a tanterv végrehaj-
tásának előmozdítása végett kiadott s a gyer-
mek kezén járó énektanítási kézikönyvek az in-
dukciótól homlokegyenest ellenkező irányban 
tértek el, nem érvényesülhetett. 

Népiskolai ú j tantervünk teljes egészében arra 
az elgondolásra van alapítva, hogy a gyermek 
kellő vezetés mellett önmaga szerezze meg isme-
reteit. P]hhez a célhoz pedig egyesegyedül az 
indukció vezethet, melyet érzelemébresztő, aka-
ratnevelő és cselekvésre ösztönző mozzanatok 
egészítenek ki, vagyis az az eljárás, melyet ma 
általánosan öntevékenységi módszernek neve-
zünk. 

Tanításunk menete tehát minden tanítási egy-
ségben és fokozaton a következőképen alakul: 

1. Elmondunk egy mesét, mely a gyermek ér-
deklődésének, figyelmének s érzelmeinek fel-
keltésére alkalmas; ebbe beleszövünk, elének-
lünk s meg is tanítunk egy dallamos szöveget, 
mely annak a tanítási egységnek és foknak, 
melyben és melyen vagyunk, éppen megfelel. A 
szövegre azért van szükség, mert a hangnévhez 
és hangjegyhez fűződő hangképzetek könnyen 
elmosódnak, ha konkrét támasztékuk nincs. 
A konkrét élménnyel kapcsolódó szöveg ezeket 
a képzeteket rögzíti meg és segítségével ezek a 
képzetek, mint az indukciós tanítás bármily 
területén, könnyűszerrel előhívhatók. Fontos, 

hogy a dal olyan elemeket ne tartalmazzon, me-
lyek a gyermek által megfigyelhető és meg-
figyelendő jelenségeken kívül állanak. 

2. A szöveges dalon megfigyeltetjük a han-
gok életét, kapcsolatát, egymáshoz való viszo-
nyát, újabb tanítási egységben megállapittat-
juk, hol találkozunk eddig ismeretlen jelenség-
gel s iparkodunk észrevétetni (nem mindjár t 
megmagyarázni!) az ú j jelenség keletkezésének 
módját. Ebben kiváló szolgálatot tesznek a gyer-
mek érdeklődésének felkeltésére alkalmas és a 
tanító által elkészíthető szemléltető eszközök. 
Ennek során a hangokat névvel, 

3. hangjeggyel társítjuk, miután a példa dalt 
szövegével s hangjegyeivel együtt a táblára fel-
írjuk. 

4. Ezt hangjegyolvasás és hangjegyírás kö-
veti. 

5. A gyermek önállóságát az eltanított egysé-
gek keretében szöveges és hangjegyzett dalokon, 
majd szövegtelen hangtalálási és hallási gya-
korlatokon foglalkoztatjuk. 

Ezekután a lehető legrövidebbre fogott alak-
ban bemutatom a gyakorlati tanítás menetét. 

Mindenekelőtt megjegyzem, igen fontos, hogy 
a gyermek, mielőtt a I I I . osztályba lép, feltét-
lenül legyen tisztában a hangok magasságának 
— mélységének, hosszúságának — rövidségének, 
nagyobb vagy kisebb erejének módszeres eljá-
ráson alapuló felismerésével. 

A III . osztályban a legelső énekórán, vala-
mely kirándulási élménybe kapcsolódva, elmond-
juk, hogy 8 kisgyerek — fiúk s leányok vegye-
sen — kint sétált az erdőben. Ideillő kérdések 
feltevése s ezáltal az érdeklődés s az érzelmek 
felkeltése után azt is elmondjuk, hogy ezek a 
gyerekek libasorban hol felmentek a hegyre, 
hol lejöttek róla s közben vigan énekelgettek. 
Amit énekeltek, elénekeljük nekik: 

Mérsékelten. - —1 

1. F e l - m e 

— w — — 
- gyek a 

hegy - te 

——1—1— 

tő - re, 

u 
/ # J - J ' 1 I 

J 1 1 . ' 
l A J i — 1 1 — t—l 

on - nan pe - dig le a völgy-be. 

Ezt a gyerekek hallás után megtanulják. Mikor 
már egyenkint is jól tudják, észrevétetjük velük, 
hogy a nóta egyik fele is a hegyre megy, a má-
sik fele meg a völgybe s amint ők is csak egyen-
kint jutnak fel a tetőre és szintén egyenkint 
ereszkednek le, a nótájuk is éppen így tesz. El-
képzeltetjük az emelkedő s az ereszkedő hang-
sor hangjaiban a 8 kis kirándulót, szótagolva 
énekeljük el a nótát s rájönnek, hogy felfelé is, 
lefelé is 8 hanggal van dolgunk; ezek is egyen-
kint emelkednek s ereszkednek. Akkor elővesszük 
szemléltető eszközünket: 8 bábot, melyeket a szi-
várvány hét színébe öltöztettünk s a 8.-ra ugyan-
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olyan színű ruhát adunk, mint az elsőre. Színeik 
tehát: 1. piros, 2. narancsszín, 3. sárga, 4. zöld, 
5. világoskék, 6. sötétkék, 7. lila, a 8. újra piros. 
A bábok közül egyik valamivel nagyobb a má-
siknál, a legnagyobb a nyolcadik. Neveket is 
adunk nekik: az 1. a kis Cili, 2. Dezső, 3. £vike, 
4. Feri, 5. Géza, 6. ^ánnus, 7. Huba, 8. a nagy Cili. 
A bábok nevüket derekukon fehér papírból ké-
szült öveikre írva hordják; a nevek kezdőbetűi 
vastagabban vannak kirajzolva, mint a többi 
betű. Ezenkívül mindegyik nyakában lóg egy 
síp, mely azt a hangot adja, amelyet a báb 
képvisel. A földrajz tanításánál használt homo-
kos ládában homokból hegyet rögtönzünk s an-
nak egyik lejtőjére felállítjuk a bábokat. Gyer-
mekeink kiránduló kis pajtásaikra vidáman rá 
fognak ismerni. Megtanulják a bábok nevét is. 
Hogy bebizonyítsuk, hogy a kis kirándulók csak-
ugyan azt énekelik, amit mi már bemutattunk, 
megfúj juk egymásután a bábok nyakához illesz-
tett sípokat. A tanulók már látják, hogy minden 
egyes kiránduló gyerek neve, helyzete, ruhája, 
magassága más és más, és most már azt is jól 
megfigyelték, hogy a bábok sípja is más és más 
hangot ad, könnyű lesz őket rávezetnünk arra, 
hogy amint a bábnak neve van, annak a hang-
nak is neve van, melyet a síp ad. Mi legyen az 
egyes hangok neve? A báb nevének kezdő 
hangja! Leolvastatjuk a bábokra írt név első, 
kövér betűjét, ebből megállapíttatjuk a hangsor 
egyes hangjainak nevét, ezeket felfelé és lefelé 
összefoglaltatjuk (c-d-e-f-g-a-h-c, c-h-a-g-f-e-d-c) 
s a beszéd hangján begyakoroltatjuk. Ezzel kap-
csolatban kérdéseket teszünk: hányadik a sorban 
Annus? milyen hangot f ú j a zöldruhás fiú? há-
nyadik a sorban az a, az f , d és a nagy C, stb. 
Megfordítva: melyik hang van 3., 5., 2., 6., stb. 
helyen? melyik fiú fú j j a a /t-t? Most ú j ra el-
énekeltetjük a kirándulók nótáját s miután a 
tanulók már az egyes hangokat meg tudják 
nevezni, rájönnek arra, hogy a nótát nemcsak a 
szöveggel lehet eldalolni, hanem a hang nevé-
vel is. I t t fog a hang neve magával a zenei 
hanggal társulni. A tanuló így a skálát már 
felfelé és vissza is a hang megnevezésével játszi 
módon fogja énekelni. Igen lényeges, hogy ezt 
jól begyakoroltassuk. 

Szemléltető eszközül fel lehet még használni a 
kétoldalú, egyenkint nyolc fokos lépcsőt, melyet 
a tanító kéregpapírból maga is el tud készíteni, 
sőt a tanulókkal is el tud készíttetni vagy a ket-
tős, egyik-egyik oldalon nyolc fokú létra, melyet 
a szobafestők használnak. 

A következő fokon színes krétával felírjuk a 
táblára az ismert dallamot, minden egyes hang-
jegyet olyan színnel, amilyen színű ruhát a 
báb visel s aláír juk a szöveget fehér, s ez alatt 
a hangjegy alá a hang nevét, szintén színes 
krétával. A gyermekek már bizonyára sejtik, mi 
készül. Megkérdezzük őket, mikor tudtak több 
szép verset tanulni: amikor olvasni-írni még 
nem tudtak vagy amikor azt már megtanulták? 
de megkérdezzük azt is, hogy szeretnének-e még 
sok-sok szép dalt vagy éneket tanulni? mit gon-
dolnak: hallás u tán lehetséges-e ez vagy ha a 
hangbetűket ( = hangjegyeket) megismerik és 
— amint a verset a papírról leolvassák — a dalt 

a papírról leéneklik? Most megismertetjük a 
vonalrendszert, a színes hangjegyzés s a hangok 
aláírt nevének szemlélete alapján a gyermek az 
egyes hangok helyét kis segítséggel már maga 
is meg tud ja határozni. Ezt felhasználjuk arra, 
hogy a hangjegyet a hang nevével s magával a 
zenei hanggal összekapcsoljuk, vagyis a skálát 
a hang megnevezésével a hangjegyekről leénekel-
tetjük s felfelé-lefelé és megfordítva jól begya-
koroltatjuk. Újra kérdéseket teszünk fel: melyik 
vonalra került Géza? melyik vonalközből kukucs-
kál ki Feri? Hová került a narancsszín meg a 
sötétkék? Melyik vonalon van e, melyik vonal-
közben az a? A második vonalon milyen hang 
van s milyen az első vonalközben? És így to-
vább. Ezzel megtanulják a hangjegyolvasást s 
ha a táblára írtakat hangjegyfüzetükbe leíratjuk 
s az előbbihez hasonló kérdések mellett az egyes 
hangok írását táblán s füzetükben is gyakorol-
tatjuk, — a hangjegyírást. Ezek után már a 
kacskaringós hegedűkulcs mibenlétére is rávezet-
hetjük őket és sort kerítünk a méretegység fel-
ismertetésére. Kellő gondolkodtatás után a gyer-
mekek kitalálják, hogy a kirándulók minden 
lépésre csak egy hangot énekeltek s liogy hányat 
léptek, míg a nótát vagy annak a felét, stb. le-
énekelték, továbbá, hogy a hang hosszúságát 
nemcsak lépéssel, hanem kézütéssel is lehet 
mérni. Most már tudatossá tesszük azt is: miért 
rajzoltunk egy tojásalakú foltot s miért tettünk 
mellé szárat? Mert ez a negyed hangjegy, a leg-
gyakoribb méretegység s melyet csak addig 
éneklünk, amíg egyet lépünk vagy kezünkkel 
ütünk. A bábokat párosával egymás mellé állít-
juk, úgy, hogy a párok között feltűnő hézag 
maradjon s elmondjuk, hogy a párok közül kiki 
a ráeső szótagot a pár jával együtt énekli, külön 
páronként énekelnek s dobbantanak a lábukkal. 
Ezt sa já t dobbantásunkkal is érzékeltetjük. Bá-
mutatunk a táblára, ahol a hangjegyekben a pá-
rokra, az őket elválasztó hézagokra, vagyis a 
megfelelő elvonás mellett megismerik a páros 
ütemet és az ütemvonalat s az előbbiek alapján 
önerejükből megállapítják, hogy az ilyen ütemre 
mennyit kell ütni. Felhívjuk a figyelmet a he-
gedűkulcs után álló 2-re s a fentiek után kér-
dezzük: most már tudják-e, miért írtuk azt oda? 
Következik az ütemezés begyakorlása. Az eljárás 
azonban továbbfolyik, mert — hogy úgy mond-
jam — a tanítási egységben minden műveletet 
végre kell hajtanunk. Tovább érdeklődünk: miért 
írtuk oda a vonalrendszer bal felső sarkába ezt 
a szót: „Mérsékelten"? Felvilágosítjuk a gyer-
mekeket, hogy a kis kirándulók menet közben 
sem vontatottan, sem gyorsan nem énekelnek, 
mert az előbbi tempójelzéssel a dal unalmassá 
válik, nem tudnak rá lépni, a második mellett 
pedig nem bírnák lélekzettel, ezért hogyan lesz 
leghelyesebb énekelniök? A jelzést így megértik 
s a nótát ennek figyelembevételével énekeltetjük 
el. De észrevétetjük a két szembenálló villát is 
s elénekeljük magunk a dalt hangárnyalás nél-
kül és utána hangárnyalással. A gyermekek 
megmondják, melyik mód volt szebb, s ezzel kap-
csolatban az adott keretben a hang árnyalására 
s ennek jelzésére is megtanítjuk őket. 

A gyakorlati alkalmazás ezek után már nem 
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lesz nehéz feladat. Az 1. sz. dallam szövegét le-
töröljük s annak helyébe más szöveget írunk, 
a hangokat előbb /a-val s utána az ú j szöveggel 
leénekeltetjük. Megváltoztatjuk a tempójelzést 
is (lassan vagy gyorsan) s a hangárnyalás jel-
zését is más ütemeken helyezzük el s így kész-
tetjük a gyermeket önálló cselekvésre. 

Hallási gyakorlatul tanítványaink közül nyolc 
gyermeket, lehetőleg abban a nemi összeállítás-
ban, amint azt a bábok sora mutatja, sorba állí-
tunk, felveszik a bábok nevét és szerepét s mi-
után az alaphangot megadtuk, feladatukká tesz-
szük, hogy az 1. sz. dalt szöveggel, majd a hang 
nevével, végül /«-val a már ismert módon éne-
keljék, de mindenik csak egy szótagot, hang-
nevet vagy la-1 énekeljen. "Újabb nyolcas sort 
állítunk össze, kiosztjuk a szerepüket, de nem 
állítjuk sorba, hanem összekeverjük őket s az 
előbbi gyakorlatot úgy végeztetjük el velük. Újra 
a bábokhoz megyünk s anélkül, hogy a gyerme-
kek látnák, egyik bábot a homoktartó egyik 
szögletébe dugjuk, nyakából a sípot leakasztjuk, 
az egész homoktartót letakarjuk s elmondjuk, 
hogy a kirándulók közül az egyik eltévedt s 
most f ú j j a a sípját, hogy társai ráakadjanak. 
A sípot mi fú j juk meg s felszólítjuk tanítvá-
nyainkat: találják ki, hogy melyik gyermek té-
vedt el. Nem szabad természetesen elfelejteni, 
liogy az alaphang közösségéről állandóan gon-
doskodnunk kell. Tanítványaink lelkesen fogják 
magukban a hangsort dúdolni, míg abban a sípé-
val azonos hangot meg nem találják s örömmel 
állapítják meg az eltévedt gyermeknek még a 
nevét is. Kedvük fokozódik, ismereteiket s hal-
lásuk biztosságát erősíti, ha a takaró fölemelése-
kor a szögletben csakugyan azt a bábot találják. 
Ugyanezt tesszük megfordítva is. Elmondjuk, 
hogyr két kiránduló: .Erzsi és Géza a sípot elvesz-
tette, ezért a síp hangját nekik kellett énekel-
niük. Milyen nevű hangokat s hogyan énekel-
tek1? A tanulók a hangsort dúdolva, hangosan 
fogják az e-t s a g-t eltalálni. Ha most még a 
skálát alulról vagy felülről eldúdoljuk s azt kí-
vánjuk, hogy hangjegyezzék le, amit hallottak, 
vagy azt a hangot í r ják fel, melyet az eltévedt 
gyermek sípja adott, némi alapot vetettünk a 
hallás után való hangjegyírásnak is. 

Ezzel a tanulók a mindenkori felidézés alap-
jául szolgáló szöveges dallam kapcsolatában a 
skálának, mint az egyes hangok életközösségé-
nek legkisebb egységén belül megismerkedtek 
mindazzal, amit megismerniük az adott helyzet-
ben szükséges volt. Nem tudom elégszer hang-
súlyozni, hogy a skálázás a valódi alapja a 
tudatos éneklésnek, ezért a tanulónak ebben 
(hang, hangnév, hangjegy) feltétlenül jártas-
nak kell lennie, mielőtt tovább menne. Ez a keret 
azonban csak egy állapot felismerésére adott 
módot, arra ugyanis, hogy a skála egyes hang-
jai mind együtt vannak s egymást fel- és lefelé 
lépcsőszerűen követik. További eljárásunkban 
a skálát a fokozatosság elvét követve, nagyobb 
körű jelenségektől kisebb körű jelenségek felé 
tartva fel kell bontanunk, hogy az organizmus 
egységes életműködésének határain belül a rövi-
debb lépcsőszerű meneteknek és a kisebb-nagyobb 

hangtávolságoknak sajátos, de törvényszerű éle-
tét is megfigyeltethessük s megismertethessük. 

A tanítás ezen fokán készítsük el alkalmas, 
tartós kemény papíron a harmónium c-dúr bil-
lentyűzetének képét, úgy, mint az a valóságban 
van, tehát a fekete billentyűket is rajzoljuk be; 

Magyarországi Szent Erzsébet. (Ilolbein festménye.) 
(Divald: Az Árpádház Szentjei c. művéből. 

Szent István-Törsulat kiadása.) 

hadd szokja meg azt a gyermek szeme, jóllehet 
azokról még hosszú ideig nem szólunk. Minden 
billentyű al jára olyan színben í r juk fel a hang 
nevét, mint amilyen színű ruhában a kiránduló 
gyermekeket megismertük. Ugyanezen a papí-
ron hangjegyekben rajzoljuk fel a c-dur ská-
lát, minden hangot pontosan az ő billentyűje 
alá s olyan színű krétával, amelyik annak a 
hangnak megfelel. Ugyanilyen módon a hang-
jegy alá is odaírjuk a hang nevét. Mindez a r r a 
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való, hogy a gyermek emlékezetét állandóan élénk induktív el járás nélkül képzetei köny-
ébrentartsa s tudását a szerzett élmények alap- nyen elmosódnak. Ezt a grafikont a táblára 
ján támogassa, mert annyi mindent kell e fo- minden énekórán kifüggesztjük, hogy a tanuló 
kon már megfigyelnie, hogy a folytonosan szeme előtt legyen. (Folytatjuk.)-

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati 
A szobai növények s azok gondozása. 
— Beszéd- és értelemgyakorlat a IV. oszt.-ban. — 

I r t a : Drozdy Gyula. 

A termesztett és vadon élő növényekkel kinn a 
szabadban is meg a konyhakertben is lépten-
nyomon találkozik a gyermek. Ezek közül már 
sokat ismer s lehet közöttük olyan, amelyik kü-
lönösebben tetszik neki. Virágoskertben is gyak-
ran jár a gyermek. Ott is látja a virágokat s 
azok is tetszenek neki. Hogy miért? . . . Azért, 
mert szép a színük, különös az alakjuk, kelle-
mes az illatuk. S a virágok színpompája, az 
alakja, szerkezete és illata kellemes hatással 
van a lélekre. Ezt a hatást a lélek minden kü-
lönösebb indítások nélkül is befogadja, fel-
dolgozza. Feldolgozás közben pedig fejlődik a 
gyermek esztétikai érzelme, fokozódik a ter-
mészet szépségei i ránt való fogékonysága. Ter-
mészetes, hogy minél több ilyen hatás éri lel-
két, annál fogékonyabb lesz az a befogadásra 
és a hatások feldolgozására. Miért? Azért, mert 
a gyakori kellemes hatások következtében a 
lélek már önkéntelenül is vágyódik a kellemes 
hatások után. S ez a kellemes hatás utáni vágy 
az, ami a gyermeket a természet további meg-
figyelésére, majd tettre, cselekvésre, a virágok 
gondozására készteti. 

De menjünk tovább! 
Az ütött-kopott bozótban nyíló vadrózsa, az 

erdőszéli bokor alatt meghúzódó ibolya, az út 
szélén tanyát ütött vadmargareta, a pázsiton 
sárguló pitypang-virág is szép. Hogy a gyer-
meknek is tetszik, mutat ja az, hogy leszakítja s 
a kalapja mellé tűzi, vagy csokrot köt belőle és 
hazaviszi. Ezt megteszi minden gyermek. A 
pásztorkodó is. Az, akinek figyelmét sohasem 
hívták fel a virágok szépségére, akit nem nevel-
tek a virágok szeretetére. A virágok iránti von-
zalom, a virágok szeretetének csirája benne van 
minden lélekben. Ezt ébresztgetni, fejleszteni, 
erősíteni és mélyíteni a nevelés feladata, mert 
nagy, nagy nevelési érték rejlik abban, hogy a 
gyermek tud-e örülni egy-egy szál virágnak, a 
nyíló orgonabokornak, egy-egy fesledező rózsa-
bimbónak és a földből kibúvó finom, lenge fű-
szálnak. Ha ezek nézésében el tud merülni s ha 
a növények fejlődésének mozzanatai, a virágok 
színe, illata és alakjuknak csodás szerkezete lel-
kében örömet tud ébreszteni, akkor már a földi 
boldogság egy darabját nyujtottuk neki. Ez pe-
dig olyan kincs, amit mindenki megszerezhet s 
amit senki el nem vehet. S ha figyelembe vesz-
szük, hogy az, aki a természet szépségeiben s 

tanítások. 
annak csodás berendezkedésében el tud me-
rülni, az már nagyon közel jutott a Teremtő' 
gondolatához, akkor bátran monhatjuk, hogy a 
természet megismertetése és megszerettetése-
egyik nélkülözhetetlen eszköze a vallásos neve-
lésnek is. S mennyi, de mennyi alkalom kínál-
kozik az iskolában a természet megismertetésére 
és megszerettetésére! Sok, nagyon sok. Ilyen a, 
szobai növényekről való beszélgetés s azoknak 
gondozása és ápolása is. 

Növényeket megismertetni, megszerettetni, gon-
dozni és ápolni sem fél-, sem pedig egyórás be-
szélgetés keretében nem lehet. Ehhez, úgyszól-
ván, állandó foglalkozás kell. Ez pedig csak ak-
kor lehetséges, ha olyan növények vannak körü-
löttünk, melyeket szeretünk s éppen ezért gon-
dozunk és ápolunk. Otthon is lát a gyermek a 
szobában növényeket. Lehet, hogy azok gondo-
zásában és ápolásában maga is résztvesz. S ha 
otthon vannak szobai növények, miért ne lehet-
nének az iskolában is, mikor az iskola a gyer-
meknek második otthona. Virágok között élni, 
azokat figyelni, szépségükben elmerülni, itt is, 
ott is kellemes. S milyen más a környezet, ha 
virág van benne! Az a néhány cserép virág r 
mely a szobában vagy a tanteremben ízlésesen 
van elhelyezve, észrevétlenül is iidítőleg hat a 
lélekre. Esztétikai érzelmeket ébreszt s ezzel ne-
mesedik a lélek a gyöngéd, a finom, a kellemes 
hatások alatt. S ha annak a néhány cserép vi-
rágnak ilyen nagy a nevelői értéke, legyen ott 
minden iskolafolyosón, minden tanteremben. És 
pedig nemcsak úgy odatéve, hanem ízlésesen el-
helyezve. Úgy, hogy az mutasson, hogy a hát-
térből kiemelkedjék az odahelyezett virág min-
den bája, minden szépsége. Még pedig azért, 
mert így sokkal mélyebb lesz az a hatás, amit az 
a körülöttünk sürgő-forgó gyermeknépre gya-
korol. S ha ott vannak, szerettessük meg gyer-
mekeinkkel azokat a virágokat. Mindegyik kü-
lön virágegyéniség legyen. Olyan, amelyiknek 
a gyermek is ismeri a tulajdonságait s tudja, 
hogy miként kell vele bánni, miként kell gon-
dozni, ápolni, hogy szépen fejlődjék, szépen gya-
rapodjék. Gondozzák, ápolják te-hát gyermekeink 
azokat a virágokat, amelyek iskolánk folyosóján 
s tantermünkben vannak. S gondozás közben 
örüljenek a fejlődésnek, szomorkodjanak az 
esetleges hervadás vagy betegség láttára. Szán-
ják a beteg virágokat, de azért ne csüggedjenek. 
Keressék a módját a gyógyításnak. S kei-esés 
közben támaszkodjanak eddig szerzett természet-
rajzi ismereteikre. Keressék meg idevonatkozó 
könyvekben a növények betegségének okát, gyó-
gyításuknak módját. Kérdezősködjenek is. 
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Mondják el a tanítójuknak, a szüleiknek, a ker-
tésznek ószleleteiket s kérjék tanácsukat. Ilyen 
munkával gyarapodik ismeretük az életben is, 
ilyen módon gyarapodjék az iskolában is. 

Mondottam már, hogy a szobai növények meg-
ismertetésének, megszerettetésének, gondozásá-
nak és ápolásának hosszabb ideig kell tartania. 
Éppen azért az alábbi beszélgetésnek egyrésze 
külön órában történjék. Ez az érdeklődés felkel-
tésére, a figyelemnek a virágokra való irányítá-
sára lesz jó. A beszélgetés több részének alka-
lomszerűnek kell lennie, vagyis ezek akkor ke-
rülnek felszínre, mikor a gondozás és ápolgatás-
nak valamely mozzanata azt megkívánja. 

A beszélgetéshez bőséges tapasztalati anyag 
fog rendelkezésre állni. Olyan tapasztalati 
anyag, melyet részint az iskolában közös szem-
lélődés, közös munka közben, részint pedig ott-
hon szereztek a gyermekek. 

T E R V E Z E T . 
A tanév elején iskolánkat, tantermünket ren-

dezgetjük, díszítgetjük. Közben arról beszélge-
tünk, azt éreztetjük meg, hogy a tiszta, a rendes 
s a virágokkal díszített tanteremben és folyosó-
kon szívesebben tartózkodunk, mint a piszkos, a 
rendetlen, a csupaszfalú helyiségekben. Virágo-
kat helyezünk az ablakokba, a falakra illesztett 
polcokra. Észre vétetjük, hogy az egyik virág 
friss, üde. Látszik, hogy egészséges. De rámuta-
tunk arra is, hogy egyik-másikon sápadt levél 
is van. Olyan, mintha beteg volna. Aztán meg-
beszéljük az öntözésnek, a föld megkapálásának, 
a növények tisztogatásának módjait, majd cso-
portokra osztjuk a gyermekeket. Minden cso-
portnak kiosztunk annyi virágot, amennyi jut. 
Ezekért egész évben ők lesznek a felelősek. 

A virágokat a gyermekek kezdetben a mi irá-
nyításunk és utasításunk szerint, majd mindig 
több és több önállósággal gondozzák Lassan-
lassan háttérbe vonulunk s onnan figyeljük 
munkájukat, melybe csak akkor avatkozunk 
bele, ha szükségét látjuk. (A virágok gondozása 
ne tanítási idő alatt, hanem azt megelőzőleg, 
vagy utána, de mindig határozott időben történ-
jék.) 

Késő ősszel, mikor már a szabadban termesz-
tett virágok közül már több bekerül az iskolába, 
akkor szenteljünk külön órát a szobai növé-
nyekről s azok gondozásáról szóló beszélgetésre. 
Így előbb jön a szemlélet, a munka, a tapaszta-
lat s ebből az elvonás. De ez az elvonás sem lesz 
valami absztrakt törvényszerűség, hanem min-
dig a tapasztalattal kapcsolatos gyakorlati út-
mutatás s közben a szemléletekkel kapcsolatos 
okkeresés. Annyi, amennyit a IV. osztályos gyer-
mek elbír. 

A beszélgetés a következő menet szerint tör-
ténhetik: 

Előkészítés. 
a) A folyosó és a tanterem virágait közösen 

nézegetjük s azokról beszélgetünk, a gondozás 
közben szerzett tapasztalatokat számonkérjük, 
miközben az érdeklődést a szobai növényekre 

irányítjuk. — Nézzük meg a folyosón és a tan-
teremben a mi virágainkat! Majd meglátjuk, ki 
s hogyan gondozta azokat, — mondom, azután 
közösen nézegetjük a virágokat. Közben ilyen 
megjegyzéseket hallok: — Ezek szépek. Márti, 
Hédi, meg Pipi öntözte. — Tessék csak nézni! 
Annak ott sárgul a virága, — mondja Jancsi, 
akinek a szeme mindent meg szokott látni. — 
Igen, azt mi is észrevettük. Szóltunk is a tanító 
bácsinak. Tovább is tettük, hogy jobban érje a 
napsugár, — mondják a gondozók, akik érzik, 
hogy a reájuk bízott virágokért felelősek. (S mi-
csoda érzés keletkezhetett Jancsi figyelmeztetése 
nyomában azokban a lelkekben! Élőtérben van 
ott most a következményektől való félelem, a bi-
zonytalanság. Pedig érzik, hogy nem bűnösök, 
mert nem tehetnek arról, hogy sárgul az egyik 
virág levele. S mégis kellemetlen ez az érzés. 
Nem is érdemlik meg, hogy társaik lelkében az 
a gyanú támadjon, hogy nem kellő gonddal őr-
ködtek virágaikra. Nevelési szempontból ezt a 
kellemetlen érzést fel kell oldanom,, el kell távo-
lítanom, mert ha ez ott marad a lélekben, esetleg 
kedvét szegi a gyermekeknek. Vagy mondjuk, 
hogy ugyanazzal a buzgalommal történik to-
vábbra is az ápolás, mint eddig történt, de ennek 
a kellemetlen érzésnek hatása alatt semmiesetre 
sem fakad majd a gondozás titsztán a virágok 
szeretetéből, hanem az esetleges szemrehányás-
tól való félelemből. Pedig nekem nevelési szem-
pontból az kell, hogy tisztán a virágok iránti 
szeretetből gondozzák, ápolják azokat. Éppen 
ezért ezt a kellemetlen érzést el kell a telkekből 
távolítanom.) 

— Igen, az sárgul. Márti és Hédi szóltak is 
nekem. Helyesen tettétek, hogy azt a szegény be-
teg virágokat a napra tettétek. Csak vigyázza-
tok rá ezentúl is. Ha gondosan ápoljátok, lehet, 
hogy meggyógyul s nem sárgul tovább a levele. 
Az is lehet, hogy a régi helye után búsul. Meg-
szokta a nyáron a szabad levegőt s most nem 
érzi jól magát ezen a zárt folyosón, ahol bizony 
néha már hideg van, — mondom. S ez megnyug-
tatókig hat. A kis gondozók érzik, hogy nem tart-
juk őket hibásnak. Aztán meg a szánalom érzel-
mét is felébresztettem lelkükben. Ez is késztetni 
fogja őket arra, hogy a beteg virágokat szere-
tettel ápolják. S ezt nemcsak ők érzik, hanem 
mindnyájan. S így a virág sárgulását nevelési 
célokra használom fel. 

Aztán végignézzük a többi virágcsoportot. A 
gyermekek valamennyire megteszik észrevételei-
ket s elmondják gondozás közben szerzett ta-
pasztalataikat. Közben nem korholok, nem kicsi-
nyelek, hanem minden szépet, minden értéket 
észreveszek. A szebb példányokra, a virágok el-
rendezésére különösebben felhívom gyermekeim 
figyelmét azért, hogy egy-két pillanatra elmerül-
jön lelkük a szép nézegetésében. (Mikor végig-
néztük a virágokat, a gyermekek helyet foglal-
nak a padban.) 

b) Áthajlás. — Ezek a virágok szebbé, barát-
ságosabbá teszik a mi iskolánkat. De nekik is 
jobb, mint azoknak a társaiknak, akik kinn van-
nak. — Igen, mert kinn most hideg van. Ame-
lyik virág kinn maradt, az meg is fagyott. — 
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A mi kertünkben is megfagytak, elhervadtak — 
mondják el tapasztalataikat. 

c) Célkitűzés. De miért kiválasztottak, miért 
kedvesebbek ezek a virágok, mint a többiek? 
Miért s hogyan kerültek ezek ide a mi isko-
lánkba, a társaik, a rokonaik pedig a ti szobá-
tokba, mikor a nagyapjuk, az ősük éppen úgy 
élt kinn a szabadban, mint a többi virág. Erről 
beszélgessünk! 

Tárgyalás. 

a) A vadvirágból szobai virág. — Tudjátok-e, 
hogy valamikor réges-régen minden virág va-
don nőtt? Akkor senki sem gondozta, senki sem 
áplta. A sok vadvirág közül több megtetszett 
az embereknek. Ezek kiásták, vagy magjukat 
összeszedték s házuk közelébe, a kertjükbe ültet-
ték csak azért, hogy ininél többször lássák. Ilyen 
vadvirág volt a rózsa, a szekfű, a viola, az ár-
vácska. a mályva, meg a többi kerti növény is. 
Rokonaik még most is kinn élnek a mezőn, az 
erdőben, a réten, az útszélen. (Néhányat képen, 
esetleg lepréselve szemléltessünk.) — Itt van 
egy szekifű. Ez a mi kertünkben termett. Már 
elszáradt, már nem szép, de azért ráismerünk. 
Ez is szekfű. (Vadontermű szekfűt mutatok.) — 
Ez kisebb. — Hosszabb a szára. — Kevesebb a 
sziromlevél r a j t a — mondják, ha a „sziromlevél" 
szót a természetrajz keretében már tanulták. — 
Ez vadszekfű. — Én az erdőben láttam ilyent. 
Szedtem is, — számolnak be tapasztalataikról. 
— I t t van a kétféle szekfű színes képe. — Melyik 
a vadontermő s melyik a kerti szekfű? — kér-
dezem s a gyermekek megmutatják. — Ez a va-
dontermő „szimpla", egyszerű, — bővíteni a szó-
kincset. — Ez a kerti-szekfű meg dús, teljes. 
A vadontermőnek a színe alig változik. — Kerti 
szekfű sokféle színű van. — Nekünk fehér meg 
piros is van. — Én már rózsaszínűt is láttam. — 
Én olyant is láttam, amelyiknek tarkák a szi-
romlevelei, — mondják a tapasztalatok szerint. 
— Pedig valamikor mind ilyen egyszerű volt, 
mint ez a vadszekfű. Az emberek addig-addig 
gondozták, nemesítették, míg a szekfűk mindig 
nagyobb, dúsabb és színesebb virágot hoztak. 

— Itt van egy préselt orgonavirág. — Az tel-
jes orgona. — Van szimpla is. — A mienk is 
szimpla. — A mienk dupla, teljes. — Én mái-
fehér orgonavirágot is láttam. — Igen. A leg-
több orgonavirág halvány vagy sötétebb lila-
színű, de van fehér is. Ezt a rni kertünkben 
nevelték. Ez ott termett. — Tanító bácsi, ké-
rem, az erdőszélen is van orgona. Azt senki 
sem gondozza, mégis nyílik. De nem olyan tel-
jes, mint a kerti crgona, — számol be tapasz-
talatairól s hasonlít össze az egyik gyermek, 
amit így erősítek meg: — Az vadontermő or-
gona. Ilyen több helyen tenyészik á mi hatá-
runkban. — Az én apám hozott is orgonatöve-
ket. Elültette a kertünkbe, aztán beszemezte. Az 
idén már teljes virágok nyíltak rajta. — Lám, 
a te édesapád nemesítette az orgonát, — mon-
dom s ezzel a gyermek a nemesítés fogalmá-
hoz is hozzájutott, meg a fogrtlom kifejezésé-
hez szót is kapott. 

És így tovább. Részint szemléltetés, részint 
emlékezet, tapasztalat alapján észrevétetem, 
hogy kerti virágainknak rokonai vadon is te-
remnek s hegy a kerti virágokhoz nemesítés, 
szelidítés ú t j án jutott az ember. I t t azonban 
felvetődik a nemesítés és szaporítás gondolata 
is, azért azzal is foglalkozom. Nem részletesen, 
csak nagy vonásokban és a tapasztalatok alap-
ján. Hiszen ezen a fokion már sok mindent tud 
a gyermek a növények szaporításáról. 

b) A növények szaporítása. — Pistáéknak 
nem volt orgonájuk. Az édesapja az erdő szé-
léről hozott orgenatövet. Tudta, liogy az vad-
orgona s nem hoz olyan szép világot, mint a 
nemesített orgona. Valahol látott szép, teljes 
orgonát. Az tetszett neki. — Igen. Az Antal 
bácsiéktól hozta a szemeket, — Talán el is tu-
dod mondani, hogy mit csinált azokkal a sze-
mekkel, — mondom, mire a gyermek beszámol 
tapasztalatairól. Beszámolás közben azt kívá-
nom, hogy amit mond, azt rajzolja is a táblán. 
Hiszen már a IV. osztályban vagyunk, ahol a 
grafikus kifejezési készségnek is elég fejlett-
nek kell lennie. Az nem baj, ha a gyermek nem 
rajzol tökéletesen. A lényeg az, hogy rajzoljon, 
a rajz fedje azt amit mond s amit nem rajzol 
le, azt egészítse ki szóval. 

— Az én édesapám a rózsafáinkat szemezte 
be, — szól az egyik, mire a többi is elmondja 
erre venatkoizó tapasztalatait. Aztán a mag-
gyüjtésről beszélgetünk, melynek keretében az 
kerül szóba, hogy a legszebb, a legfejlettebb 
virágokról gyüj t jük a magvakat azért, hogy a 
következő évben olyan, esetleg szebb virágokat 
kapjunk. Majd a tőről való szaporításról be-
szélgetünk szintén tapasztalatok alapján. 

c) A virág, mint a szoba dísze s azok gondo-
zása. — Szép, kedves a virág a szabadban is, a 
kertben is, de szép és kedves a szobában is. — 
Miféle virágok vannak a mi folyosónkon s a 
tantermünkben? — kérdezem, mire elsorolják. 
Ha valamelyiket nem ismerik, megmondom a 
nevét. Aztán sorra vesszük a virágokat s 
egyenként beszélgetünk róluk. — Itt vannak a 
muskátlik. Hány cserép muskátli van a mi 
iskolánkban? — Ebből van a legtöbb. — Igen, 
mert ez a virág magyar virág. Nem azért, 
mintha magyar volna a származása, hanem 
azért, mert alig van magyar kert és magyar 
ház, melyben muskátli ne volna. Mi is szeret-
jük. Azért van itt annyi belőle. — Tanító bácsi, 
kérem, honnan származik a muskátli? — Azt 
bizony nem tudom. Azt olvastam róla, hogy 
származása homályba vész. Senki sem tudja 
bizonyosan, hogy a világ melyik tájáról terjedt 
el s hennán került hozzánk. Azt tudjuk, hegy 
az Alföld homokjában vadon él valamelyik ro-
kona, — mondom s ez elég. (Ha azonban olyan 
virág származása ke. ül szóba, melyről biztosat 
tudunk, akkor elmondom. Pl. a rozmaringgal 
kapcsolatban azt, hogy a Földközi-tenger part-
vidékéről származik, hogy illatát már a régi 
görögök is szerették, sőt egyházi szertartások 
közben is használják.) — Hanem nézzük csak 
ezeket a muskátlikat! — Most nincs ra j tuk vi-
rág, de azért szép zöldek a levelei. — Ez dú-
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sabb. Ezen több levél van, inint ezen. — Ez a 
dúsabb, szebb. — Ezen fiatal ágak is vannak. 
Azokat azért lehet megismerni, mert zöldek. 
Mikor öregek a szárak, akkor már barnák. — 
Nézzétek meg a leveleket! Merre vannak for-
dulva! — Mind erre. — Egy irány felé vannak 
fordulva. — Vájjon miért lehet ez? készte-
tem gondolkozásra a gyermekeket. Ha nem 
jönnek rá, segíteni a következtetést: — Hon-
nan éii a világosság ezt a muskátlit? — S a 
levelei merre vannak fordulva? •— A világos-
ság felé. — Érdekes! Egyik levél sem fordul 
befelé a terembe. — Azért vannak a r r a for-
dulva, mert onnan jön a világosság. — Szere-
tik a napfényt, a világosságot, — állapítják 
meg. — Kinek a szobájában van muskátli s 
hol tar t ják azt? — kérdezem, mire a gyerme-
kek megmondják, hogy az ablakban s most 
már azt is megmondják, hegy azért tar t ják az 
ablakban, mert szerelik a napfényt. — Nézzük 
sorra a mi muskátlijainkat! Vájjon valameny-
nyit éri a napfény? — mondom, mire megnéz-
zük a muskátlikat. Ha olyan helyen is vannak, 
ahol kevésbbé é:i a világosság, megállapítjuk, 
hegy ott nem is olyan szépek, hanem sápad-
tak, bágyadtak a levelek.— Márti azt mondotta, 
hegy ő sápadtlevelű muskátlit a világosságra 
tette. Vájjon helyes-en cselekedett-e? — Lám, 
Márti! Okosan csináltad. Te már tudod a beteg 
muskátlit ápolni. 

— Hanem más is kell ezeknek a muskátlik-
nak, nemcsak napfény világosság. — Meg is 
kell öntözni. — Nézzük meg, meg vannak-e ön-
tözve? — Igen. Reggel öntöztük. — Erre sok 
vizet öntöttetek, mert még most is lágy a 
földje, — mendom, mire a gyermekek a többit 
is megnézik s megállapítják, liogy melyikre 
mennyi vizet öntöttek a gondozók. — Télen 
ezek a muskátlik nem virágoznak, nem is fej-
lődnek olyan erősen mint nyáron. Azért táplá-
lék sem kell nekik sok. A víz nem párolog el 
itt a teremben olyan gyorsan, mint nyáron a 
szabadban, — mondom, s ebből a gyermekek 
arra következtetnek, hogy talán kevesebb víz 
kell a muskátlinak. — A folyosón kevesebb 
vízre van szükségük, mint itt a tanteremben. 
Vájjon miért? — Mert a folyosón hidegebb 
van, mint a teremben s úgy ott kevésbé páro-
log el a talajból a víz, — fejtik meg a felállí-
tott problémát s ebből meg is ismerték a szo-
bai virágok gondozásának egy mozzanatát. Az-
tán azt állapítjuk meg, hogy a cserepek nem 
egyenlő nagyok s így az egyikbe több, a má-
sikba kevesebb vizet kell önteni. Majd az öntö-
zés időközeiről beszélgetünk. I t t még azt álla-
pítjuk meg, hogy ezeket a muskátlikat elég, 
ha minden második nap öntözzük s akkor is 
csak annyi vizet öntünk rájuk, hogy a földjük 
éppencsak nedves legyen. Nyáron több vízre 
van szükségük, tehát naponként öntözzük. 

— Vájjon miért mondhattam, hogy állott 
vízzel öntözzétek ezeket a virágokat? — kér-
dezem s rávezetem a gyermekeket arra, hogy 
az átmelegedett virágnak a hideg víz éppen 
úgy megártana, mint a felhevült embernek. 

— Nézzétek csak! Megfogom ezt a levelet. 
Milyen lett az u j jam hegye? — Poros. — Poro-
sak a levelek. — Ezé is! — Ezé is! — nézegetik 
s mondogatják. — Pedig a piszkot, a port a 
virág sem szereti. Ti megfürdötök, ha piszko-
sak vagytok. — Ezeket is meg kellene fürösz-
teni — mondják. — Beszélgetés végén meg is 
fürösztjük valamennyit. 

— Most meg nézzétek meg, nincs-e valamelyi-
ken száraz ág vagy levél! — I t t van! — It t is! 
— Érintsd meg, Marci! — Leesett. — Talán 
akkor seb is van a helyén, — mendom, mire a 
gyermekek nézegetik s megállapítják, hogy 
már behegedt. — Lám, ez a muskátli, mikor 
valamelyik levelét el akar ja vetni, nehogy seb 
legyen a testén, ott, ahol a levélnyél az ághoz 
van nőve, lassan vékony lemezt növeszt. Mikor 
a lemez a nyél alatt megnő, a levél lehull s a 
seb már be is van forrva. — Vájjon ki tanít-
hatta meg erre a muskátlit? — A jó Isten. — 
Az. Ö mindent ilyen bölcsen rendez. Vigyáz 
a virágra, a legkisebb fűszálra. 

— Hanem ezek a sárga levelek bizony el-
csúnyítják ezeket a muskátlikat. — Akkor szed-
jük le, — mondják, mire megmutatom, hogyan 
kell azoktól megtisztítani a muskátlit. 

— Nézzük meg most a muskátli földjét. Mi-
kor porhanyítottátok meg a tetejét? Hogyan? 
(Mondják.) — Ha észrevesszük, hogy a mus-
kátli földje összeállt, akkor mielőtt megöntöz-
nénk, meg kell porhanyítanunk. Ennek a földje 
kemény. Porhanyítsuk meg! — mondom s meg-
mutatom, hogyan történjék ez. 

Aztán meg arról beszélgetünk, hogy télen nem 
ültetjük át a szobai virágokat, hanem csak ta-
vasszal. Itt az átültetés módja, a friss föld szük-
ségessége is szóba kerül. 

Majd a többi virágokat nézegetjük s azok gon-
dozásáról beszélgetünk lehetőleg úgy, hogy ma-
gának a növénynek szerkezetéből vétessük észre 
azt, hogy miként kell velük bánnunk. Ez attól 
függ, hogy miféle virágok vannak iskolánkban. 

— Az ablakokból kiszedtük, a polcokról leszed-
tük a virágokat. Nézzetek most körül! — Most 
nem olyan szép a tanterem. — Hiányzik belőle 
valami. — Most olyan furcsa. — Sokkal szebb, 
ha a virágok helyükön vannak, — mondják. — 
Hogyrne! Ezek élénkítik, díszítik, szépítik a mi 
tantermünket most is, mikor nem nyílnak. Hát 
még1 akkor, ha nyílnak! — Akkor még szebbek! 
— Ha gondozzuk, ápoljuk őket, tavaszkor meg-
mutatják a virágaikat is. Melyik, milyen virá-
got fog hajtani? — kérdezem, mire a gyermekek 
elmondják, aszerint, hogy miféle virágok van-
nak iskoláinkban. 

—• Hanem itt ez a filodentron. Idegen a neve, 
mert messziről, Amerikából került hazzánk. En-
nek én még sohasem láttam a virágát. — Én 
sem, pedig nekünk is van. — Ha nem virágzik, 
miért tart juk akkor? — Mert szép a levele, az 
alakja. — Micsoda hatalmas levelek! És micsoda 
gyökerek! —• Ennek sok víz, sok levegő kell. 
Ezekkel a gyökerekkel lélekzik is,. Azért is 
mondjuk, hogy ezek léggyökerek. Ápoljuk, gon-
dozzuk őt. Ne mondja, hogy nem törődünk vele, 
mert idegen. Ne érezze magát elhagyatottnak, 
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árvának, — szólok az érzelemhez. — Aztán meg-
érdemli, mert szép. — A mi iskolánkat szépíti 
ez is. 

— Ez meg aszparágusz. — Az azért szép, mert 
lefelé fut. Annak van virága, de csak olyan 
kicsi. — Termése is van. Az meg olyan pici 
bogyó. Én már láttam. — Ez bizony szereti, ha 
néha azt a nagy üstökét megrázzuk, — mondom 
s megrázom. — Mennyi sárga levél hull le róla! 
— Azok már elszáradtak. — A szárán ennek 
sincs seb, mert a levelek helye behegedt, — kö-
vetkeztetnek az előzők alapján. — Sok a levél 
rajta, sok vizet párologtat el. — Azért azt job-
ban meg kell öntözni, mint a többit. — Igen, de 
gondoskodik ő maga is arról, hogy mindig elég 
vize legyen. Itt benn a földben gumói vannak, 
ezekbe gyűjti a vizet, meg a táplálékot. (Egy-két 
g-umót kifejtek a földből s szemléltetem.) 

c) Az otthoni virágok. — Miféle virágok van-
nak a ti szobátokban? — kérdezem, mire elmond-
ják s néhánynak a gondozási módjáról beszélge-
tünk. Itt a következő anyag kerülhet felszínre: 
A pálmák lassan nőnek. Azokra különösen vi-
gyáznak. A nagy melegtől, a hidegtől védik. 
Idegenek ezek is. Melegebb vidékről kerültek 
hozzánk, azért ilyen kényesek. A fikusz olyan, 
mint a fa. Vastag levelei szépek. Ez is lassan 
nő. Az arakaria. A fenyőhöz hasonlít. Kis 
fenyőfa.. Barátságossá, kedvessé teszi a szobát. 
A virágos növények télen nem virágoznak. De 
érdemes télen gondozni, mert tavasszal meghá-
lálják. A tavaszi átültetés. A jó föld, a táplálék. 
A növénytápláló sók és azok használatának 
módja. (Szemléltessük, olvastassuk el s beszéljük 

meg a csomagoláson levő utasítást. Oldjunk is 
fel egy adagot s az utasítás szerint öntöztessünk 
meg vele virágaink közül néhányat s figyeltes-
sük meg a tápsó hatását.) Otthoni virágaikról 
szerzett tapasztalataikat mondják el a gyerme-
kek s azokat beszéljük meg velük úgy, hogy köz-
ben a helyes gondozás módjára mutassunk rá. 

Begyakorlás. 
I t t nem az a lényeg, hogy a gyermekek el tud-

ják mondani a szobai növények gondozásainak 
módját, hanem az, hogy helyesen tudják gon-
dozni a növényeket. Éppen azért törekedjünk 
arra, hogy a szobai növények gondozásában ott-
hon is részt vegyenek! 

Ennek a beszélgetésnek befejezésére s anyagá-
nak mélyítésére, az állandó gondozáson kívül, 
még a következő mozzanatok szolgálhatnak: 

a) A virágok fürdetése. Alkalmas helyen állott 
vízben mossuk meg, esetleg öntözőkanna szűrő-
jével bőségesen öntözzük meg a virágokat. Ön-
tözés után vétessük észre, hogy azok sokkal szeb-
bek, üdébbek lettek. (Jól érezhetik most magu-
kat!) A megmosott virágokat rakjuk a helyükre 
s vétessük észre, hogy környezetünket most még 
szebbé tették a virágok. 

b) Rajz. Rajzoljanak le a gyermekek néhány 
szobai virágot. 

c) Alkalmi mozzanatok megbeszélése. Vala-
hányszor észreveszünk a környezetünkben levő 
virágokon valamely jelenséget, azt — az okokat 
keresve — mindig megbeszéljük s a virágok né-
zegetésére gyakran késztetjük gyermekeinket. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Jövő Útjain című pedagógiai folyóirat ez évi 
3. számának „Az iij tanterem" című első cikkét 
Zündorf Róbert í r ta . Hangoztatja, hogy a fel-
nőttek, de különösen a gyermekek munkakedve 
nagy mértékben j ü g g a kedélyállapotuktól. Ezért 
megy jobban a munka ott, ahol szép színek és 
formák gyönyörködtetik a szemet, mint sivár, 
dísztelen környezetben. — Hacker Boriska a 
koirepetálás lélektanáról és pedagógiájáról írt 
tanulmányt. Szerinte a helyes korrepetáció cél-
kitűzése az, hogy önmagát feleslegessé tegye, a 
gyermeket abba a lelki és akarati állapotba se-
gítse, hogy a többiekkel együtt haladhasson és 
egyedül végezze feladatait. A visszamaradt ér-
telmű gyermek lehetőleg ismételje meg az osz-
tályt. Az elmaradás oka néha testi gyengeség, 
fejletlenség, néha hosszabb betegség, de néha az 
is, hogy a gyermek idegen a jkú környezetben 
nőtt fel, ahol nem beszélgetett és így fogalmai 
hiányosak. Az osztály ismétlése annál kevésbbé 
hat károsan a tanuló önérzetére és önbizalmára, 
minél korábban történik. Fejletlenség esetén 
még az sem baj, ha. a gyermek egy ideig nem 
já r iskolába. Helytelenül cselekszik az a szülő, 

aki a korához képest elmaradt gyermek előre-
jutását erőlteti, mert a nehézség minden osz-
tállyal fokozódik. Normális esetben nagyon fon-
tos annak az elbírálása, hegy a gyermek való-
ban képtelen-e arra, hegy egyedül haladjon, 
vagy az eredménytelenség más okokra vezethető 
vissza. Hacsak mulasztásról, hanyagságról van' 
szó, akkor a szülő maga fokozza az ellenőrzést, 
mert ilyen esetben a korrepetició inkább káros, 
mint célravezető. A fölöslegesen koriepetáló 
tanuló ellustul, rákap a segítségre, fogyatékos-
sági érzetbe menekül és meggyőződéssel hangoz-
ta t ja , hogy nem képes egyedül boldogulni. Ab-
ban az esetben, mikor az egy, vagy több tárgy-
ból való, vagy általáncs elmaradottság kompen-
zálására nem marad más módszer, mint a korre-
petició, akkor a lelkiismeretes korrepetitornak 
először a helyes diagnózist kell megállapítania. 
Ha a korrepetitor alapos munkát akar végezni, 
a tanítás megkezdésekor meg kell próbálnia, 
hogy a baj t okozó ténykörülményt kiküszöbölje. 
Amennyiben ez nem sikerül, a korrepetició ha-
tása problematikus marad. A korrepetitornak 
elsősorban jó pedagógusnak (nem mindig ele-
gendő hozzá a diploma), tapasztalt, gyermek-
lélekismerő, szaktudással és nagy türelemmel 
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rendelkező embernek kell lennie. Ne a tekintélyi 
•elv alapján álljon, hanem szeretettel és egyene-
sített módszerrel dolgozzék. A helyes korrepetició 
is akkor érte el a célját, amikor a gyerek meg-
talál ta a kontaktust az iskolával, a tanárával és 
Snállóan tud haladni a feladatai megoldásában. 
«Csak így vezethetjük vissza a közösségbe. 

Szent Erzsébet szobra 
a kassai főoltáron. 
(Fafaragás 1470 körül.) 

anyánk. Neveltek testvéreink, tanítóink, pajtá-
saink. Neveltek az ünnepélyes események s a 
jelentéktelen apró meglátások. Neveltek a köny. 
nyek, melyeket elejtettünk vagy hullani lát-
tunk; a nyomor, mely füleinkbe sikoltott; a sze-
relem, amely megcsalt, vagy amelyik boldogí-
tott. És nevelt a bűn . . . Nevelt a könyv. 

(Divald: Az Arpddlidz 
Szentjei c. müvéből. 
Szent István-Társulat 
kiadása.) 

A Zempléni Tanító folyó évi 18. számának „Az 
életmester" című vezércikkét Kántor Mihály 
írta. Ö is hangoztatja ebben azt — mint má-
sok —, bogy a nevelés középpontjába a gyer-
meket kell helyezni. Az iskolában a tanító sze-
mélye a gyermekkel szemben nem követelhet 
.elsőbbséget. Hiszen ő is a gyermekért van. 

Tehát ki is az a tanító1? E kérdésre a követ-
kező feleletet adja. Tudott dolog, hogy születé-
sünk alkalmával bizonyos lelki készségeket 
hoztunk magunkkal. Ha elemezni próbálnók 
lelkivilágunkat, ama magunkkal hozott öröksé-
gen felül megszámolhatatlan sokaságát találnék 
azoknak a lelki vonásoknak, melyeket azóta sze-
reztünk. Elmúlt napjainknak sem helye, sem 
perce nem haladt úgy tovább, hogy leikünkön 
nyomot ne hagyott volna. Nevelt az apánk és 

A magunk elemzésénél hányszor kell ugráso-
kat csinálnunk, hogy elkerüljünk bizonyas kel-
lemetlen lelki színeket. Íme az ember! Egy se-
reg jó és rossz lelkihatás erő eredője. 

Minden tanítónak — úgymond — személyével, 
hitével, tudásával, cselekvésével az emberi lélek 
egyensúlyát kell tartania. Ezután annak a véle-
ménynek ad kifejezést a cikkíró, hogy valami 
nincs rendben a pedagógiában. Az emberi élet 
iránya kizökkent a helyes vonalból. Kiválóbb-
jaink belekiáltottak az életzsivajba. Szóltak, ír-
tak, tanítottak. Az egyik az analízisre esküdött, 
a másik, a harmadik az indukciók és dedukciók 
segítségétől remélte az emberi jobbat. A negye-
dik átértékelte az egészet, az ötödik megalku-
dott és azt mondta: mindenikben van valami jó 
és azokat szedte össze. Egyik az értelemre, a 
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másik az akaratra, érzelemre igyekezett rend-
szert építeni. így alakultak, forrottak, forrong-
tak az elméletek és rendszerek. 

Hangoztatják, hogy a tanítás, helyesebben a 
nevelés — művészet. A pedagógia csak élettelen 
valami, ha hiányzik belőle a lélek. Ez a lélek 
a tanító. A nevelésben benne kell lennie az ő 
személyének. Ez kapcsolódik a gyermeken ke-
resztül a jövendővel. Micsoda rettenetes fele-
lősség a tanító felelőssége! Lelket adni a jöven-
dőnek . . . A nevelőnek mindent a pedagógián 
keresztül kell néznie és megítélnie. Önmagát is. 
Krisztus Urunk mondotta e szavakat: „Én va-
gyok az út" s nekünk követnünk kell az isteni 
Mestert. Az emberiségnek Ö volt a Megváltója 
s pedagógiánknak is Hozzá kell visszatérnie. 

Csanády Anna ebben a számban kezdi meg 
„Gondolatok a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításának köréből" című értekezését. 

A Katholikus Iskola októberi számának „Leiek-
orvosok a gátra!" című lendületes vezércikkét 
vitéz Széky Pál írta. Azt hangoztatja ebben, 
hogy mi tanítók, végzetes hibát követnénk el, 
hacsak egy pillanatra is szemünk elől téveszte-
nénk a jelenlegi válságnak a széles népiétegekre 
gyakorolt hatását, mely a közterhek emelkedésé-
ben, a drágaságban, a kereset csökkenésében, a 
szükségben, nyomorban, nélkülözésekben s eze-
ken keresztül a lelkek bizalmatlanságában, a 
megrettenésben, a keserű nemtörődömségben je-
lentkezik. A magyar tanító mindig a nemzet 
ütőerén tartotta a kezét. Ha lázas volt a nem-
zet, vele szenvedett, ha megállt az érverés, vérét 
ömlesztette az elernyedt erekbe. A küzdelmek-
ben, a csatatereken is, otthon is, — ő jár t az első 
sorokban. A magyar tanító élete, munkája, ki-
tartása, meg nem alkuvása, újakezdése és min-
den tanítása azt sugározza a nemzet nyugtalan 
lelkébe: Ne féljetek magyarok, volt már próba 
ennél nagyobb is! — Gász József ebben a szám-
ban fejezi be szociológiai értekezését. 

A Szabolcsi Tanító f. évi 9—10. számának „Év 
elején" című lelkes hrngú cikke után a vár-
megyei pedagógiai szemináriumok 1931/32. tan-
évi munkatervét és időbeosztásának a rendjét 
közli a lap. — H. Fejér Ignác Gáva község tör-
ténetének vázlatát adja. — Takács Ferenc a ter-
mészettan és vegytan ú j tantervi tanításáról ér-
tekezik. — Kovács Zoltán a tanítóképzés problé-
máival foglalkozik. 

A Pestvármegyei Népművelés októberi számá-
nak a szociálpolitikáról és népművelésről szóló 
értékes vezetőcikkét dr. Szombatfalvy György 
írta. — Janson Vilmos a rádió-népművelés mai 
helyzetét és módszereit ismerteti. — Dr. Hor-
váth Károly a honismeretről írt tartamas cik-
ket. — Dr. fíoldís Dezső „A tanítónő szerepe a 
dalkultúra iskolánkívüli terjesztésében" cím 
alatt értekezik. — Kneiszl Ferencné a kirándu-
lások és séták pedagógiai szempontból való ér-
tékesítésének a lehetőségeit vizsgálja. — Jalo-
veczky Péter a háztartási kémiáról írt cikket. 
— Szabó Lajos a szülői háznál való gyermek-
nevelés problémáival foglalkozik. — Régenhold 

János kitűnően megírt cikk keretében Sza-
bolcska Mihályról, a nemrég elhúnyt hírneves 
magyar költőről emlékezik meg. — Dr. Hegy-
aljai Kiss Géza Losonczy István Hármas Kis 
Tükrét ismerteti. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népmű-
velés ez évi 8. számának a vezető cikke a föld-
rajz tanításáról szól. A cikk írója, Lótos Fe-
renc kifejti, hogy a földrajz azokhoz a tantár-
gyakhoz tartozik, amelyek tanítása alkalmával 
bőven van alkalmunk arra, hegy oly nemzedé-
ket neveljünk, mely megismerve hazáját,. 
Nagy-Magyarországot, tud lelkesedni hazájáért 
és lángolóan szereti is azt. Kérdezi azonban a 
cikkíró, tudja-e szeretni hazáját az, aki azt nem 
ismeri? A magyar föld (Nagy-Magyarország) 
mindannyiunk közös édesanyja. Hogy ezt az 
édesanyát szeretni tudjuk s szeretni tudják ta-
nítványaink, meg kell velük ismertetnünk. A 
gyermeki lelket máról holnapra kiformálni 
nem lehet. Ebhez szívvel-lélekkel hivatásának 
élő, magyar tanítóra van szüksége a magyar 
hazának, olyanra, aki maga is a szeretet, 
mintaképe. Szükség van hosszú időre s az idő 
gondos kihasználására, hogy ne csak akkor áll-
junk a honismeret szolgálatába, amikor a föld-
rajz óra elkövetkezik, hanem mindig, vala-
hányszor arra alkalom nyílik. — A Bihary Ist-
ván és Greczmajer Károly által vezetett szemi-
náriumi rovatban egy sikerült tanítási vázla-
tot találunk a számsorbővítésről. — A folyóirat 
többi részét könyvismertetések és hivatalos 
közlések töltik ki. 

b) Angol-amerikai lapokból. 

A magaviselet osztályozása. 
Amikor valakinek a jelleme felől akarunk íté-

letet alkotni, nem elvont személyiségének a tel-
jességét, hanem egyes jellemvonásait vizsgál-
gatjuk. Ezek a jellemvonások: tisztességesség, 
önzetlenség, illedelmesség stb., vagy pedig az 
ellentétük: álnokság, önzés, illedetlenség, stb. 

Ez a megközelítő ítélkező módszer nagyon he-
lyes, de csak azzal a föltétellel, hogy nem állunk 
ennél meg, hanem tovább is haladunk. Szüksé-
ges ugyanis, hogy e jellemvonásokat tényleges 
kapcsolatba hozzuk a magaviselettel, az erkölcsi' 
felfogással s a társas tulajdonságokkal. 

Az if júság erkölcsi nevelésénél általában 
azokra a nyilvánvaló cselekedetekre, arra a 
magatartásra kell tekintettel lennünk, amelyek 
a tisztességes embert jellemzik. Nekünk tanítók-
nak föl kell használnunk minden lehető társas-
helyzetet arra, hogy támogassuk növendékeinket 
a fölmerülő eseteknek közös nevezőre hozásá-
ban éa liogy gyakoroljuk őket a megfelelő re-
akciókban. 

Az erős jellemre mutató erkölcsös magavise-
let a jó szokások, a helyes magatartás biztos is-
merete és a társas tulajdonságok révén fejlődik 
ki. Az iskolai életnek mindenik szaka, amely 
társas érintkezést kíván, jó alkalmul szolgál a 
jellemképzésre. 

Egyes iskolák teljesen elhanyagolják a neve-
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lésnek ezt a közvetlen módját, mert úgy véleked-
nek, hogy a jellemet csak közvetett úton lehet 
képezni. Másutt meg szándékosan teremtenek 
olyan helyzeteket, amelyek végeredményben a 
helyesebb társas magatartásra vezetnek. Ám itt 
ia, ott is nagy gondot okoz a lelkiismeretes ta-
nítónak a magaviselet igazságos osztályozása. 

Alább közlünk egy táblázatot, amelyet a Gcr-
mrme-testvérek kutatásai (-Character Training) 
és a hivatalos Character Education Inquiry 

(Vizsgálatok a jellem neveléséről) nyomán állí-
tottunk egybe, s amely nagy segítségére lehet a 
tanítóságnak. E táblázat előnyei: rávezet, hogy 
a mindenkori magaviselet jellemző vonásai vé-
tessenek alapul; megóv attól a tévedéstől, hogy 
egyetlen helytelen cselekedet miatt minden te-
kintetben marasztaló ítélet alkottassák; útbaiga-
zítást nyújt, hogy a jellem nevelése a fogyaté-
kosságok javítására irányuljon; megbízható fel-
világosításul szolgál a. szülőknek is. 

Táblázat a magaviselet osztályozására. 
Iskola: .' 

A tanuló npve: Osztály: 

I. Tisztességes. • Hamis. 

Igazságosságra törekszik, becsületes a felel tetősnél, Gyakran csal, hazudozik, engedély nélkül megtart ja má-
őszinte, tiszteli mások jogait, megtart ja Ígéreteit. sok tulajdonát, túloz. 

II. Együttműködő (kooperatív). Egyéni (iudividuaUsstikus). 

Szívesen dolgozik és játszik együtt másokkal, örömmel Nem társas, szeret ide-oda futkosni, húzódozik a közős 
veszi ki részét, a közös munkáiról, törődik a közjóval s munkától, nem szívesen segít másoknak, szőrszálhaso-
az iskola érdekeivel. gató. 

III. Előzékeny. Udvariatlan. 

Udvarias, tekintettel van mások érzelmeire, udvarias kife- Erőszakos, durván beszél társaival, goromba kifejezéseket 
jezésekkel él, bevárja sorát, tartózkodik at tól , hogy má használ, nem vár ja he, míg sor kerül rá, nincs tekintet-
sokat hirtelen félbeszakítson, szeret apró szívességeket tel másokra, 
tenni. 

I V. önzetlen. önző. 

Többet akar tenni, mint amennyit kívánnak tőle, hűsé- Mohó, nem törődik másokkal, ritkán ajánl ja fel önként 
ges az iskolával szemben, elismerő, figyelmes társai szolgálatait, nem siet a jótettekkel. 
iránt, nyíltszívű. 

V. Megfontolt. Ingerlékeny és állhatatlan. 

Egyensúlyozott, mértékletes, fékezi magát, higgadt. Nehéz helyzetben elveszti a fejét, nem képes magát fékezni, 
hamar hevül, ideges, kotnyeles, türelmetlen. 

VI. Megbízható. Megbízhatatlan. 

Felelősségérző, lelkiismeretes, megtart ja Ígéreteit. Felelőtlen, nem törődik kötelességeivel mások irányában, 
feledékeny, felügyeletre szorul. 

VII. Törvénytisztelő. Engedetlen. 

Engedelmes, követi a rendelkezéseket, kerüli a bűnt, be- Megszegi az iskolai törvényeket, makacs, rendetlen, ha-
csületes. ragszik a feddés miat t . 

VIII. Magabízó. Nem bízik magában. 

Tevékeny, optimista, bizalommal van mások irányában is. Magábazárkozott, habozó, érzi társainak felsőségét, irígv. 

IX. Szorgalmas. Lusta, gyámoltalan. 

Iparkodva dolgozik, többet végez, mint kell, alapos, lé- Halogató, tétlen, kibúvik a felelősség alól, kerüli a kö-
pést t a r t az előhalackísban. moly munkát. 

X. Pontos. Hanyag. 

Pontosan megtart ja a megállapodásokat, rendszeresen Gondatlan, késlekedő, rendszertelenül dolgozik, 
dolgozik. 

E táblázaton az osztályzatoknak a két véglete, a legjobb, s a legrosszabb van feltüntetve. A tanulók zöme ter-
mészetesen e két szélsőség közé esik. A tanító o két véglet közt több (pl. öt) fokozatot^ különböztet meg s eszerint 
osztálvoz. Robert E- McConnell, 

tanítóképzőintézeti tanár (Cheney). 

Education (Boston), 
3931 szeptemberi szám. 
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c) Francia lapokból. 

A gyermekek táplálkozása. 
A hagyományos pedagógia vajmi keveset fog-

lalkozott ezzel a kérdéssel, amelynek nagy fon-
tosságát pedig manapság már senki sem meri 
kétségbevonni. 

fis mégis, szinte nevetséges a dolog részletei-
vel foglalkoznunk mindaddig, amíg internátu-
saink szervezete gyökeresen meg nem változik. 
Mert mihaszna kimutatnunk annak az előnyeit, 
ha bizonyos észszerű keretet biztosítunk a gyer-
mekeknek az ételek közt való válogatásban, a 
kiegészítő adag tej nyújtásának a jótéteményét, 
az ízletes főzelékeknek a szükséges voltát és a 
bőséges nyers gyümölcs- (kivált narancs- és 
alma-) fogyasztásnak a gyermeki szervezetre 
gyakorolt áldásos hatását, amikor bentlakásos 
intézeteink minderről alig vesznek tudomást? 
Minek közzétenni a niintaétlapokat s hirdetni 
azt az orvosi tanácsot, hogy étkezés közben sok 
vizet is kell inni, amikor számos intézetben csak 
a mosdóban van víz s ezt is ihatatlannak minő-
sítik? 

Reméljük, eljön az ideje, hogy nagyobb figyel-
met fognak e kérdésnek szentelni, hiszen már 
közismert tény, hogy az angol, de még inkább 
az amerikai gyermekek egészségi állapota nap-
ról-napra javul, hogy a kicsi yankee azonos 
korban jóval fejlettebb és nehezebb, mint francia 
társa. Ha majd nagyobb érdeklődést tanusítunk 
a higiénia szerény ügyei iránt, megkíméljük 
magunkat attól a kellemetlen látványtól, amint 
a külföldi látogató csodálkozással szemléli az 
utcán járkáló sápadt, ideges tanulóinkat, kezük-
ben a könyvcsomóval, amely nyilván túlságosan 
súlyos nekik. 

Pour l'Ére nouvelle (Paris), 
1931 szeptemberi szám. 

d) Német tanügyi lapokból. 

A kisgyermek házi környezete. 
Dr. Gerda Kautsky bécsi tanítónő í r ja : 
A kisgyermek gyermekkerti nevelésének meg-

vannak a maga határai. Már a gyermekre való 
befolyás korlátozott ideje is kérdésessé teszi a 
nevelési rendszabályok sikerét. Ha még meg-
gondoljuk, milyen nehéz 30—40 gyermeket egy-
szerre szemmeltartani vagy pláne befolyásolni, 
érthető, hogy a nevelés körüli fáradozások miért 
nem vezetnek mindig sikerhez. 

Ám a különösen tehetséges nevelő-egyéniség 
vagy a gyermekkertészet egy nagyon szerencsés 
szervezési formája áttörheti e határokat. Sok-
kal szívósabb ellensége a gyermekkertésznő fá-
radozásainak a gyermek otthoni környezete. 

A modern, gyakorlati gyermekkertésznők két-
ségbevonják azt, hogy nem ismerik a gyermek 
otthoni környezetét. Azt az ellenvetést hangoz-
tatják, hogy ők tudják, hogyan fest a gyermek 
otthona és értesülnek a családban előforduló 
minden fontosabb eseményről. Ez az utóbbi eset 
tényleg fennállhat. A gyermekkertésznő értesül 
a családban előforduló születésekről, halálese-

tekről, betegségekről, házassági tragédiákról, 
sokszor talán többet is hall, semmint az kelle-
mes volna számára. Mindez azonban még ko-
rántsem ismerteti meg őt a gyermeki környezet 
valódi természetével. 

Már maga az a kérdés, milyen részkörülmé-
nyek tartoznak az otthoni környezet fogalmá-
hoz, mindjárt felszínre hozza, mennyire tisztá-
zatlan ez a fogalom. De éppen ezen a területen 
érdemes a dolgok mélyére hatolni, mert az, amit 
mi az emberi egyéniség alkotó tényezőjének lá-
tunk, — öröklés, élmény, befolyásolás, — fel-
tárul előttünk a környezet tanulmányozása ré-
vén. Ennek ismerete a modern nevelő számára 
nélkülözhetetlen segédeszköz, sőt talán előfelté-
tele is a. nevelésnek. 

Egyike a legnagyobb nehézségeknek, amelyek 
meggátolják, hogy a gyermek otthoni környeze-
tének viszonyai alaposan megismerhetők legye-
nek, a kettős szemléleti mód, mely elengedhetet-
len e kérdésnél. A környező világ ugyanis 
ugyanúgy állapot, mint történés. így tehát egy-
idejűleg statikai és dinamikai szemléletre van 
szükség. 

A kutatásnak először a tényálladék felvételé-
ből kell kiindulnia, de ez még nem oldja meg 
a kérdést, mert az élet állandóan fejlődik és a 
ténykörülmények változnak. Ám még a tény-
álladék felvétele sem nyúj t ja azt a képet, mely 
összességében befolyást gyakorolhat reánk, szük-
ség van egy értelmesen és gondosan felvett és 
bizonyos szempontok szerint rendezett analí-
zisre, ha valamit meg akarunk tudni. A gyer-
meki környezet pillanatfelvételeinek tömegében 
van sok olyan dolog, ami beszéddel és szá-
mokkal kifejezhető. A számszerű adatokból ér-
tesülhetünk az apa vagy a család jövedelmi, 
esetleg az anya, vagy felserdülő testvérek ke-
reseti viszonyairól. A bevételi források azonban 
még nein adnak teljes képet az illető család élet-
lehetőségei felől, ha nem áll velük szemben a 
háztartáshoz tartozó személyek neme és kora. 
Ehhez sorakozik még a lakóhelyiségek száma, 
a lakás berendezési tárgyainak ismerete. S ha 
már mindezt ismerjük, a valódi viszonyok képe 
még mindig csak színtelenül áll előttünk. 
A számszerű adatokat leíró adatokkal kell ki-
egészíteni. Pl. nem elegendő a lakás berendezési 
tárgyainak felsorolása, állapotuknak leírása is 
szükséges az életviszonyok megítélése szempont-
jából. Milyen a lakószobák terjedelme, milye-
nek a világítási és szellőztetési viszonyok, ned-
ves-e a lakás, ez utóbbi a gyermek egészségére 
döntő befolyást gyakorolhat. A családhoz tar-
tozó személyek felsorolása, s' nem és kor szerint 
való osztályozása sem elégséges, pótolni kell 
mindezeket egészségi állapotuk közlésével és mi-
nél többet tudunk meg egyéniségükről, annál 
jobban lehet az otthoni környezet viszonyait 
megítélni. 

Végül egyik legfontosabb adat a szülőföld 
vagy születési hely, vidék ismerete, ahol a gyer-
mek meglátta a napvilágot s ahol első gyermek-
éveit töltötte. Vannak vidékek, utcák, terek, sőt 
házak is, amelyek egész speciális karakterűek 
és éppen sajátosságuknál fogva kedvező vagy 
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kedvezőtlen irányban befolyásolják a gyerme-
ket. A nevelő gyakran csak ilyen körülmények 
ismerete által jöhet tisztába sok gyermek ter-
mészetével. 

Die Quelle. 

e) Olasz lapokból. A hadinevelés 
és a roskadozó műveltség megmentése. 

Ez a katonaember tollából eredő cikk a mai 
élet súlyos népnevelési kérdései közül egyre 
iparkodik megfelelni. 

Vittorio Rossetto kapitány abból a megfonto-
lásból indul ki, hogy az európai műveltség 
jelenleg két fenyegető körülmény örvénye felé 
sodródik. A kettős veszély egyik oldala az a 
felszívó erő, amely az Egyesült Államok gon-
dolatvilágából bontakozik elő; a másik a tes-
pedésbe süllyedt ázsiai népműveltségek meg-
újhodási törekvései. E két valószínűség egyre 
jobban izmosodó fejlődésével szemben Európa 
szinte tanácstalan. Egyesek az európai államok 
nemzetközivé tételére gondolnak, mások oly 
európai államszövetségre törekednének, hogy 
abban megmaradhasson minden résztvevő egy-
ség függetlensége ós nemzeti jellege. A cikk 
írója azt tar t ja , hogy Európa, ha meg akar ja 
tartani saját műveltségét, tartozik az államait 
jellemző sajátos életét nemzeti elhatároltság 
szerint folytatni és elmélyíteni: a nemzetközivé 
válás a nemzeti jelleg részben, vagy egészben 
való elvesztésére vezet, aminek hanyatlás és 
elkerülhetetlen összeomlás a következménye. 
De az ilyen fonák fejlődés (inkább elnyomo-
rodás) tétlenségre is kárhoztat, mert megszün-
teti azt a szükségszerű küzdelmet, amelyet 
valamely állam számára a függetlenség meg-
óvása jelent. Már pedig az önállóság elvesz-
tése a haladás elsorvadása. Ha a haladás kór-
ágyra kerül, mindenféle emberi tevékenység 
elveszti létalapját. Ahol nincs magasabbra való 
törekvés, ott megveti lábát a visszafejlődés. 
A nemzetköziesség megköveteli, hogy hívei sa-
játos erkölcsi, értelmi és érzelmi jellemvoná-
saikról mondjanak le. Ez azonban a milliós 
néptömegeket tekintve, egyértelmű a nemzeti 
történelem évszázados örökségének megtagadá-
sával. így azután milliók kerülnek a szédelgők, 
az agyafúr t önzők, a népbolondítók hálójába. 

A nemzetköziesítő törekvéseknek a kormá-
nyok tartoznak férfias eréllyel és bölcseséggel 
ellenszegülni. De az állami ellenállás legfőbb 
támaszává maguk a néptömegek fognak válni, 
ha majd sikerül ezeket erkölcsi és hazafiúi 
vasfegyelemre nevelni. Ezt a fegyelmet az is-
kola kezdi a szívekbe plántálni, növeszteni és 
ápolni, de a kaszárnya van hivatva azt teljes 
egészében kifejleszteni, készséggé fokozni. Az 
ókori történelem Spárta példájával igazolja a 
tétel helyességét, sőt gyakorlati megvalósítha-
tóságát. is. Az északamerikai plutokrácia és a 
keleti népek nacionalizmusának újjáébredésén 
kívül az európai nemzetekben mindegyre job-
ban harapódzik el a társadalmi alkat bomlási 
folyamata. Oka az a zabolátlan honpolgári 

fegyelmezetlenség, amely a mult évszázad ele-
jétől fogva minden erkölcsi értéket felborítás-
sal fenyeget és a leghatározottabb alakban a 
világháború lezajlása után nyilatkozott meg. 

Micsoda lehet e fenyegetően kóros állapot 
neveléstani gyógyszere? Feleletünk: a kemény, 
az izmos, az egyénben meggyökerezett honpol-
gári jellem, másképen a lelkekben honoló ellen-
álló haderő. Csakis ez a láthatatlan, de mégis 
eleven valóság, amely nagy feladatok megol-
dására képesítő, de szerzett lelki készségképen 
nyilvánul meg, alapja annak a túlsúlynak, 
amellyel az egyik nemzet rendelkezik a másik, 
a vele ellenfélként szembenálló fölött. Ez a 
lelki fölény nyiatkoziott meg az északamerikai 
Unió háborújában Spanyolország ellen, a Búr-
föld angol meghódításában és Oroszország meg 
Japán fegyveres küzdelmében. Ezekben a mér-
kőzésekben a győzelem azé volt, akiben az iz-
mos nemzeti jellem széleskörű és mély művelt-
ségen alapult. A világháború nem alkalmas a 
hadi tömegetika ilyetén kivizsgálására; benne 
azonosan felfegyverzett és szervezett, azonos 
honpolgári szellemtől és jellemtől áthatott, sőt 
azonos műveltségű államok vettek részt. Emel-
lett azonban a vezetők között sehol sem akadt 
egy olyan messze kiemelkedő hadvezéri láng-
elme, aminő Nagy Sándor, Hannibal, Caesar, 
Napoleon vagy Moltke volt. Győzők és legyő-
zöttek ma valamennyien lesújtott felek, vala-
mennyien aggódva tekintenek a közeli jövő elé, 
amely a Versailles-ban elkövetett tévedések 
miatt telve háborús veszélyekkel alakul ki. 
Tagadhatatlan, hogy egy újabb fegyveres mér-
kőzés könnyen vezethet a jelen műveltség 
enyészetére. Minthogy tűzvész törhet ki, sies-
sünk a szivattyúkhoz. 

A kérdés ennélfogva az, vájjon szellemileg 
felkészültünk-e az újabb ' megpróbáltatásra, 
azaz megvan-e a nemzeti jellemben a harchoz 
szükséges erkölcsi emelkeolettség és egészség. 
Aligha. A nagy világégésben odaégett a mult 
lelki örökségének jórésze. A veszteség pótlását 
két eszköztől várhatni: az egyik a fokozottabb 
erkölcsi és kulturális honpolgári nevelés, a 
másik a nemzeti katonás életrend nagymérvű 
kiterjesztése és beható meggyökereztetése. Az 
államok lássák be, hogy egy neveléstani rend-
szer elfogadása és valósítása sokkal fontosabb, 
mint az ad hoc kormány, ha az még oly jó is. 
A nevelés terén elkövetett hibák hosszúlejára-
túak és hatásaik miatt a legtöbb esetben jóvá 
nem tehetők. A cikk írója ezután sajátosan 
olasz viszonyokra jellemző tényekkel foglalko-
zik és sürget oktatástani reformokat. A sze-
rinte túltengő irodalmi és műtörténeti oktatás 
apasztását óhajt ja és az amerikai angolszász 
tanmenet tanulmányozása alapján kardoskodik 
az elme és ítélőképesség hatékonyabb fejlesz-
tése mellett; oly konkrét ismeretek közlését 
javasolja, amelyek a latolgatás, megfigyelés, 
elhatározás, ingást nem ismerő gyors és pon-
tos végrehajtás, az akadályok felismerésének 
és elhárításának alapos gyakorlatát mozdít-
ják elő. 

Majd áttér arra a sajnálatos kárra, amelyet 
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manapság a nemzeti lélekben a lefegyverzés 
hangoztatásával űzött képmutatás okoz: min-
denki látja, sőt mi több, munkája jutalmazásá-
nak megkurtulásán tapasztalja, hogy a fegy-
verkezés gyorsabb ütemű, mint valaha. Így 
azután meginog a milliókban a felsőbbségbe 
vetett szükséges bizalom. Így válnak a töme-
gek a különböző álnok és képmutató törekvé-
sek prédájává. Így válnak a munkás- és pór-
tömegek az állami élet válságos perceiben 
megbízhatatlan, sőt fel forgatásra uszítható cső-
cselékké. Ez a legfájóbb valóság. A mai fegy-
verkezés korlátozása feltétlenül szükséges, de 
az általános védkötelezettség megszüntetése a 
nemzetnevelés igen nagy kára lenne, már csak 
azért is, mert megszűnnék jórészben a nép-
tömegek fegyelmezhetősége. A hadsereg út ján 
az állam felbecsülhetetlen nevelési feladatok 
megoldására nyer alkalmat. A katonáskodás, 
minthogy az, emberi élet benyomások befoga-
dására legalkalmasabb éveiben folyik le, bele-
plántálja a lelkekbe a fegyelem, a rend, a kö-
zös felelősség, a pontosság, a testvériesség, a 
hazaszeretet, a kötelességérzet, a felsőbbség 
iránt való tisztelet, az alantas megbecsülésé-
nek erényeit, vagyis azokat a tulajdonságokat, 
amelyeket az iskolák alig képesek, legalább 
ugyanolyan mértékben nem képesek a tömeg-
lélek közkincsévé tenni. Innen van az, hogy 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Hóman Bálint és Szekfíí Gyula „Magyar törté-
net"-ének VI. kötete. „A tizennyolcadik század." 
Ir ta: Szekfű Gyula. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadá-
sában most hagyta el a sajtót Hóman—Szekfíí 
nagy munkájának hatodik kötete, amelyben 
Szekfű Gyula a tizennyolcadik század történel-
mét í r ja meg. 

A szerző először a vérbeli történettudós ala-
posságával és tárgyilagos gondosságával ismer-
teti országunknak azt a reménytelen állapotát, 
amelybe a másfélszázados török megszállás so-
dorta, amelyen a sikeres felszabadító háborúk 
sem segítettek. Mindaz a kormányrendelkezés, 
amelyet a Lipót-féle alacsonyrendű abszolutizr 
nms a felszabadító háborúk alatt és után bocsá-
tott ki, amit tervezett és megvalósított s ami 
végiil a Rákóczi-felkelés majdnem évtizedes 
lázába döntötte a nemzetet, nem európai huma-
nisztikus meggondolásokból folyt, hanem csu-
pasz pénzérdekből: az új magyar területek ki-
használása céljából. A neoaquistica kigondo-
lása s magyarellenes kihasználása azonban 
nemcsak azt akadályozta meg, hogy a magyar-
ság újból megvesse lábát ezekeu a török urá-

li . Frigyes, Moltke és Bismarck meggyőződése 
szerint a jó német honpolgárt a jó német ka-
tonától különválasztani nem lehet. A 70—71-i 
háború felfogásuk helyességét igazolta. Bout-
rcux ennek a nézetnek bölcseleti megokolását 
ki is fejtette. A katonaélet, mivel az egyénnel 
szemben többféle kényszerítő eszközhöz tud fo-
lyamodni, megtanítja a fiatal honpolgárt arra, 
hogy megszokásból ne hág ja át az erkölcsi tör-
vényeket. Ha az északamerikai Unió ugyanezt 
általános védkötelezettség nélkül el tudta érni 
— ámbár a való az, hogy ebből a szempontból 
jóval az euiópai államokon alul maradt —, ak-
kor a dolog oka másban nem lehet, mint ab-
ban, hogy termelési rendje és polgári munka-
fegyelme sokkal kíinéletlenebbiil töri le az 
egyéni akaratot, mint az európai. A honvédői 
és állampolgári tömeglélek kialakulása hatha-
tósan csak a kaszárnya falain belül mehet 
végbe. Ezt persze az antimilitarista bujtogatás 
érthető okokból elhallgatja; máskép t. i. nem 
lehetne a felforgatás szálláskészítője. Viszont 
meg kell engednünk, hogy képmutató ál okosko-
dásaiban sajnálatos korszerűtlen fogyatékossá-
gok támogatják. A cikk írója szerint ezeken a 
bajokon azáltal kell segíteni, hogy a tisztek el-
méleti és gyakorlati képzésében a pedagógiá-
nak megfelelő helyet kell biztosítani. 

Rivista Pedagogica. 

lom alól felszabadult ősi birtokain, hanem a 
nem magyarnyelvű népek betelepülésének elő-
segítése révén egyenes előkészítője volt a több 
mint két évszázad után bekövetkezett trianoni 
katasztrófának. 

A jobbágyvédelmi színezetű Rákóczi-felkelés-
ben az újkori jobbágyság kifejlődése óta első 
esetét lát juk annak, hogy a privilegizált nem-
zet egyik legelőkelőbb tag ja az adózó, robotoló 
népben a nemzeti és állami élet védelmére szö-
vetségest lát. Rákóczi, aki a magyar szervező-
képesség mintaképe, aki semmiből rövid idő 
alatt hatalmas nemzeti hadsereget teremtett, 
mégsem tudta szabadságharcát diadalra vinni, 
mert rossz diplomata volt, nem számolt az 
európai erőviszonyokkal és korlátlanul bízott a 
magyarság harcait saját céljaikra kihasználó 
európai hatalmasságok -hitegetéseiben. 

A Rákóczi szabadságharcát befejező szatmári 
béke mégis fordulópontot jelentett, mert meg-
akadályozta az abszolút királyi hatalom teljes 
győzelmét, kompromisszumra kényszerítette azt 
ós ezzel a magyar közjogi viszonynak az új 
európaitól eltérő alakulására adott lehetőséget. 

A közjogi kompromisszum megtette köteles-
ségét, mert Magyarország nagyobb rázkódások 
nélkül élte át a szatmári békekötés utáni első 
három évtizedet s miután Mária Teréziának 
sikerült a kompromisszumos állapotot újabb 

A T U D Á S H A T A L O M 
^ A K Ö N Y V K I N C S 
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engedményekkel meghosszabbítani, szinte ural-
kodása végéig, összesen hetven esztendeig tart-
hatott a csendes erőgyűjtés, a mindennapi 
munka, két évszázad kényszerű mulasztásainak 
helyrepótlási korszaka. 

Szekfíí Gyula ezután behatóan ismerteti azt 
a szellemet, amelynek uralma alatt ezt a nagy 
munkát végre lehetett hajtani. Ez a magyar 
barokk, az európai kultúra egy univerzális irá-
nyától megtermékenyített formája a nemzeti 
léleknek, a rendi szellem képviselője. A barokk 
szellem terjedését a főpapok és főurak ma alig 
elképzelhető fejedelmi adományokkal segítették 
elő. Ez a társadalom az ideálokat tettekkel az 
életben is komolyan vette, országrészeknek 
munkát, kenyeret, műveltséget adott. A barokk-
kornak a barokk életideált megközelítő vezérei 
a népet tekintélyükkel minden kényszer nélkül 
is tudták vezetni, ahogy azonban a vezetők ettől 
az ideáltól a felvilágosodás és szabadkőműves-
ség hatása alatt eltávolodnak, meginognak a 
tekintély, a társadalom alapjai s kezdetét veszi 
a társadalmi harc. 

A magyar nacionalizmus XIX. századi nagy-
hódosának előfeltétele volt a barokk-magyar 
szellem, ez munkálta meg csendes, feltűnés nél-
küli munkával a talajt, ez hódította meg a nem-
magyarok tömegeit a magyar szellemnek, al-
kotmánynak, hogy azután a szellem kifejezés-
módja is természetes módon alakuljon át a la-
tinból magyarrá, legyen magyarnyelvű. 

A század lelkiségét kialakító barokk szellem 
után megismerjük az ország új népességi, gaz-
dasági ós nemzetiségi viszonyait. Az ország ma-
gyar lakosságának a török pusztítás következ-
tében nemcsak abszolút számokban, de Európa 
lakosságához is mért katasztrofális csökkenése 
következtében a XVIII. században válik törté-
nelmünk kis nép, kis ország történelmévé. A 
számban megfogyatkozott magyarság nem volt 
képes többé a kereteket kitölteni, helyét az or-
szág szélein a barbár török uralom alól mene-
külő rácok, oláhok foglalják el. A hódoltsági 
teriilet többi részeit pedig- szinte újból kellett 
a leolvadt magyarságnak megszállania második 
munkás honfoglalásával, az elvadult vidékek-
kel, a primitív viszonyokkal folytatott folytonos 
küzdelem útján. 

Mária Terézia korának ismertetése kapcsán 
megállapítja Szekfű Gyula, hogy a királynő 
személyében a Habsburg-ház egyik legnagyobb 
uralkodói személyisége lépett Magyarország 
trónjára, aki a magyarokat őszintén szerette s 
a megtörés helyett a megnyerés politikáját kez-
deményezte. De tisztában volt azzal is, hogy a 
magyarság kielégítése nélkül a monarchia 
nagyhatalom alig lehet s ezért a korábbi kor-
mányzatnak több hibáját igyekezett kijavítani. 
Az pedig az elöregedett rendiségnek tudható 
be, hogy korszerű reformokról nem tudott gon-
doskodni, hanem megvárta, amíg azokat Mária 
Terézia és idegen tanácsosai valósították meg. 
Mária Terézia uralkodói feladatának ebben a 
tekintetben is megfelelt, mert gondoskodása az 
állami és társadalmi élet majd minden terüle-
tére kiterjedt s a szükségszerű reformok egész 
sorozatát köszönhetjük neki. Nem az ő, hanem 

az önmagát túlélt rendiségnek talán öntudatlan 
hibái voltak azok, amelyek okozott káraival az 
egész nemzettest egységes fejlődését hátráltat-
ták, illetőleg megakadályozták. 

II. József trónralépésével, ezzel majdnem egy-
idejűleg jut uralomra a liberális, szabadkőmű-
ves szellem. A barokknak istenes világa helyén 
az új nemzeti államnak istennélküli, legalább 
is vallásilag közömbös korszaka kezd kiala-
kulni, amely teljes tagadása a barokk rendiség-
nek. A racionalizmusnak lelket, hagyományt, 
történeti multat félreismerő mechanisztikus fel-
fogása teljesen hatalmába keríti II Józsefet is. 
Uralma személyes volt, egész uralmi gépezetét 
úgy alkotta meg, hogy azt egyedül irányít-
hassa s így az egész gép munkája megállt abban 
a pillanatban, amelyben ereje nem volt képes 
többé az óriási munkát elvégezni. 

II. József halála után a francia forradalom 
új eszméi, vívmányai mind nagyobb és nagyobb 
mértékben kezdik alkotmányos téren is érez-
tetni hatásukat, Verbőczi alkotmányából való-
ban most fejlesztik ki a természetjog, észjog, 
Rousseau és az Assambleé nationale szabályai 
szerint az új magyar alkotmányt. De ebben az 
időben kezd divatba jönni a magyarság követ-
kezetes kigúnyolása, becsmérlése is, a 90-es évek 
kacszában már ott rejtőzik a csirája annak a 
frazeológiának, amely a nemzetiségeket hadba 
állította a magyarság ellen s amely végső törek-
vését, a nemzeti állam szétrobbantását Trianon-
ban érte el. 

A kötet Erdély ós a melléktartományok 
XVIII. századbeli helyzetének, közállapotainak 
kimerítő ismertetésével nyer befejezést. 
„Tanulók naptára 1932." Szerkesztették: Ba-
loghné Hajós Terézia és Móra László. (Kiadja 
a „Meseország", az Orsz. Gárdonyi Géza Iro-
dalmi Társaság gyermeklapja, Budapest, VII, 
Akácfa-utca 13.) 

A „Meseország" ismét kedves meglepetést 
szerzett fiatal olvasógárdájának új, ízléses kis 
naptárának kiadásával. A tanulóifjúságnak 
nagy öröme lesz kedvenc lapja új kiadványá-
ban, mert egy csomó tanulságos elbeszélést és 
gyermek mesét, szebbnél-szebb, előadásra is al-
kalmas költeményt talál benne. A naptári ré-
szen kívül a gyermek a füzetben arra is talál 
helyet, hogy legfontosabbnak tartott feljegyzé-
seit bevezethesse. 

Az elbeszélések és mesék Móra Ferenc, Móra 
István, 11. Hajós Teréz, Simon Lajos, Pálosy 
Éva, Kovács Dénes, Móra László, Földes Géza, 
Knabel Vilmos, Kovách Ferenc, Varga Bála, 
Nagy András ós Avar Gyula avatott tollát di-
csérik. A költeményeket Havas István, Fazekas 
Ernő, Finta Sándor, Lós Ferenc, Móra László, 
Palkovits Jolán, Bittermann Judith, Pohárnok 
Jenő és Takáts József írták. 

Ára 30 fillér. Megrendelhető a „Meseország" 
kiadójánál: Budapest, VII, Akácfa-u. 13. 
Köveskuti Jenő: Két irredenta dal. Op. 44. 
A magyar zeneirodalom műdalokban határo-
zottan szegény, de azért úgy a múltban, mint 
napjainkban is voltak és vannak a klasszikus 
magyar dalirodalomnak értékes művelői. Saj-
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nos, Zeneakadémiánk tananyaga a magyar szer-
zők műveit nélkülözi és Mozart, Beethoven, 
Löwe, Schubert, Schuman, Mendelssohn stb. 
műdalainak jól-rosszul sikerült magyar fordí-
tásán nőnek fel énekeseink. 

A magyar műdal egyik elhivatott képviselője 
Köveskuti Jenő is, akinek most megjelent „Meg. 
esküdött minden magyar" és „Vitézek dala" c. 
munkája a komoly tudású énekesek számára 
nagyszerű ajándék. Ez a két dal is missziót tölt 
be, mert nemcsak a magyar szót, a magyar ér-
zést viszi a hangversenypódiumra, hanem az 
idegen nyelvet, a tőlünk távoleső érzést leszo-
rítja onnan magyar szívben született őserejével. 
Az első dalt Lendvay István ihletettlelkű 
poéta szövegére komponálta a szerző, a máso-
diknak a versét pedig saját maga írta. 

A mesteri zongorakísérettel, csinos kiállítású 
füzetben megjelent két dal Rózsavölgyi és 
Társa kiadása. 

Új Énekiskola a népművelés szolgálatában. A 
napokban hagyta el a sajtót a dalkultúra két 
jeles apostolának vállalkozása folytán egy tar-
talmas és a gyakorlati célnak megfelelő mű: 
dr. Boldis Dezső és dr. Török Zoltán-féle „Ének-
iskola". Nem díszköntösben, hanem egyszerű 
külsőben, a kevésbbé tehetős emberek számára 
is hozzáférhetően. A szerzők a művet a népmű-
velés szolgálatába ajánlják. Céljuk a karéneklés 
niegkedveltetése, amely kezdődik az egyszólamú 
éneklésnél és végződik a négyszólamú karének-
nél. A csinosan kiállított kis gyűjtemény egy 
téli foglalkozás anyagát adja. Előszavában uta-
sításokat ad a dalárdák megszervezésére: „Le-
gyen énekünkben élet és lélek". Nem frázis, ha-
nem megszívlelndő jótanács. Az egyszerűbb 
ember éneklési módja, hogy hangjával érvénye-
sülni akar és indokolatlanul nyújtja a dallamot, 
olyan helytelen, hogy annak a megváltoztatására 
kell törekednünk. Az énekiskola tizenkét értékes 
magyar dalt Bartók—Kodály gyűjteményeiből 
polifonikusan dolgoz fel. Mindegyikhez a zene-
elmélet rövid magyarázatát fűzi, hogy kéznél 
legyen az az elemi elméleti ismeret is, ami a 
szép éneklés elengedhetetlen kelléke. Köszönt-
jük ezt a hézagpótló művet, amely hivatva van 
a nép széles rétegét dalolásra késztetni és ve-
zetni A mű ára 60 fillér. Megrendelhető a szer-
zőknél: Győr, Vilmos császár-út 47. 

A Magyar Kórus ez évi 3. száma Bárdos Lajos és 
Kertész Gyula szerkesztésében gazdag tartalommal jelent 
meg. A kántoroknak, karnagyoknak, iskolai énektaná-
roknak és énektanítóknak ez az évnegyedes folyóirata két-
es háromszólamú gyermek-, női-, férfikari, valamint 
vegyeskari darabokat ad az egyházi év minden alkalmára, 
hangversenyekre, ünnepekre, valamint iskolai és egyéb elő-
adásokra. Ebben a számban Lajos Gyula a templomi gyer-
mekkarokról, Kerényi György pedig a templomi kánon-
énekléséről írt tartalmas cikket. Ezután egyházi énekek 
gondos kézzel megválogatott kis gyűjteményét nyújtja a 
folyóirat. Valamennyi dal az oltárhoz és a templomi 
kórushoz illő zeneköltészeti alkotás. Ilyen G. Martini 
„Jesu Rex", Gyulai L. „Főpásztor fogadására", Orszánh 
T. „Szent Terézkéhez", Kertész Gy. „Szent Ceciliáról", 

Halmos L. „Veni Creator", G. 0. Pitoni „Laudate Domi-
num", Bárdos L. „Szent Erzsébethez", Harmath A. „Salve 
Regina", Kiss 1). „Páduai Szent Antalhoz" ós Ottó F. 
„Szent Erzsébetről" című magasfokú zeneirodalmi értéket 
jelentő műve. A folyóirat hírrovata elevenen tájékoztat 
minden egyházzenei eseményről. Előfizetési ára 9 P. Meg-
rendelhető a folyóirat kiadóhivatalától (Budapest, I., 
Ferry O.-u. 55.). 

Az 1932. évi Gyermeknaptár. Az országos állatvédő 
egyesület által kiadott gyermeknaptár 1932. évre szóló 
XXXIV. évfolyamának előszavában Follért Káioly állam-
titkár az egyesület ötvennéves fennállásáról ós alapítá-
sáról emlékezik meg. A sok szép és természetim kép 
Vezényi Elemér művészetét dicséri. Az új gyermeknaptár 
is nagyrészt a régi, kipróbált írógárda összhangzatos 
műve Fodor Árpád szerkesztésében. Vannak köztük is-
mert nevű jeles költők és írók, do vannak új írók is, kik 
szintén jeles dolgokat ismertetnek. Költeményeket adtak: 
Zagyva Mária, Feleki Sándor, Móra László, Wieder-
manné-Dallos Margit, Kiss Dezső, Radványi Sándor, Fo-
dor Árpád, Józsa Rezső, Horvátli Imre, Jártas Róza, 
Horváth Margit, Báthory Gábor és Jós Ferenc. Meséket 
és más prózai müveket írtak: Gonda János, Takáts Jó-
zsef, II. Virágh Edith, Pálosi Éva, Baloghné Hajós Teré-
zia, Szabó Mária Remigia, Koncs Margit, Pusztai Paula, 
Bayné-Tóth Erzsébet, Fodor Árpád, Horváth E. János 
és Kerekes Tivadar. 

Egy példány ára 24 fillér. Megrendelhető az Országos 
Állatvédő Egyesületnél, Budapest, IX., Ernő-utca 11—13. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Ungarn. — Hungary. — La Hongrie. Szemel 
vényes jegyzéke Magyarországra vonatkozó 20 
különböző nyelven megjelent műveknek. Össze-
állította Magyar Márta és Kemény Béla. Elő-
szóval ellátta dr. Csekey István. 2. kiadás. Bu-
dapest, 1931, 160 lap. 

Manapság egy nemzet sem élhet gazdasági 
vagy szellemi elszigeteltségben: még a vezető 
világnemzetek sem, annál kevésbbé azok, ame-
lyeket már nyelvük eleve ilyen elszigeteltségre 
kárhoztat. Ezeknek, tehát nekünk is, elsőrendű 
érdekünk, hegy szellemi termékeik világnyel-
vekre lefordítva, a külföld számára hozzáfér-
hetők legyenek. Ma, hosszú vajúdás után, a 
nemzeti és a nemzetközi eszme már szépen 
megfér egymás mellett, sőt kölcsönösen erősíti 
egymást, mert a jó értelemben vett, modern 
nacionalizmus (necnacionalizmus) a helyesen 
értelmezett nemzetköziségben fegyvertársát 
látja, amelytől gyarapodást remélhet. 

Ezt az iidvös és időszerű célt tűzték ki ma-
guknak a szerzők, amikor 1929-ben egy 50 lapra 
terjedő füzetkében 560 olyan idegen nyelven 
megjelent és Magyarországra vonatkozó műnek 
címét állították össze, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a hazánk iránt érdeklődő külföldie-
ket egy vagy más irányban híven tájékoztas-
sák. E kezdeményezés jogosultságát misem 
igazolja jobban annál, hogy a szerény fiizet 
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csakhamar elfogyott és inunár a terjedelem 
háromszorosára megnövekedőit és a magyar 
zenére vonatkozó értékes résszel bővített 2. ki-
adása fekszik előttünk, amely — noha szintén 
még nem teljes1 — már 2000-nel több címet 
sorol fel fejezetenként a következő helyes 
tárgyi csoportosításban: 1. Általános és háború 
utáni munkák. 2. Vallás. 3. Jog. 4. Állam és 
társadalom. 5. Gazdasági élet. ti. Statisztika. 
7. Egészségügy. 8. Szellemi élet. 9. Ország, ter-
mészet, nép. 10. Töténelem. 11. Nyelv és iroda-
lom. 12. Képzőművészetek, műipar, archeológia. 
13. Múzeumok, könyvtárak. 14. Kongresszusok, 
társaságok. 15. Bibliográfia. 16. Magyar szép-
irodalom fordításokban (nagyjaink rövid né-
met, angol vagy francia jellemzésével). 17. Esz-
perantó. 18. Zene. Ezt követi betűrendes név-
sor. A 8. csoportban t. k. találkozunk Klebels-
berg Kuno gróf 4 német és 1 francia, Kornis 
Gyula 2 német és 1 francia munkájával. 

A nagy szorgalommal és gyakorlati érzékkel 
összeállított jegyzéket, amelyhez dr. Csekey 
István tartui ny. r. egyetemi tanár írt három 
nyelven tömör, formás előszót, remélhetőleg 
hivatalból is terjeszteni fogják a külföldön, 
ami minden ellenáramlattal szemben is öreg-
bíteni fogja hazánk tekintélyét és megbecsü-
lését a nagy kultúinemzetek részéről. k f . 

Az Ótestamentum jelenetei rajzokban. Szerkesz-
tette: Bauer Ferenc. Kiadja: Wunderlich Ernő 
Leipzig. Ez a munka, melyet Németországban 
a vallásoktatás szolgálatába állítottak, két rész-
ből áll. Az egyik tartalmas füzet, melyben a 
szerző nagy pedagógiai érzékkel fejtegeti a 
táblai rajzolás jelentőségét a vallástanítás köz-
ben. A másik rész gyakorlati útmutatás akar 
lenni arra, hogy az- Ótestamentum ismertetése 
közben mit rajzoljon a tanító a táblára. 

Bauer az elméleti részben azt mondja, hogy a 
bibliai történetek alakjai gyakran úgy hatnak 
a gyermekre, minthacsak rég letűnt kornak sze-
mélyei nagy morális gondolatoknak hordozói 
lennének. Olyanok, melyeknek cselekedetei mit 
sem mondanak már manapság. Ha azonban a 

1 A folyóiratok sorából pl. kimaradt a Magyar Paeda-
gógia, amely évenként szintén közli a nagyobb tanulmá-
nyok német, angol vagy francia nyelvű kivonatát. 
A. nyelvtanok felsorolásánál — a gyengébbek kedvéért — 
mellőztek néhány értékes és az 1. kiadásba felvett munkát. 

gyermek nemcsak hallja a történeteket, lianem 
azok alakjait és cselekedeteit le is rajzolja, ak-
kor rögtön kilépnek az absztrakt sötétségéből s 
belépnek a tudat világosságába. A lerajzolás 
mély élménygazdaságot idéz elő, mert a rajzzal 
való kifejezés kényszeríti a gyermeket arra, 
hogy az ábrázolt történeti alakok környezetébe, 
gondolat- és érzésvilágába helyezze magát. 

Itt van pl. Ábrahám és Lót története. Ábra-
hám és Lót két kis házikóban lakik. Barátságo-
sak és kedvesek ezek a házak, telve melegség-
gel, meghittséggel. Még a napraforgó is ott van 
a kertben, mely barátságosan bólint felénk. Sőt 
ott van a madárodú is, mely jó szívekre vall. 
Olyanokra, melyek szállást adnak a munkás 
madárkáknak. Mennyi hangulat, mennyi érzés 
van kifejezve ezekben a képekben! S a szerző 
rajzaiban minden történetet s ezeknek minden 
gondolatát, érzését így ülteti át a gyermekek 
lelkébe. í gy a rajz életet önt a régmúlt idők 
történeteibe s földre varázsolja azt, ami magas 
szférában lebeg. S ezzel a cselekedetek értéke-
lése és megítélése is könnyebb lesz a gyermek-
nek. 

Azt mondja Bauer, hogy a rajz a régit, a tá-
volit közelebb hozza a gyermekhez, akit rajzo-
lás közben az alakok magukhoz vonzanak. 
Bauer is, mint Gürtler, a gyermek öntevékeny-
ségeiben látja a táblai rajzolás értékét s ezt az 
öntevékenységet látja az átadás és befogadás 
legtermészetesebb módjának. Emellett azonban 
a rajzban az emlékezés fejlesztését is látja. Azt 
mondja, hogy pl. aki a tíz egyiptomi csapást 
helyes sorrendben lerajzolja, nem felejti el azt 
holnapra. Aki Mózes életének fentosabb mozza-
natait lerajzolta, megrögzítette, az könnyebben 
tudja azt elmondani, mintha csak hallotta vagy 
olvasta volna. 

Bauer tévesnek tartja azt a felfogást, hogy a 
vallás igazságait csak szóval vagy katekizá-
lással lehet a gyermek lelkébe juttatni. Az ilyen 
hitoktatást az a veszély fenyegeti, hogy absztrakt 
dogmatizálásba fullad s így figyelmetlenség és 
kedvetlenség következik be, mert a konkrétu-
mok szerint gondolkozó gyermek látni és alkotni 
is akar. 

Bauer könyve és rajzlapjai jó szolgálatot tesz-
nek a hitoktatásnak. 

A könyv a Kir. Egyetemi Nyomda útján ren-
delhető meg. 

M I N D E N ITT ISMERTETETT V A G Y B Á R H O L H I R D E T E T T H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I K Ö N Y V K A P H A T Ó 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN 
B U D A P E S T IV, K O S S U T H L A J O S - U T C A 18. 

KÜLFÖLDI S Z E M L E 

Beccafichi-Maurizi: Umbria, Cuore d'Italia. 

(Bemporad, Firenze.) Olaszországban a Gentile 
reform azt kívánja, hogy az olasz gyermekek 
jól ismerjék azt a tartományt, amelyben élnek. 

Nemcsak a hegyeit, folyóit és városait kell tnd-
niok felsorolni, hanem ismerniök kell a hozzájuk 
fűződő történelmi eseményeket és mondákat, a 
nép tájszólását és szokásait. Európának egy or-
szágában sincs olyan nagy eltérés a különböző 
nyelvjárások közt, mint Itáliában és ugyanez az 
eltérés mutatkozik a lakosság életmódja, vise-
lete és szokásai közt is. Hogy a tanítás a köve-
telményeknek megfelelhessen, ahhoz a földrajz-
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könyvnek is hozzá kell járulnia. Így a földrajz-
könyv nem maiad puszta segédkönyv, hanem an-
nak valóságos földrajzi olvasókönyv jellege van. 
Persze tartományonként más-más földrajzköny-
vet használnak. Az umhriai iskolában használt 
könyvet a perugiai tankerület felügyelője írta. 
Lendületes, érdekfeszítő elbeszélés alakjában 
mutatja beUmbria földrajzát. Az egyik városka 
iskolájában örömteljes izgatottsággal hallják a 
gyermekek, hogy az iskolapatronátus jóvoltából 
minden hónapban tesznek egy nagyobb kirán-
dulást Umbria területén, hogy megismerjék ter-
mészeti és művészeti kincseit. Száguld a vonat 
a gyermekekkel, akik az ablakból kíváncsian 
nézegetik a hegyóriásokat és zúgó folyókat, 
amelyek sietve tűnnek el a vonat melett. A ta-
nító mindennek megmondja a nevét. Amint egy 
városba érnek, a vezető elmeséli a város történő-
iét, megnézik a műemlékeket és felolvassák, 
vagy elszavalják az olasz irodalom alkotásait, 
amelyek arra a városra, vagy tájra vonatkoz-
nak. Beszélnek a néppel és megfigyelik a dialek-
tusokat, amelyből igen sok van Umbriában. 
Szinte városonként változnak. 

A sok mondával és verssel tarkított szöveget 
csinos képek illusztrálják. Szép régi épületeket, 
műalkotásokat és népviseleteket mutatnak be. 
Újítás ez a könyv a földrajztanítás terén. A lel-
kes fiatal szerző nagy fáradtsággal szedte össze 
az adatokat hozzá. De érdemes volt. Itália peda-
gógusai örömmel köszöntötték a könyvet, amely 
máris három kiadást ért el. Rendkívül meg-
könnyíti ez a tanító munkáját és élvezetessé, 
meseszerűvé teszi a, gyermekek számára a föld-
rajztanulást. 

Gurlitt Lajos (1855-1931). 
Gurlitt, egyike az úttörő német reformpeda-

gógusoknak, a napokban elhúnyt. Több helyen 
mint gimnáziumi tanár (klasszika-filológus) 
működött, majd 1907 óta kizárólag pedagógiai 
irodalmi tevékenységet fejtett ki, miközben 
műveiben élesen támadta a mai nevelési rend-
szert, főleg pedig a porosz közoktatásügyet. 
Főműve az 1909-ben megjelent Erziehungslehre 
(Neveléstan). Jórégen Budapesten is megfor-
dult és propagandaelőadást tartott az új ösvé-
nyeken haladó modem nevelésről és iskoláról. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Kétnapos pedagógiai szeminárium Mezőköves-
den. A mezőkövesdi körzet róm. kath. tanítói 
Kolumban Lajos kir. tanfelügyelő vezetése mel-
lett október hó 9-én és 10-én pedagógiai sze-
mináriumot tartottak, melyen Csepela Lajos 
apát-kanonok, esperes-plébános, több lelkész, 
a királyi tanfelügyelőség tagjai, a mező-
kövesdi főgimnázium igazgatója és több ta-
nára, a községi elöljáróság több tagja és a kör-
zethez tartozó valamennyi tanító részt vett. A 
vendégek és a hallgatóság megtöltötték a 
mezőkövesdi zárda-iskola hatalmas dísztermét, 
melyet a vendéglátó apácák kedvessége bocsáj-
tott a pedagógiai szeminárium rendelkezésére. 

A pedagógiai szemináriumon megjelent 
Drozdy Gyula is, aki a fogalmazás, valamint 
a helyesírás tanításának és nyelvi magyaráza-
toknak módját ismertette s ezekből a tárgy-
körökből mintatanításokat tartott. 

Hcrrölgyi István novaji tanító a „Pápai 
Himnuszt" tárgyalta a IV. osztályban. Tanítá-
sát élénk megbeszélés követte. A tanításhoz 
liódy Kálmán mezőkövesdi tanító, mint kije-
lölt bíráló, több tanító, valamint Kolumban 
Lajos kir. tanfelügyelő és Drozdy Gyula is 
hozzászólt. Valamennyi hozzászólás azt mu-
tatta, hogy a körzet tanítói lelkében világosan 
él a költeménytárgyalás célja és módja. 

Szentgyörgyi István mezőkövesdi tanító a 
természeti és gazdasági ismeretek köréből a 
burgonyát ismertette. Személtetési módja, taní-
tásának alakja, a gyermekek aktivitásának elő-
térbe állítása, valamint az anyag kiválasztása 
a lehető legtökéletesebb minta volt. A tanítás-
hoz Banieczky Dezső mezőkövesdi tanító, mjnt 
kijelölt bíráló szólt hozzá, aki rámutatott a 
tanítás módszeres értékeire. 

Schmidt Antalné a II. osztályban a fogalma-
zás, Bcnkő Erzsébet pedig a. III. osztályban 
olvasmánytárgyalásra készült elő alapos hozzá-
értéssel és tanítói rátermettséggel. 

A másik napon vitéz Hegedűs Gyula szent-
istváni tanító a III. osztályban számtanból, 
Schimmer Károlyné mezőkövesdi tanítónő az 
V. osztályban a történelemből, Boldizsár Sán-
dor mezőkövesdi tanító pedig a |VI. osztályban 
természettanból tartott igen értékes előadást. 

A szemináriumokat, melyek délelőtt és dél-
után kevés megszakítással folytak, Kolumbán 
Lajos kir. tanfelügyelő vezette s minden egyes 
tanításhoz értékes észrevételeket fűzött. 

Csepela Lajos apátplébános a tanításokat leg-
nagyobb érdeklődéssel kísérte s értékes hozzá-
szólásaival a jóra, a helyesre való törekvést tá-
mogatta. 

A szeminárium első napján kedves meglepe-
tésben volt részük a jelenvoltaknak. A Mező-
kövesddel szomszédos egyik iskola tanítója be-
hozta gyermekeit, akikkel szebbnél-szebb dalo-
kat énekeltetett. Bámulatos volt, hogy nemcsak 
a tanítójuk, hanem a gyermekek maguk is a 
legnagyobb tökéletességgel énekeltek és kar-
mesterkedtek. 

Ezek a szemináriumi napok feledhetetlenek 
lesznek azoknak, akik jelenvoltak, mert az az 
ügyszeretet, pedagógiai hozzáértés, a jóra s a 
helyesre való törekvés, amit itt láttak, bizo-
nyára mélységes nyomokat hagyott a lelkek-
ben. 

Pedagógiai szemináriumi értekezletek Nógrád 
és Hont vármegyékben. A folyó tanévben az 
első értekezletet Szécsényben, a másodikat Lő-
rinci községben tartották meg a szécsényi, ille-
tőleg a sziráki járás tanítói kara részére. Mind-
két alkalommal a tanítói kar csaknem teljes 
számban jelent meg, de a lelkészi kar számos 
tagja is jelen volt. Az értekezletet Visnovszky 
Rezső dr. vezető kir. tanfelügyelő vezette, aki 
megnyitó előadásában az egyik helyen a ter-
mészetrajz és gazdaságtan tanítását, a másik 
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helyen a történelem tanítását ismertette. Elő-
adók voltak még: Körmöczy János szécsényi, 
Végh Erzsébet széesényhalászi, Bódy Hona 
ludányi, Vadkerti Béla etes-albertaknai, Har-
math István lőrinci, vitéz Vértes Kálmán job-
bágyi, Déváid László lőrinci és Nagy Lajos 
selypi tanítók. Az előadások ez alkalommal fel-
ölelték a torna, ének, rajz, történelem tanítását, 
továbbá a cserkészapród-mozgalom jelentőségét 
és az iskolai kirándulások tervszerű előkészíté-
sét, A folyó tanév első felében még Nagymaro-
son, Diósjenőn és Salgótarjánban lesznek ha-
sonló értekezletek. A lőrinci értekezlet alkalmá-
val Visnovszky Rezső dr. vezető kir. tanfel-
ügyelő meleg hangon emlékezett meg Harmath 
István és Veréb István tanítók igazgatói ki-
nevezéséről, akik eddig is igen tevékenyen vet-
tek részt a pedagógiai szemináriumi értekezle-
teken. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. E társaság ok-
tóber 17-én indította meg folyó évi felolvasó 
üléseinek rendes sorozatát, amely alkalommal 
az előkelő hallgatóság színig megtöltötte a Ma-
gyar Tudományos Akadémia heti üléstermét. 
Az első előadó, dr. Kornis Gyula államtitkár, 
„Az állam neveléspolitikai feladatáról" érteke-
zett. Mélyenszántó fejtegetéseiben a jogállam és 
a kultúrállam fogalmából indult ki, amiből az-
után levezette az államnak, mint a nevelés leg-
főbb őrének, feladatát a nevelés körül. Törté-
nelmi fejlődésében szemléltette a neveléspoliti-
kát az ókortól napjainkig, tüzetesen vizsgálta 
azt a kérdést, hogy mennyiben jogosult az állam 
iskolamonopóliuma és felügyeleti s ellenőrző 
joga a többi iskolafenntartókkal szemben. En-
nek jogosultságát az adja meg, hogy a pozitív 
kultúrértékeket, beleértve a vallást, minden 
bomlasztó kísérlet ellen meg kell védeni. Kornis 
Gyula előadása, amelymek javarészét lapunk 
következő számában közöljük, mély hatást vál-
tott ki, aminek a hallgatóság sűrű tetszésnyil-
vánításban adott kifejezést. 

A második előadó dr. Wcyciechowskyné La-
jos Mária budapesti (budai) tanítónőképzőinté-
zeti tanárnő volt, aki „A tanítóképzés újabb 
típusai" címmel tartott székfoglalójában részle-
tesen és nagy fali táblázatok segítségével szem-
léltetően ismertette a legújabb porosz akadémiai 
és szász egyetemi tanítóképzést. Történeti hát-
térként 50 év szívós munkáját vázolta, amely 
az új típusokat fokozatos fejlesztés útján hozta 
létre. Ezeknek két jellegzetes vonását emelte ki: 
azt, hogy érettségire építenek és felsőfokú szak-
iskolai jellegűek. A porosz Pedagógiai Akadé-
miákon a tanulmányi idő 4 félév, a szász egye-
temi tanítóképzés 6 félév. Az akadémiákon a 
képzés egységes, a szász egyetemi tanítóképzés 
megoszlik az egyetem és a Pedagógiai Intézet 
között. A Pedagógiai Akadémiák száma 15, a 
szász tanítóképzés két helyen, a lipcsei egyete-
men és a drezdai technikai főiskolán történik. 
A porosz akadémiák megszervezésében Spranger 

eszméi voltak irányadók. Az anyag kiszemelésé-
nek szempontjait a tanító hivatásából merítet-
ték. Az anyag feldolgozásának módját aktivitás, 
életrevalóság jellemzi, ami nem annyira az órák 
nagyobb számának, mint a gyakorlatoknak ered-
ménye. Igen sikerült a gyakorlati kiképzés 
megoldása, amely a miénknél sokkal szélesebb 
alapon nyugszik. A hoszpitálás, didaktikai gya-
korlatok, segédkezési idő, egyhónapi gyakorlati 
tanítás, 2—3 hetes vidéki gyakorlat, megbeszé-
lés, pedagógiai konferenciák mind e célt szol-
gálják. Arra a kérdésre, hogy mit hozott az új 
képzés, az előadó imígy felel: 1. Műveltebb és 
pedagógiailag jobban képzett tanítót; 2. a pálya-
választás idejének kitolását a 15. évről a 19.-re; 
3. a képzők tehermentesítését a sok tárgytól; 
4. a tanítók tekintélyének emelkedését és jobb 
előmenetelük biztosítását. Ellenben nem hozta 
meg az oktatószemélyzet egységes kiképzését, 
amire azonban nincs is szükség ("?). Az aggo-
dalmak, hogy az akadémiai vagy egyetemi ki-
képzés folytán a tanító szaktudóssá lesz, eltávo-
lodik a népiskolától, elégedetlen lesz a falusi 
viszonyok között, alaptalannak bizonyultak, 
mert a képzettebb egyén egyben megértőbb is. 
Az új típusok előnyeinek és hátrányainak is-
mertetése után az előadó végül levonta a mi 
viszonyainkra alkalmazható tanulságokat. Ezek; 
anyagredukció a tanulók öntevékenysége ja-
vára, a szakiskolai jelleg kidomborítása, a hosz-
pitálás és gyakorlati kiképzés kiterjesztése több 
városi és vidéki iskolára. Érettségi alapon fel-
vett jelölteinknek 1 év helyett 2 évi tanítói ki-
képzése. 

Az élénk tetszéssel fogadott előadás után az 
elnök elismerő és buzdító szavak kíséretében 
nyújtotta át az előadónak a rendes tagságról 
szóló díszes oklevelet. 

A Katholikus Tanügyi Tanács 
díszgyűlése. 

A Szent István Társulat kistermében tartotta 
folyó évi október 11-én díszgyűlését a Katho-
likus Tanügyi Tanács. 

Az elnöki megnyitóban Hanauer Á. István, 
váci püspök arról szólott, hogy a katholikus tan-
ügyi élet magna chartája XI. Pius pápa arany-
misés évének utolsó napján kiadott Representanti 
kezdetű enciklikája. A püspök ismertette az 
enciklika tartalmát. Hangoztatta, hogy a pápa 
e körlevele remekbe készült összefoglalása a 
katholikus nevelési elveknek. Kiemelte, hogy az 
enciklika a keresztény filozófia és a társadalmi 
élet tekintetében leszögezte az egyház álláspont-
ját és elveit. Kimondja, hogy a nevelés műve 
szükségképen nemcsak magán-, hanem társa-
dalmi feladat is, amelyben a család, egyház és 
állam egymást kiegészítő munkájára van szük-
ség; A középkori nevelési viszonyok ismertetése 
után kifejtette a püspök, hogy a felvilágosodási 
korszak elején kezdődött az állam részvétele a 
nevelésben, ma pedig teljes érdekeltséggel vesz 
részt az oktatás és nevelés munkájában. Az állam 
feladata többek között az is, hogy biztosítsa a 
gyermek jogát a neveléshez, viszont az állam 
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megkívánhatja,, hogy polgárai tisztában legye-
nek egyéni és hazafiúi kötelességeikkel. Tehát az 
állani feladata a polgári nevelés is. A váci püs-
pök ezután megelégedéssel állapította meg, hogy 
a magyar állam eddig általában tiszteletben tar-
totta a család és az egyház nevelési jogait. 

A tanács ülésén résztvett szép számú közönség 
lelkesen ünnepelte előadásáért a püspököt, akinek 
bevezetője után Homor Imre esztergomi képző-
intézeti tanár fejtegette az idézett pápai en-
-ciklika és a katholikus nevelés, közelebbről a ma-
gyar népoktatás vonatkozásait. Végül Kapossy 
Gyula szegedi tanítóképzőintézeti tanár a kán-
torképzés reformjáról tartott előadást és ismer-
tette azokat a javaslatokat, amelyek e tárgyban 
.az illetékes főhatóságok elé kerültek. 
A Gárdonyi Társaság gyűlése. Az Országos 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Simon Lajos 
alapító elnök vezetésével felolvasó ülést tartott 
a Szentkirályi-utcai Tanítók Háza dísztermé-
ben, amelyet a nagy számban megjelent tagok 
<és az érdeklődő közönség teljesen megtöltöttek. 
Simon Lajos mélyenjáró elnöki megnyitójában 
a nagy író halálának tízéves évfordulójáról és 
a Gárdonyi-kultuszról beszélt, majd bejelen-
tette, hogy a jövő évben fel akarják állítani 
Budapest egyik szép terén a Gárdonyi-szobrot, 
továbbá emléktáblát helyeznek a Lónyai-ut-
cai gimnázium falára és mozgalmat indítanak 
a magyar hazafias és vallásos iiodalom Gár-
donyiról elnevezett székházának megvalósítása 
érdekében. Bejelentette egyúttal, hogy a társa-
ságnak 257 tagja van s így ez hazánk legna-
gyobb irodalmi társasága. Földes Géza hangu-
latos novelláját, Holla Margit több szép költe-
ményét adta elő, Balogh István pedig versei 
közíil olvasott fel néhány gyöngyszemet. Tren-
csény Károly mutatta be ezután nagy alapos-
sággal elkészített tanulmányát Kazinczyról, 
majd K. Pap János egyfelvonásos színművét 
mutatta be. Szentmiklósy Gyuláné Beretvás 
Ilona, Simon Lajos zárószavaival fejeződött be 
a társaság ülése, amely után a húsz legújabb 
tag tiszteletére társasvacsora volt. 
A mezőcsáti és mezőkeresztesi ref. tanítók já-
ráskörei október hó 8-án Mezőkeresztesen tar-
tották évi rendes közgyűlésüket. A gyűlésen, a 
két tanítói kör tagjain kívül több lelkész, köz-
ségi jegyző és előljáró vett részt. Ott volt a 
miskolci kir. tanfelügyelőség teljes számban, 
Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő vezetésével, 
akit Jakab Imre, a járáskör elnöke meleg sza-
vakkal köszöntött abból az alkalomból, hogy 
•szeretett vezérük hosszas betegségből felépülve, 
i ó egészségben és friss munkakedvvel megje-
lent közöttük. Kérték kir. tanfelügyelőjüket, 
hogy folytassa azt a munkát, melyet Borsod-
ban megkezdett s hirdesse tovább azokat a 
gondolatokat, melyek a magyar népoktatás tö-
kéletességéhez vezetnek. 

A két kör együttes gyűlésére meghívta 
Drozdy Gyulát, aki a fogalmazás tanításának 
módszerét hosszabb előadásban ismertette, majd 
az előadásában hangoztatott elveket mintataní-
tás keretében demonstrálta s ezzel tiszta és 
világos képet nyújtott a jelen voltaknak a fo-

galmazás tanításának módjáról és menetéről. 
Balogh János mezőnagyinihályi tanító igen 

értékes előadást tartott az olvasmány tárgyalás 
módjáról. Előadását hosszabb megbeszélés kö-
vette, melyben élénk részt vett Kolumbán Lajos 
kir. tanfelügyelő és Drozdy Gyula is, akik meg-
állapították, hogy azok a gondolatok, melyeket 
Balogh János előadásában felszínre hozott, 
mind mind értékesen használhatók fel az olvas-
mányok és költemények tárgyalása közben. 

Nagy Zoltán geleji tanító szólót, Acs Sándor 
és Kiss Ferenc duettet, a mezőcsáti tantestület 
pedig kvartettet énekelt igen nagy sikerrel. 
Piacsek Sarolta poroszlói tanítónő és Ács Sán-
dor mezőcsáti tanító finom érzékre valló szava-
lataikkal valóban műélvezetet nyújtottak a je-
lenvoltaknak. 

A gyűlésen elhangzott pedagógiai gondolatok 
s a gyűlést követő közebéden mondott pohár-
köszöntők mind, mind arra mutatnak, hogy a 
két járáskörben, az élénk pedagógiai élet mel-
lett, a lelkészek, a jegyzők, a községi elöljárók, 
a kir. tanfelügyelet és a tanítók között a leg-
nagyobb egyetértés van s határozott törekvés 
arra, hegy a nemzet nevelését egységesen irá-
nyítsák. 
Tanítógyűlés Málomban. A németi esp. ker.-
tanítók Málomban, október 7-én tartották őszi 
gyűlésüket. A gyűlés keretében búcsúztak a 
nyugalomba vonuló Svarda Gyula ig. k. tanító-
tól. A megjelent tanítók és papok a néptől kí-
sérve az iskolába vonultak, ahol a díszközgyűlés 
volt. Dr. Gasparich György esp. ker. tan-
felügyelő meleg szavakkal méltatta Svarda ig. 
érdemeit, majd felolvasta a megyéspüspök elis-
merő és Komócsy István egyhm. főtanfelügyelő-
nek szeretetteljes hangú levelét. Kutnyánszky 
József, a kör v. elnöke, az ünnepelt életrajzát 
ismertette s egyben búcsúzott a kerület nevé-
ben. Tóth István a hitközség, Kistóth József 
községi bíró a tanítványok, Gebhardt Lajos kör-
jegyző az elöljáróság és polg. község, Béder 
Margit a kis iskolások nevében búcsúztak 
hosszú éveken át volt kedves tanítójuktél. Nem 
volt jelenlévő, aki ne sírt volna. 107 év alatt 
Svarda ig. volt Málom község 3. tanítója, akit 
szeretet és hála kísért nyugalomba. A díszköz-
gyűlés befejeztével megkezdődött a rendes köz-
gyűlés, melyen Svarda igazgatót dísztaggá vá-
lasztották. 
A Somogymegyei Általános Tanítóegyesület ok-
tóber 7-én Csurgón tartotta évi rendes közgyű-
lését. Jelen volt dr. Szabó Béla vez. kir. tan-
felügyelő, báró Inkey Pál orszgy. képviselő, 
Lesz János esperesplébános, kerületi tanfelü-
gyelő, Bódis Sándor ref. lelkész, Blaskó Antal 
főjegyző, Bene Kálmán reálgimn. és Dobossy 
Elek tanítóképző intézeti igazgatók, a tanári kar 
és nagy számban a tanítóság. 

Gyulai István kaposvári áll. el. isk. igazgató, 
egyesületi elnök megnyitója és az elnöki üdvöz-
lések után Kiss József somogyudvarhelyi ref. 
tanító báró Eötvös Józsefről, a csurgói tanító-
képző megalapítójáról „Eötvös szelleme ma is 
munkálkodik" címen tartott gondolatokban gaz-
dag emlékező felolvasást. Tetszéssel foga-
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dott munkájáért a közgyűlés nagy elismeréssel 
adózott. Gárdonyi János ujnépi tanító ,JÉjtéli 
látogatás" eímen igazi rátermettséggel költe-
ményt szavalt. A képzőintézet növendékei pedig 
alkalmi műdalt adtak elő. Báró Inkey Pál or-
szággyűlési képviselő, mint a nagy kultuszmi-
niszter unokája hálás köszönetét fejezte ki, úgy 
a kitüntető figyelemért, mint az őt kedvesen 
érintő előadásért. Meleg szavakkal köszöntötte 
Somogy tanítóságát, melynek munkáját minden-
kor sokra becsülte és becsüli. A pénztárosok je-
lentése után Punek Gyula fővárosi gyak. isk. 
tanító tanítása és előadása következett. Tárgya 
IV. oszt. földrajz köréből a Bakony, Vértes és 
Pilisi hegyek geológiai, történelmi, gazdasági 
viszonyainak ismertetése volt. Előadásában han-
goztatta, hogy a III. oszt. beszódértgy. anyagá-
nak lelkismeretes elvégzése a IV. oszt. sikeréhez 
nagyban hozzájárul. Rédey Gyula kaposvári áll. 
el. isk. tanító főjegyző évi jelentését terjesz-
tette elő. Foglalkozott a tanítóság mai sorsá-
val s azt hangoztatta, hogy ne az elégedetlen-
séget, hanem a remények utolsó szálát tartsa 
kezében és várja a jobb jövőt. Az elnök üdvö-
zölte a kitüntetetteket, búcsúzott a nyugalomba 
vonulóktól és a kegyelet szavaival emlékezett 
meg a meghaltakról. 

Az egyesület a pályadíj nyertesét, dr. Len-
(jyelné Palásthy Margit tanítónőt, 50 P jutalom-
ban részesítette. Űj pályamunkát is tűzött ki „Mi-
lyen legyen a fegyelmezés az új tanterv szelle-
mében?" címen. Az elnöki előterjesztések, indít-
ványok megtétele után a hősök emlékoszlopához 
vonult a hallgatóság, hogy azt megkoszorúzza. 
Az emlékmű előtt Németh József kaposfüredi 
ig. tanító hazafiúi lelkesedéstől áthatott beszéd-
del áldozott a hősök emlékének. 
Tanítógyűlés Sárbogárdon. A székesfehérvári 
alsó esperesi kerület tanítóegyesülete Sárbogár-
don tartotta évi rendes közgyűlését Légár Hugó 
kerületi tanfelügyelő elnöklete alatt. A gyűlé-
sen a kerületi tanfelügyelő és ifjabb Horváth 
József vajtai plébános tartottak előadást ak-
tuális kérdésekről. Világi elnökké Kovács Fe-
renc hercegfalvi igazgatót választották meg. 
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület köz-
gyűlést tartott és felavatta a Csengery Antal-
Diákotthont. Az Országos Polgári Iskolai Ta-
náregyesület folyó évi október hó 18-án tartotta 
harmincegyedik évi közgyűlését. Havas István 
elnök megemlékezett arról a munkáról, melyet 
a polgári iskolai tanárok a nemzetnevelés körül 
kifejtettek, majd az egyesület által alapított 
Csengery Antal-Diákotthon létesítéséről beszélt. 
Szólt Kovács János dr. professzornak a polgári 
iskolai tanárság érdekében folytatott munkás-
ságáról, s a tanárok háláját tolmácsolta. Ez-
után Rákosi Zoltán üdvözölte Havas Istvánt 
negyvenéves írói jubileuma alkalmából. — 
Molnár János, az egyesület volt főtitkárának 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy a világháborúban elesett tanárok 
emlékét márványtáblán örökíti meg. Vitéz Kiss 
Béla a főtitkári jelentést terjesztette elő, majd 
Siklaki István indítványára kimondták, hogy 
Kovács János egyetemi tanár arcképét megfes-

tetik. A közgyűlés után a megjelentek átvonul-
tak a Thököly-út 82. számú telken felépített 
Csengery Antal-Diákotthonba, ahol Havas Ist-
ván mondott avatóbeszédet. Rákosi Zoltán „Itt 
a kövek is beszélnek..." című alkalmi költemé-
nyét mondta el, majd Loschdorf er János átvette 
a diákotthont. A kultuszminiszter képviseleté-
ben megjelent Greszler Jenő miniszteri taná-
csos üdvözlő szavaiban örömmel mutatott arra, 
hogy a polgári iskolai tanulók száma 17.000-rel 
összesen 89.000-re emelkedett az országban. 
Szendy Károly dr. tanácsnok a polgármester 
üdvözletét tolmácsolta, Tanffy Iván a Magyar 
Nemzeti Szövetség, Vaszkó Endre dr. a Fel-
vidéki Egyesületek Szövetsége, Bernolák Kál-
mán a Középiskolai Tanáregyesület, Kiss Jó-
zsef a Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesülete, 
Heinrich János dr. a Kereskedelmi Iskolai Ta-
nárok Egyesülete, Rákos István királyi taná-
csos az Országos Tanítószövetség nevében üd-
vözölte az intézményt, majd Urmánczy Nándor 
beszélt. Az avatóünnepet díszebéd követte. 

A Szülők Iskolája ez évi előadássorozata a mai 
ifjúság konfliktusával fog foglalkozni. Az előadások sor-
rendje a következő: Nov. 3. Vallási és erkölcsi konflik-
tusok. Előadók: Kriegs-Au Eemil r. k. plébános és Szabó 
Imre ref. lelkész. — Nov. 10. Szciális és gazdasági kon-
fliktusok. Előadók: dr. Erödi-IIarrach Béla egyetemi 
tanár és Rajniss Ferenc aligazgató. — Nov. 17. A mai 
ifjúság idegessége. Előadók: dr. Décsi Imre és dr. Máday 
István orvosok. — Nov. 24. A mai ifjúság kriminalitása. 
Előadók: dr. Német Péter törvényszéki tanácselnök és 
dr. Vámbéri Rusztem orsz. képv. — Dec. 1. Kulturális 
(tudományos, művészi, technikai) konfliktusok. Előadók: 
dr. Dienes Valéria igazgató és Pünkösdi Andor író. •— 
Dec. 15. A mai ifjúság öngyilkossága. I. rész. Előadók: 
dr. Szimon István rendőrtanácsos és dr. Goldberger Márk 
orvos. — Dec. 22. A mai ifjúság öngyilkossága. II. rész. 
Előadók: dr. Melly József orvos és dr. Pásztor József 
tanár. 

Az előadások helye a Közgazdasági Egyetem (IV., 
Szerb-u. 23.) II. em. VI. sz. tanterme. Idő: minden ked-
den este 7 óra. Minden előadás után vitának van helye. 

A katholikus tanítóság közgyűlése. A magyar-
országi Katholikus Tanítók Országos Szövet-
sége okt. 11-én tartotta meg közgyűlését a Szent 
István Társulat nagytermében, amely zsúfolásig 
megtelt. A beteg Finta Sándor országos elnök 
előadását Szent Antal pedagógiai jelentőségé-
ről Szabady Sándor alelnök olvasta fel. Utána 
Kocsán Károly orsz. képviselő mondotta el fő-
titkári beszámolóját, egyben előterjesztette je-
lentését a szövetség jóléti intézményeiről. Kívá-
natosnak tartaná, ha a kultuszminiszter figyel-
mét felhívnák arra a sajnálatos körülményre, 
hogy a segédtanítói állások megszervezésével 
leszállították az elemi iskolai nevelés nívóját. 
Horváth Győző segédpüspök, kalocsai nagypré-
post tartott ezután előadást a katholikus iskola 
és tanügy védelméről és megmentéséről, olyan 
értelemben, hogy a személyi kiadásokat az ál-
lamnak kellene viselnie, a dologi kiadásokat 
pedig az autonómiák fedeznék. Lelkesen ünne-
pelték az előadó püspököt, aki után Prockl 
Gyula terjesztette elő a pénztári jelentést, majd 
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Krizsek Erzsébet tartott előadást Szent Erzsé-
betről, mint a karitász példaképéről. Landy Fe-
renc igazgató pedig arról beszélt, ,liogy a taní-
tóság miként kapcsolódhatik bele a katholikus 
akcióba. 

Petrovácz Gyula felszólalásában hangsúlyozta, 
hogyha az ország nehéz helyzetében a tanítói 
sérelmeket orvosolni nem is lehet, tanító-barát 
képviselőtársaival együtt mégis azon lesz, hegy 
a hitvalláscs iskolák megmentéséért a forumon 
is mindent megtegyenek. 

P. Bangha Béla lelkes szavakkal kívánta, 
hogy a katholikus tanítóságnak is szava legyen 
mindenütt. Törekedni kell arra, hogy a hitval-
lásos iskolák megmentésére minél előbb tör-
vénybe iktassák a — Lex-Horváth-ot. 

A Himnusz eléneklésével ért véget a katho-
likus pedagógus társadalom seregszemléje. 

A téti espereskerület tanítósága 1931 október 13-án 
tartotta rendes évi körülését Téten a r. k. iskolában. Ko-
váts Vince igazgató, korelnök nyitotta meg a gyűlést a 
pápai himnusz éneklésével. Majd üdvözölte Pogátsa János 
esp. ker. tanfelügyelő, ny. tanítóképzőintézeti tanárt, mint 
püspöki biztost és a kör megjelent tanítóságát. Elnöki 
megnyitójában az összetartást és szeretetet hirdette ke-
resetlen szavakkal. Ha az együttműködők között szeretet 
és összetartás nincs, akkor értéktelen minden társadalmi 
munka. Csak ott épülhet fel erős társadalom, hol szeretet 
és összetartás van! Ez legyes tehát jelszavunk és minden 
cselekedetünk! 

Pogátsa János püspöki biztos hívta fel ezek után a kör 
tanítóságának figyelmét a kath. sajtónak széles körben 
való propagálására. Friedli Jenő tét-szentkúti tanító 
tartott jól sikerült gyakorlati tanítást az V—VI. osztály-
ban „Csontváz" címén. Majd Mercz Ferenc koroncói tanító 
tartotta meg: „A hazafiasságra való nevelés az iskolá-
ban" című értekezését. 

A kör az indítványok során, tekintettel a mai súlyos 
gazdasági helyzetre, a tagdíjaknak öt pengőben való meg-
állapítását kérte egyhangúlag s ily értelmű felterjesztést 
küld a központhoz. 

A gyűlés a Himnusz szavaival ért véget. 

Nógrád-Hont vármegyék „Általános Tanító-
Egyesülete" október hó 8-án Széosényben, a rk. 
elemi fiú iskola dísztermében tartotta rendes évi 
közgyűlését, melyen a tanítói kar nagy számban 
vett részt, de ott voltak a tanítóság és a tanügy 
barátai is: dr. Visnovszky Rezső vezető kir. tan-
felügyelő, Wanitsek Rezső, a Tanítók Országos 
Szövetségének főtitkára, dr. Kacskovics Sándor 
járási főszolgabíró, Dräxler János v. nemzetgy. 
képviselő, a lelkészi és jegyzői kar tekintélyes 
számban, Zsoldos polg. isk. igazgató, Szécsény 
község elöljárósága stb. Stampay Miklós elnök 
a Hiszekegy elhangzása, után, megnyitó be-
szédében a magyar élni akarás problémáját 
fejtegette, hirdette a krisztusi szeretetet. Je-
lentésében beszámolt az Egyesületet érintő ta-
nítói ügyekről. Megemlékezett: dr. Ernszt Sán-
dor új kultuszminiszterről, Barthó Dániel egye-
sületi alelnök „Wodianer" kitüntetéséről. Ezek 
után köszöntötte a vendégeket, a tanítói kart s 
üdvözölte dr. Visnovszky Rezsőt, mint a vár-
megye vezető kir. tanfelügyelőjét, ki már 14 éve 
irányítja a tankerület népnevelői karát. Wa-

nitsek Rezső főtitkár az Országos Tanítószövet-
ség ügyeiről referált, feltárta a szövetség mű-
ködését s eddig elért eredményeit. 

A közgyűlés dísztagokká választotta Zor-
kóczy Samut, a Rimamurány-Salgótarjáni Vas-
művek vezérigazgatóját és Fabini Henrik mű-
szaki és adminisztrációs igazgatót, Salgótarján-
ban az acélgyártelepen létesített modern nép-
iskola felépítése és felszerelése terén elért sike-
res nemzetnevelői ténykedésükért. 

Az előadások során Erdélyi Sárika balassa-
gyarmati rk. el. isk. tanítónő: , Az iskola és 
derű" címen tartott szabad előadást, a tőle 
megszokott nagy felkészültséggel. Előadásáért 
jegyzőkönyvi dicséretet nyert. Dénes Géza hu-
gyagi igazgatótanító: „Iskola és világválság" cí-
men értekezett, melyhez sokan felszólaltak. Vad-
kerti Béla etesalbertaknai tanító: „Gondolatok 
az iskolai, családi, társadalmi nemzetnevelés-
hez és nemzeterősítéshez" címen tartott értékes 
felolvasást, melyért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott a közgyűlés. 

Végül az elnök a Nógrád-Honti tanítók főis-
kolai ösztöndíj alapjáról számolt be, mely sze-
rint már harmadízben osztotta ki kamatait, ösz-
szesen 4550 P-t, tanítók főiskolán tanuló gyer-
mekeinek. 

H Í R E K 

Kormányzói elismerések. 
A hivatalos lap f. évi okt. 16-iki ós 22-iki száma 

a következő kitüntetésekről adott hírt: 
A magyar királyi vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter előterjesztésére megengedem, 
liogy dr. Ssücs István helyettes államtitkári 
címmel és jelleggel felruházott ideiglenesen 
nyugalmazott miniszteri tanácsosnak, or-
szággyűlési képviselőnek, saját kérelmére 
történt végleges nyugalomba helyezése al-
kalmából sok éven át kifejtett érdemes mű-
ködéséért újbóli elismerésem tudtul adas-
sék. 

Kelt Budapesten, 1931. évi október hó 10. 
napján. Horthy s. k. 

Dr. Ernszt Sándor s. k. 

A magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előterjesztésére dr. Nagy 
Árpád helyettes államtitkári címmel és jel-
leggel felruházott miniszteri tanácsosnak 
saját kérelmére történt nyugalomba helye-
zése alkalmából 35 éven át teljesített sike-
res és érdemekben gazdag szolgálata el-
ismeréseid az államtitkári címet adományo-
zom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi október hó 
16. napján. H o r t h y g> k ) 

Dr. Ernszt Sándor s. k. 
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Országos ka tho l ikus nagygyű lés . 
Pompás ünnepi külsőségek és az ország katho-

likus közvéleményének óriási érdeklődése mellett 
tartották meg október 11-én a XXII. országos 
katholikus nagygyűlést. A Vigadó nagytermé-
ben, egyházi és világi előkelőségek fényes sorá-
nak jelenlétében, a pápai Himnusz eléneklésével 
kezdődött a díszgyűlés. 

Az ünnepi megnyitóbeszédet gróf Apponyi Al-
bert mondotta. Megemlékezett a legutóbbi év ka-
tholikus eseményeiről a Szent Imre jubileumtól 
a Szent Erzsébet jubileumig. Mind a két jubi-
leum élő tiltakozás korunk legveszedelmesebb el-
fajulása, a szekszualitás túlhajtása ellen. Rámu-
tatott ezután arra, hogy az utóbbi időben a há-
zassági kötelék meglazulásának jelei észlelhetők 
a társadalomban. Emellett azonban üdvös ellen-
tétként látjuk a hitélet növekvő élénkségét. Nem 
lehet tagadni, hogy a katholikus világnézlet ere-
jének, az egyház tekintélyének emelkedő korsza-
kát éljük. Igaz, hogy az ellenáramlatok félelmes 
duzzadását is észlelhetjük. Megvan tehát a nagy 
összeütközésnek minden veszélye, de legalább 
megszűnt a közönynek az az uralnia, amely az 
ő ifjúkorának nemzedékét jellemezte. Ezután 
Apponyi megrótta a gyakori válásokat és azt, 
hogy a nős embert gyakran már olyan jó parti-
nak találják, mint a nőtlent, abban a reményben, 
hogyha sikerül őt behálózni, elválik a feleségé-
től. A frivolitásnak ez az árja az egész társadal-
mat veszélyezteti. Ezután Apponyi megrótta a 
szenzualizmusnak „azt a trónraemelését", amely 
a Marx-féle történelmi materializmushoz hasonló 
egyoldalúsággal mindent a szekszualitásra, mint 
egyetlen mozgató erőre akar visszavezetni. Fel-
hívta a figyelmet arra a veszedelemre, amit a 
szekszualitás egyeduralma jelent. Ezután felhívta 
a magyar katholikus társadalom figyelmét a ke-
resztény karitás ápolására, a nyomor elleni küz-
delemre. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után An-
gel o Bottá c. érsek, pápai nuncius beszélt, aki 
latin nyelven üdvözölte a nagygyűlést. Beszé-
dét Csiszárik János e. püspök, meghatalmazott 
miniszter tolmácsolta. 

Nagy ünneplései fogadta a díszgyűlés Ernszt 
Sándor kultuszminisztert, aki „Az élet és gazda-
sági élet" címmel tartotta meg előadását, 

— A mai szomorú és küzdelmes körülmé-
nyeket, amelyekben vagyunk, mindenki is-
meri — mondotta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. Mindenki ismeri Európa nem-
zeteinek vívódásait, a nemzetek nyomorúsá-
gát és küzdelmét s azt a rengeteg gondot, 
amely vele jár. Az európai nemzetek keresik 
az utakat, hogy kivezessék a népeket ebből a 
bajból. Óriási idegesség jelentkezik minden-
felé. Emberek, akik be sem vallják idegessé-
güket, nyugtalanok. Bengeteg félelem mutat-
kozik mindenfelé és mindenütt találkozunk 
vele. Zavartesinálók jönnek, tudják, hogy ne-
kik a legjobb alkalom ez. Mint a sivító sirály 
a hajót kíséri, úgy kísérik ők is a társadal-
mat és a nemzetet. Folyton rikácsolnak és 
folyton újabb zavarokat csinálnak. Emberek 
jönnek, akik már most is alibit akarnak iga-

zolni, az ő saját szempontjukból. Mi ne sú-
lyosbbítsuk a helyzetet. És ha az egyházat 
tekintem — folytatta beszédét az illusztris 
szónok —megállapíthatom, hogy az egyház 
rendkívüli súlyos körülmények között nem 
szokott sietni. Az egyház, amely tudja, hogy 
örökéletű, folyton ehhez alkalmazkodik. 
Visszatekint kétezer esztendőre. Nem szo-
kott sietni. Nem szokott felületes lenni, ha 
zavarok mutatkoznak és vannak. És az egy-
ház emlékezik! Emlékezik a XIII. század 
elejére és emlékezik a XVI. század ele-
jére, amikor az állapotok nem voltak egy 
mákszemnyivel sem könnyebbek, mint a mai 
körülmények. XIII. Leó az ő sastekinte-
tével már korábban látta ezeket az állapoto-
kat. Én boldog voltam, hogy ott térdelhettem 
az ő zsámolya előtt és beszélhettem vele is-
mételten. 

— XIII. Leó sasszeme mélyen nézett a tár-
sadalomba és vizsgálta az államélet alap-
jait. XIII. Leó nagysága előttünk lobog. 
Századokra kell visszamenni, amíg hasonló 
alakot, óriási és ragyogó szellemet látunk-
XIII. Leó a Vatikánban úgyszólván szigeten 
volt. És a sziget lakója az emberi nemhez for-
dult az ő enciklikájával. Ehhez bátorság kel-
lett, hiszen körüskörül óriási és szolid hatal-
mak voltak. Ezekkel szemben világosan 
mondta meg programmját és ítéletét. Világo-
san mondta meg, hogy mennyit ér az embe-
riség és ahogyan mondta, úgy következett 
be az államok összeomlása és az államok 
gyengülése. Ügy következett be minden halála 
óta és az ő szavának egyetlen hatása, hogy 
az európai kereszténység, a világ keresztény-
sége feleszmélt és máskép gondolkozik ma, 
mint azelőtt. 

— Ma a bizonytalanság rendkívül nagy az 
államokban. A Quadragesimo Anno encikli-
kája fényesen visszavezet bennünket a Be-
rum Novarumra. Itt, ezen a helyen az én 
nagytehetségű elődöm volt az, aki kérve-
kérte a Szentszéket, a pápát, hogy a jelenlegi 
körülmények között, a jelenlegi gazdasági 
küzdelmek és gazdasági viszonyok között 
szólaljon meg újra és Róma — noha nem az 
ő hatására — megfelelt az idén a Quadra-
gesimo Anno-ban. Mi végtelen hálával va-
gyunk ezért Róma iránt. Pharoskéut vilá-
gít előttünk az, amit kifejez/ a monumentális 
enciklikában. 

— A legégetőbb, a legizgatóbb, a legna-
gyobb kérdés ma a föld hátán a tulajdon-
jognak a kérdése. Tévedések vannak jobbra-
balra. Figyelmeztet a pápa, hogy a tulajdon-
jog fogalma körül változások voltak az em-
beri nem korszakaiban. Figyelmeztet a pápa, 
hogy a tulajdonjog fogalma nem mindig 
ugyanaz. A tulajdonjog a patriarchiális kor-
szakban más volt mint később, a feudum a 
középkorban egészen más volt mint ma és 
a római birodalomban a római jog rendkívül 
acélos és sok tekintetben kegyetlen volt a tu-
lajdonjog hirdetésében. Ezt a kegyetlenséget 
átvette sok tekintetben a magyar jog is és azt 
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gondolják, hogy ezt így és teljesen így fenn 
lehet tartani. 

— Az egyház figyelmeztet rá, hogy a tu-
lajdonjog egy individuális jog, az egyént il-
lető jog, de hozzá is teszi rögtön az egyház, 
hogy a tulajdonjog nemcsak az egyént ér-
deklő jog, hanem szociális jog is. Ez új 
forma, de tidajdonképen a lényeg az Evan-
géliumból való. Bennünket megnyugtat, hogy 
a pápa kijelenti, hogy a tulajdonjog termé-
szeti jog, isteni jog. A tulajdonjog azonban 
először nem abszolút és nem korlátlan, má-
sodszor pedig nem evakuálható és nem te-
hető semmivé. 

— És milyen az állam a pápa szemében? 
Az államnak kötelességei vannak elsősorban 
a társadalom szervezése körül. Az állam so-
kalta gyengébb ma, mint volt azelőtt. A He-
gel-féle államtól, amely a mult században 
volt és a Bismarck-féle időktől, amelyek 
nemrégen voltak, rendkívül távol vagyunk 
és eltávolodtunk. Az állam biztonsága egyre 
gyengül és míg a múltban nemrégen vissz-
hangzott minden az állami omnipotenciától, 
az állami mindenhatóságtól, hol van ma az 
állam mindenhatósága? 

— Az állam fölött újabban keletkeztek 
összeköttetések, gazdasági és pénzügyi össze-
köttetések. Gazdasági internacionális karte-
lek s internacionális pénzösszeköttetések. A 
régi világ ezeket nem ismerte. Negyven-ötven 
esztendővel ezelőtt alig ismerték ezeket. Ma 
ezek a gazdasági és pénzügyi összeköttetések 
űzik és hajtják az államot és az állam kény-
telen engedelmeskedni nekik, sőt az államok 
akárhányszor rengeteg összeütközésbe és 
küzdelembe keverednek tisztán azért, mert 
a gazdasági és a pénzügyi hatalmak így kí-
vánják. Ezek bilincsek az állam testén. Zava-
rok mutatkoznak mindenfelé és akadozik a 
vérkeringés. Az osztályorganizáció az állam-
ban csak nagyon lassan halad, a szolidság 
pedig, az erő sokkal nagyobb mértékben ha-
nyatlik. 

— Nemcsak trónok dőltek össze a világ-
háborúban. Azok, akik akkor nem voltak ér-
dekelve, azt hitték, hogyha a trónok össze-
dűlnek, az őket nem érinti. Most pedig lát-
juk, hogy ha a trónok összedűlnek, az érinti 
az egész világot. Minket egyre űznek a sza-
badság terén, egyre hajtanak előre. Én azt 
mondom, hogy ez a szabadság a szabadság 
teljes elvesztésébe fog kerülni. 

— Azt mondom, hogy a pénz ma mint ha-
talom a morál fölött áll. Ez az a rabbilincs, 
amelyet érzünk magunkon. És mit képzelnek 
az emberek és nemzetek? Hiszen, ha ezek a 
gazdasági és pénzügyi összeköttetések, ame-
lyek fölötte vannak a nemzeti államnak, erő-
sebbekké és uralkodóbbakká válnának, akkor 
vége lenne a nemzeti államnak, vége az ezer-
éves nemzeti történelemnek és vége minden 
nagyságnak, amely ebből fakad. 

— A pápa int bennünket és erkölcsi sza-
badulásért kiált: Meg kell szabadítani a 
jelen államát a modern béklyóktól. Meg kell 

oldani a modern államban az egyes osztályok 
becsületes megszervezését. Vissza kell állí-
tani az erkölcsöt, hogy nagyobb úr legyen, 
mint a pénz. 

—• Vissza kell állítani az idealizmust. Ez 
mindennél világosabb programm, amelyért 
küzdeni kell itt a földön. A küzdelem kime-
netelét a pápa nem látja. Nem látja, nem 
tudja. Csak azt tudja, hogy rendkívül súlyos 
s rendkívül nehéz lesz a küzdelem. Azért 
azt mondja: Az Egyház atyai szíve re-
meg, ha arra gondol, mennyi áldozatba ke-
rül, ez a küzdelem. Hódolat és hála részünk-
ről a pápa iránt, aki ezeket világosan meg-
mondja. Az igazságnak a tudata az embert 
nyugalommal tölti el és a küzdelemben is, 
amikor a célt világosan látja, bizonyos nyu-
galommal és szilárd elhatározottsággal küzd. 
Nekünk van célunk, amely egészen világosan 
áll előttünk. A pápa mindig azt mondta és 
ma is azt hirdeti: A legjobb keresztény oda 
áll, ahol a küzdelem a leghevesebben tombol 
és bízik a saját erejében! 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Schmidt 
Sándor bányaügy főtanácsos tartott érdekes elő-
adást a munkáspasztorációról. 

Gyönyörű időben délután tartották meg a 
fényes eucharisztikus körmenetet a Bazilikából 
a Kossuth Lajos térre. Félnégy órakor indult a 
körmenet és félhat óra volt, amikor Glattfelder 
Gyula csanádi püspök az Oltáriszentséggel a 
parlament elé érkezett. A parlament előtt reflek-
torok fényében P. Bangha Béla mondott szent-
beszédet és Serédi Jusztinián bíboros herceg-
prímás osztott áldást. 

Halo t tak nap ján 
a budapest i (kerepesi) temetőben. 

— Emlékezés Riedl Frigyesre. — 
Irta: Hofbauer Aladár. 

Ősz van, komor ősz. Ritka már a napfény s a 
kék ég. Nyirkos, hideg novemberi napok járnak. 
Halottak napjának ünnepe köszönt ránk. 

A szívünkben élő emlékek a temetőbe hívnak, 
hol elgondolkodva révedezünk arról a titokzatos 
jövendőről, mely ismeretlen tájakat rejteget szá-
munkra. Van itt sereglése szülőnek, özvegynek, 
árvának, rokonnak, jóbarátnak, tisztelőnek egy-
aránt. Tűz lobban fel. Ügy fénylik, ragyog itt 
minden, mintha a nap költözött volna ide. Ezer 
meg ezer gyertya misztikus fényében, harma-
tos virágok, arany betűkbe fagyott könnyek-
kel öntözött, suhogó szalagokkal díszített koszo-
rúk láttára letűnt nemzedékek öröme-bánata 
éled emlékezetünkben. Érezzük, hogy a földi 
öröm csak tűnő dal. 

Hívjuk az emlékeket, hogy eljátsszuk velők 
elmúlt életünket. Régi melódiákat hallunk. Érez-
zük emberi végességünket, hogy por vagyunk és 
porrá leszünk. A temető harangjának méla érc-
hangja csak fokozza a hangulatot. Itt mindenki 
láthatja, hogy a forgó idő senki kedvéért meg 
nem áll. Maga előtt hajtja az embert, sok re-
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ménységét letiporva, mindenkinek egyforma szi-
gorral méri ki a fájdalmat, a bánatot, mert erő-
sebb minden emberi hatalomnál. Minden kereszt-
fa suttog valamit, a fák levetik az életet jelentő 
zöld ruhájukat s a sárga zörgő levelek mint a 
földi enyészet örök figyelmeztetőjelei szólanak 
titokzatosan hozzánk. 

Mi is felkeressük azoknak sírjait, kik sohasem 
halnak meg egészen, kiknek emléke holtuk után 
is mélységes tiszteletet ébreszt s akiknek alko-
tásai nemzedékeken át élni fognak és éltetni 
fogják a magyar kultúrát. Elküldjük álmainkat 
a végtelen messzeségbe, visszamegyünk az ifjú-
kor emlékeihez, melyek mindig az emberi élet 
legigazabb örömei voltak. Régi mult évszázad-
beli emlékek drága képe vonul el előttünk e ma-
gasztos pillanatban, midőn ott állunk felejthe-
tetlen nagy tanítómesterünk: Riedl Frigyes sírja 
előtt. 

Lelki szemeinkkel ott látjuk magunkat a buda-
pesti belvárosi főreáliskolában, hol nyolc eszten-
dőn át mint tanárunk, osztályfőnökünk, oly igaz 
szeretettel és nagy fáradsággal tanított. Három 
évtized után a sírjánál teszünk bizonyságot, 
hogy az ifjúkorunkban tőle nyert tanítások ma 
is élénken élnek lelkünkben, bájos lelke minden 
szépségének, finomságának, nagy szerénységének 
és különösen imponáló nagyúri vonásainak em-
lékével egyetemben. 

Boldogok vagyunk, hogy az ő tanítványai le-
hettünk, kitől a Magyar Tudományos Akadémia 
mint a legnagyobb magyar tanárok egyikétől 
búcsúzott el nemrégen s amihez hozzátehetjük, 
hogy nemcsak a legnagyobb, hanem a legesleg-
jobb lelkű pedagógus volt, kinek minden mun-
kásságát finom szellem, ízlés, eredeti felfogás, 
új szempontok jellemezték s akiből akár az isko-
lában, akár íróasztala mellett otthonában az 
igazmondás nagy ereje sugárzott mindenki felé 
s aki mindenkor krisztusi szeretettel, gyöngéd-
séggel közeledett a gyermekhez. 

Tisztelettel hintjük virágainkat az ő sírhal-
mára, ki mindvégig megvalósította azokat a 
gyönyörű elveket, melyeket a magyar néptanító-
ból lett nagy regényíró, Gárdonyi Géza oly szé-
pen megénekelt: 

„Valahányszor csak belépsz az iskolába, 
Legyen arcodon a Jézus nyájassága, 
Szólítsd köréd a kis gyermekeket 
És simogasd meg fejecskéiket. 

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 
Gyermeki arccal búbánatosat, 
Ismerd meg benn' a korán szenvedőt, 
ölold magadhoz és csókold meg őt." 

Hódolunk Riedl Frigyes emlékének, mert amíg 
élt, jól ismert nagy szerénysége miatt soha há-
lásak úgy sem lehettünk neki, ki a biztos ítéletű 
tanítómester lendületével irányította tanítvá-
nyait s akinek minden emberi fájdalom és szen-
vedés iránt érzékeny szívedobbanása tíz évvel 
ezelőtt megszakadt s most már azt a kis motort, 
mely élete patakját hajtotta, meg nem indíthatja 
sok ezer hálás tanítványa könnyeinek óceánja. 

Mély hódolattal emlékezünk meg tanításairól, 
melyeket nemcsak az alapos szakképzettség, ha-

nem az a széles európai látókör is jellemzettr 
mellyel túlment a kötelező tananyagon, tanterve-
ken és az utasításokban előírt határokon. Az 
emlékezés virága díszítse Riedl Frigyes, a ké-
sőbbi nagynevű budapesti egyetemi tanár sír-
hantját, ki már középiskolai tanár korában is a 
tanítómesterek nagyja volt, akinek nemcsak: 
kedve, de bátorsága is volt már ekkor elvezetni 
a tanulót az általa ismertetett tudományos tér-

nek olyan pontjaira is, honnan felvilágosító és 
tanulságos kilátások nyíltak az ismeretek szom-
széd felsőbb területeire is és aki mindezt oly 
lelkesedéssel és oly esztétikai készültséggel vé-
gezte, aminőnek példáját másutt alig láttuk. 

Még élénken él emlékezetünkben sajátos taní-
tási módszere, mely induktív heurisztikus mód-
szerrel tanítványainak lelkét az eléjük terjesz-
tett tények alapján oly bámulatos könnyedség-
gel — mintegy játszadozva a gyermeki lélekkel 
— gondolatról-gondolatra emelte, egészen az el-
érendő elvekig. 

Honoljon békesség annak a nagy tanférüúnak 
sírja fölött, ki önmagán igazolta be egykoron 
olyan szigorúan követett megállapítását, hogy: 

„a tanár elsősorban gondolkoztató, ki a tudo-
mányos igazságokat nem bemutatja, hanem föl-
keresteti tanítványaival". 

E munka ugyan nagy fáradsággal járt, mert 
hiszen ez elmélyedő közös szellemi munkában a 
nehezebb rész az övé volt, de a tanulságosabbik 
a rábízott növendékeknek jutott, kik olyan gyer-
meki szeretettel ragaszkodtak hozzá. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 3 4 ((>>,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

A szeretet lángja világítsa meg a mai napon 
a tanári pálya örök idealistájának a sírhalmát, 
ki mindenkor oly gyönyörűen megmutatta, ho-
gyan kell a különböző tehetségű, különböző ne-
velésű, különböző vallású, részben szegény, rész-
ben gazdag, tehát egyenlőtlen tanulóseregből az 
ő lelkével egyetértő, az ő gondolatait elgondoló, 
nemes érzelmeit átérző, érdeklődő, szellemileg 
egységes hallgatóságot nevelni. 

Legyen csendes a nyugalma annak a nagy 
férfiúnak, aki mikor a Mindenható kifürkészhe-
tetlen akarata folytán földi élete végét látta kö-
zeledni, Gárdonyi Géza lelkével gondolkodva 
töprengett sokszor magában: 

„Küldd el követed, ki megtanítson élni, 
Bízni az egekben, hinni s remélni, 
S amikor végezzük földi életünket, 
Vezesse föl hozzád fáradt lelkünket." 

Ekkor tett hitvallást, hogy az élet súlypontja 
a világot kormányzó Mindenható kezében van. 
mikor azt kérte hogy egy szerény felirat díszítse 
majdan sírhalmát: „Asylum meum Aeternitas", 
„az örökkévalóság az én menedékem". 

Bezárják már a temetőt, távoznunk kell. Ha-
lottaknapi szépsége áhítatot gerjesztett bennünk. 
A sivár földi élet legtisztább légkörében jártunk. 
Egy letűnt szép korszak történelme elevenedett 
meg előttünk. 

Mennyi megható gondolat a rég letűnt idők-
ből, de a közelmúltból is. Visszatérünk az élet 
rideg küzdelmeibe, de az emlékezés velünk jön, 
ránknehezedik és még sok napon át kísér s a 
költő hangját halljuk: 

„Mintha újra látnánk évről-évre menni, 
Áldott munka útján sohase pihenni, 
Ezer felé osztva igaz, tiszta lelked, 
Kire áhítattal tekintett a gyermek. 
Ura bölcs tanácsnak, apostola tettnek, 
Tiszta férfijellem, mint havas csúcs orma: 
Riedl Frigyes, mintha meg sem haltál volna." 

Külföldi kitüntetés. A finn köztársaság elnöke Ispa-
noiits Sándor székesfővárosi polgári iskolai igazgatót a 
Fehér Rózsa Rend lovagkeresztjével tüntette ki, Ispano-nts 
már évtizedek óta fáradozik a finn-magyar rokonsági kap-
csolatok megteremtésén. Ezirányú munkásságáért érte ez a 
magas kitüntetés is. 

Székfoglaló a Szent István Akadémián. Dr. Frank 
Antal, a budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézet 
igazgatója november hó 6-án, d. u. 5 órakor 
„A pedagógia válsága és a jövő útja" címen 
tartja meg székfoglaló előadását. 
A székesfehérvári óvoda jubileuma. Mantz 
János székesfehérvári polgár egy óvodát létesített 25 év-
vel ezelőtt, amelyet később Prohászko püspök fejlesztett 
mintaóvodává. Ez az intézet most ünnepelte fennállásá-
nak negyedszázados jubileumát. Ebből az alkalomból 
Bilkei Ferenc esperes plébános mondott ünnepélyes misét. 
Az óvodát megalakulása óta Héjj Erzsi óvónő vezeti. így 
ez a jubileum az ő pedagógiai munkájának is jubileuma. 

Az ifjúság iskolai konfliktusai. Ezzel a címmel tar-
tott előadást a szülők iskolájában dr. Domokos Lászlóné. 
P^lőadásában hangsúlyozta, hogy az iskolának az a fel-
adata, hogy a magát bizonytalannak érző egyént védje. 

bátorítsa és erőit felfedezze. Utána dr. Benedek Marcell 
beszólt. Mindkét előadást élénk vita követte. 

A Itádió Szabadegyetem november 8-i és no-
vember 15-i előadásainak rövid tartalma. Cso-
konai Vitéz Mihály. (November 8-án tartja: V a j t h ó 
László középiskolai tanár.) Ki ne ismerné Petőfi tréfás 
versét a csapot-papot felejtő Csokonairól? Csokonai 
egyiko volt kora legképzettebb, legműveltebb egyénisé-
geinek. Alkotni néhány szép verset szorgalom nélkül is 
lehot: műveltséget csak szívós szorgalommal szerezhe-
tünk. Csokonai konyít a perzsa, zsidó, angol nyelvhez, 
eredetiben, nehézség nélkül olvassa kedves görög, latin, 
olasz, francia, német íróit. Jártas volt az esztétikában, 
filozófiában, kitűnő botanikus volt s egy sereg gyakor-
lati ismeretre is szert tett. Ennyi minden telt ki ebből a 
léhának nevezett s annyiszor megmosolygott ifjúból, ö t 
vastag kötetre való munkát hagyott hátra, nem is szá-
mítva, amit eldobott. A költészet minden fajában jeles-
kedett, rengeteget fordított s ha művei nem mind egyenlő 
értékűek is, az eredetiség nyoma ott van minden írásá-
ban. Do hát Csokonainak rövid a pályája, kevés a nyu-
galma s titáni munkakedvét lassanként tönkreteszik a 
kedvezőtlen viszonyok, vándorösztöne, szerencsétlen ter-
mészete. Csupa csalódás az élete. Csalódik szerelmében, 
hasztalan futkos állás után, mely megélhetést adna neki, 
s alkalmat a munkára. Csalódik pártfogóiban, kiadókban, 
nyomdászokban, színigazgatókban, kiket el tudna látni 
eredeti és fordított darabokkal. Ide-oda dobálja az élet s 
végül egyetlen menedéke a szülei ház marad, halálos be-
tegen ide tér meghalni. Kevés költőnk van, akit annyit 
énekeltek volna, mint őt. Dalai az ének szárnyain jutot-
tak el mindenüvé s az ősi magyar kollégiumok ifjúsága 
mindörökre fenntartja emlékezetét. (Lásd a Magyar Nép-
művelés Könyvei közt a Magyar költök című művet.) — 
Kossuth Lajos. (November 15 én tartja: K o c z a b 
Frigyes dr. középiskolai tanár.) Kossuth Lajos kor-
szakos tevékenységét három pontban foglalhatjuk ösze: 
1. ö teremtetto meg az új, modern Magyarországot. 
Széchenyi szavára megmozdult a magyar társadalom. 
A rég elfojtott törekvések hatalmukba kerítik az új nem-
zedéket, mely már a fejlődés gyorsabb iramát kívánja és 
új vezérre vár. Kiváló szónoki képességével és újságírói 
ékesszólásával Kossuth lesz az. Az eszmék terén is ki 
akarja vívni nemzete számára a méltó helyet Európa né-
pei között. Munkájának eredménye a nemzeti kívánságok-
nak a kor színvonalának megfelelő formában való meg-
valósulása 1848 ban és a jobbágyság felszabadításának 
nagy szociális vívmánya. 2. Szembeszállt a nemzeti vív-
mányokat megsemmisíteni akaró törekvésekkel. A szabad-
ságharcnak, mely ha bukással végződött is, de a nemzeti 
becsület megmentését jelentette, ő volt a lelke. 3. Világos 
után külföldre helyezte át működése színterét és emigrá-
ciós tevékenységével a magyar szabadság ügyét megfelleb-
bezte a művelt világ lelkiismerete előtt. S az idegen nem-
zetek vezetői mint egyenrangú féllel tárgyaltak vele. Ha 
a magyar ügy érdekében nem is történt közbelépés, leg-
alább tudomást szereztek a magyarságról. De a Kossuth 
által felvilágosított nemzetközi közvélemény nem marad-
hatott hatás nélkül az uralkodóra sem s elősegítette a ki-
egyezést. 

(Lásd A magyar Népművelés Könyvei közt a Magyar 
történelem életrajzokban című kötetben.) 

A biharmegyei népművelési tevékenység. Bi-
har megye közreadta jelentését a mult tanévi 
iskolánkívüli népművelésről s ebből megálla-
pítható, hogy az 1930/31. tanévben a vármegye 
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minden községében rendszeres népművelés 
folyt. Ismeretterjesztő előadásokat, analfabéta-
és ismeretterjesztő tanfolyamokat tartottak a 
szükséghez képest. De ezeken felül külön ren-
deztek még kisebb tanfolyamokat és előadás-
sorozatokat is, amennyiben annak szüksége 
mutatkozott. Például a községi és körorvosok 
minden községben megtartották előadásaikat a 
női betegségekről és a szülésről, természetesen 
megfelelő korú nők számára. Külön megemlí-
tést érdemel a vármegye vándormozgója, amely 
a népművelési bizottság autójára szerelve, a 
vármegye 60 községe közül 52 községben és 7 
pusztán jelent meg és tartott előadást. Az autó 
magával vitte egyúttal a gram of ón készüléket 
is, amellyel magyar népdalokat adtak elő a 
pusztai lakosság nagy örömére. Egy-egy ilyen 
előadáson átlag 320 ember vett részt. Megemlé-
kezik a jelentés a népkönyvtárakról, közli ezek 
statisztikáját és megállapítja, hogy a vármegye 
területén 8575 kötetet vettek igénybe a mult 
tanévben. A közrádiókról, a hazafias és nép-
ünnepekről, a közművelődési egyesületekről, 
olvasó- és gazdakörökről s a kultúrházakról 
szóló közlések után a jelentés ismerteti a nép-
művelési előadók statisztikáját. E statisztiká-
ból az az érdekes adat tűnik ki, hogy a bihar-
megyei népművelés terén a tanítóság után a leg-
nagyobb számban az orvosok szerepeltek. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös Alapja leg 
utóbb tartott elnökségi ülésén a Tanítók Ferenc József 
Háza vendégszobáinak használati díját az Eötvös Alap 
tagjai részérő 1931. november hó 1-től kezdődően a követ-
kezőkép szabályozta: 1. Szállásdíj egy napra, egy személy 
részére 1-50 P. 2. Szállásdíj, csak nappalra, egy személy 
részére 1'— P. 3. Szállásdíj egy napra ellátással (reggeli, 
ebéd, vacsora) egy személyre 3-— P. 4. Szállásdíj egy 
napra, csak ebéddel 2-50 P. 5. Egyszeri ebéd díja (gyűlé-
sek, összejöveteleknél stb.) egy személyre 1-— P. 6. Szál-
lásdíj a tanító gyfílósok napjaira, egy személyre 1'— P. 
Az átutazó tagoknak rövidebb használati időre (csak mo-
sakodás, öltözködés stb.) az egyik félemeleti vendégszoba 
díjtalanul áll rendelkezésre. Bármelyik kedvezmény igény-
bevételű alkalmával az igényjogosultság a folyó évi tag-
ságidíjnyugtával igazolandó. A köztartásban résztvenni 
óhajtók, ebbeli szándékukat már a szállás igénylése alkal-
mával, de legkésőbb előző napon közöljék a Ház igazga-
tóságával, mert az csak az előzetes jelentkezőknek szol-
gáltatható ki. 

A mai írásoktatás hibái és a jövő írásoktatás 
címen tartott előadást a Rajztanárok Országos 
Egyesületében Luttor Ignác tanár. Véleménye 
szerint a tanuló az iskolában az írás valódi ér-
telmében nem tanul meg írni, hanem csak be-
tűket rajzolgatni kétes sikerrel. Innen van az, 
— mondotta Luttor — hogy azt az írást, ame-
lyet az iskolában tanítanak, az életben senki 
nem használja, mindenki kialakít magának egy 
kényelmes, természetes, neki megfelelő, köny-
nyen folyó írást. Az új írásoktatás elveti első-
sorban is az árnyékoló technikát, amely a ta-
nulók egyik legnagyobb nehézsége s így meg-
oldódik a tollkérdés is. Az eddigi hegyestoll ke-
zelése nehézkes, a tollvezetés szabályai pedig 
az egészséges testtartást, valamint a természe-
tes kéztartást lehetetlenné tették. Az új írás-

tanítás elindulásul az egyszerű vonalakból álló 
nyomtatott római betűket használja és ezekből 
fokozatos módszerrel a tanuló maga alakítja ki 
összekötött írását. Az új írás álló helyzete 
vagy dőltsége nem lényege az írásreformnak, 
azonban a nyomtatott íráson tanult és ügyesí-
tett kéz inkább álló formákat fog könnyebben 
és szívesebben írni, mint az eddigi előképzést 
nélkülöző kezű tanulók. Az új állóírás — Lut-
tor állítása szerint — szép is és a szem szerepe 
szempontjából egészséges. Kísérletképpen az 
előadó javaslatára a Pedagógiai Szeminárium 
gyakorló iskolája e tanévben ilyenféle mód-
szerrel tanítja kezdőfokon az írást. 
Kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák ifjú-
sági könyvtára. Fölvetődött kérdés kapcsán közöljük, 
hogy kisebbségi tanítási nyelvű el. iskoláknál az ifj. könyv-
tárakba az iskola tanítási nyelvén írott ifj. irodalmi mű-
vek is beszerezhetők. Minthogy azonban az ifj. könyvtá-
rakba beszerezhető minden mű előzetes elbírálás alá esik, 
ezért nem magyarnyelvű ifjúsági irodalmi művekre 
nézve is a beszerzés előtt, a beszerezni kívánt művek jegy-
zékének 2 példányban való csatolása mellett a Vk. M.-től 
előzetes engedélyt kell kérni. Ha az ilyen iskolának ma-
gyarnyelvű ifjúsági könyvtára van, az továbbra is for-
galomban tartandó, hogy a magyarul tudó és magyarul 
olvasni akaró ifjúságnak rendelkezésére álljon. Kívánatos, 
hogy a kisebbségi tanítási nyelvű iskolák az ifj. könyv-
tárak részére beszerzendő és beszerezhető művek jegyzéké-
ben felsorolt magyar irodalmi termékek közül az illető 
kisebbségi nyelven való fordításban megjelenteket szintén 
beszerezzék. 

A Nemes-féle Családi Iskola gyakorlati jellegű 
tanfolyamot rende.z a következő tárgykörrel: 1. 
A Családi Iskola, mint cselekvő iskola. 2. önálló kutató 
munka az elemiben. 3. Játékos tanulás. Hogyan készül a 
közös osztálynapló? „Reggeli megnyitó." 4. Gyönge és 
kiváló tanulók szempontjai. 5. Egyéni és közös kon-
strukciók. 6. Felmerülő kérdések és kívánalmak. A tan-
folyamot a Családi Iskolában (I., Mészáros-u. 56/a.) ok-
tóber 29-től december 3-ig minden csütörtökön 6 órától 8-ig 
tartják meg. Az egész tanfolyam részvételi díja 12 P. 

A Magyar Individual Psychologiai Egyesület 
Budapesten a Tudományegyetem Közgazdasági Karának I. 
számú tantermében (IV., Szerb-u. 23.) este fél 8 órakor 
a következő előadásokat fogja tartani: November 6-án. 
Individualpsychologia a gyakorlatban. Előadók: dr. Rácz 
Jenő és G. Cserna Erzsébet. November 20-án. Az egyén 
és a közösség. Előadó: Székely Béla. December 4-én. 
A művészeti alkotás lélektana. Előadó: dr. Kulcsár Ist-
ván. December 18-án. „Nevelési Tanácsadó" működése. 
Előadó: dr. Rácz Jenő. A házasság lelki válságának tör-
ténelmi okai. Előadó: Strickerné dr. Polónyi Laura. Az 
egyesület a vendégektől előadásonként 50 fillér hozzá-
járulást kér. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 

Az illetékek újabb megállapítása. 
A m. kir. minisztérium f. évi 5100. M. E. 

számú rendeletével az egyes illetékeket újból 
megállapította. E rendeletnek azokat a részeit, 
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amelyek a tanítóságot különösebben érdekel-
hetik, az alábbiakban ismertetjük: 

Meghatalmazások (7. §). 

A meghatalmazások a következő illetékek alá esnek: 
a) ha a meghatalmazásban díj vagy jutalom nirics ki-
kötve, 2 P illetéket kell leróni; b) ha a meghatalmazás-
ban a meghatalmazott részére díj vagy jutalom van ki-
kötve, ennek értéke után 3%-os illetéket kell leróni, 
amely azonban 2 P-nél kevesebb nem lehet. 

Bizonyítványok (14. §). 
Mindazok a bizonyítványok, amelyekben bíróságok, ál-

lami, törvényhatósági, községi vagy egyházi hatóságok, 
hivatalok vagy hivatalos személyek, közjegyzői, ügyvédi, 
kereskedelmi és iparkamarák, mezőgazdasági kamarák, 
ipartársulatok, ipartestületek és hasonló célú, törvény 
alapján szervezett testületek tényeket, személyes vagy 
tárgyi tulajdonságokat vagy körülményeket, értékeket stb. 
bizonyítanak vagy tanúsítanak 1 P illeték alá esnek. 

Az anyakönyvi kivonatok 1 P illeték alá esnek. Ha 
egv kivonat az anyakönyvekbe bejegyzett születési, ke-
resztelési, esketési, vagy pedig halálozási esetek közül egy-
nél több esetet tanúsít (családi értesítő), az illetéket any-
nyiszor kell leróni, ahány ilyen esetet a kivonat tanúsít. 

Cseléd- és munkakönyvek (15 §.) 
A cselédek, iparossegédek, inasok és általában a háztar-

tásban, mezőgazdaságban vagy kereskedelmi és iparválla-
latokban bármily alkalmazásban állók részére a cseléd-
vagy ipartörvény, vagy más törvény szerint az arra ren-
delt hatóság által kiállított munkakakönyvek vagy egyéb 
bizonyítványok, amelyeknek célja az, hogy az illető alkal-
mazott illetősége, személyes tulajdonságai és viszonyai, 
magaviselete, szolgálata vagy elbocsáttatása felől nyújt-
son tájékoztatást, könyvenként vagy bizonyítványonként 
50 f illeték alá esnek. 

Iskolai és tanulmányi bizonyítványok. 
Iparostanulók szerződései. (16. §.) 

Iskolai és tanulmányi bizonyítványok, ame-
lyeket félév, vagy évfolyam végén letett egy 
vagy több vizsga eredményéről közintézetek és 
azokkal egyenlő hatályú bizonyítvány kiadására 
jogosított magánintézetek adnak ki, továbbá az 
egyetemeknél szokásos félévi leckehallgatási bi-
zonyítványok, tekintet nélkül arra, hogy egy 
vagy több tantárgy hallgatása bizonyíttatik, 
50 f. illeték alá esnek. 

Az olyan iskolai bizonyítvány, amelyben egyszerre több 
félévi vagy több egészévi vizsga letételét, illetve több kü-
lönálló tanfolyam eredményét bizonyítják, anélkül, hogy 
végleges bizonyítvány lenne, annyiszor esik 50 f illeték 
alá, ahány félév, egész év vagy önálló tanfolyam eredmé-
nyére vonatkozik. 

A középiskolai érettségi bizonyítványok, a felsőbb is-
kolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványok, 
valamint az államvizsgákról és szigorlatokról kiadott bi-
zonyítványok illetéke 2 P. 

Az ipartörvény (1922 : XII. t.-c.) 105. §-a, valamint 
106. §-a értelmében az iparostanulók részére az iparható-
ság által kiadott bizonyítványok illetéke 50 f. 

Az iparostanulókkal az ipartörvény értelmében kötött 
tanszerződések 1 P illeték alá esnek. A tanszerződés meg-
kötése céljából kiállított orvosi bizonyítványok után 50 f 
illetéket kell leróni. Az ilyen orvosi bizonyítványokra fel 
kell jegyezni azt a célt, amelyre kiállították. 

Beadványok. (52. §.) 
A közigazgatási hatóságokhoz, hivatalokhoz 

vagjr ezeket képviselő hivatalos személyekhez 
intézett és az illetékdíjjegyzék vagy illetékekre 
vonatkozó bármely más, eddigi jogszabály sze-
rint illeték alá eső beadványok (kérvények, 
folyamodványok) első példányának első íve 2 P 
illeték alá esik. 

A beadványok első példányának második és többi ívére, 
valamint a beadványok második és többi példányára 1 P 
illetéket kell leróni. 

Felzetek. Mellékletek. (54. §.) 
A beadványok felzetének illetéke £0 f. A mel-

lékleti illeték minden egyes melléklet után íven-
ként 30 f. 

A rendelet egész terjedelmében a Budapesti Közlöny 
1931. évi 229. számában jelent meg. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Kinevezések. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1926. évi VII. t.-c. 6. $-ának b) pontjában 
nyert felhatalmazás alapján Deres Istvánné 
sziil. Jung Mária seregélyesi róm. kath. elemi 
népiskolai tanítónőt a gárdonyi belterületi róm. 
kath. elemi népiskola 1. szánni állására rendes 
tanítóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1930. évi XLVII. t.-c. 15. §-a alapján meg-
szüntetett tanítói álláson működő Dr. Szebe-
helyiné Domokos Margit székesfehérvári köz-
ségi elemi népiskolai tanítónőt az 1926. évi VII. 
t.-c. 6. § ának b) pontjában nyert felhatalmazás 
alapján a jászteleki-belterületi r. k. elemi nép-
iskola V. számú állására rendes tanítónővé ki-
nevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította: 
Vizeki Tállián Andor m. kir. gazd. főtanácsos, 
földbirtokosnak azért, hogy Osztopán községben 
levő házát, a hozzátartozó beltelekkel az oszto-
páni róm. kath. kisdedóvoda céljaira a tulaj-
donjog fenntartásával átengedte s kötelezte ma-
gát és jogutódait az épület jókarbantartására, 
s az összes adók fizetésére, valamint az Altalá-
nos Kőszénbánya R.-T. Igazgatóságának azért, 
hogy a folyó év nyarán 80 tanulónak mintegy 
6400 P-t kitevő nyaraltatási költségeit fedezte. 

Taneszközengedélyetzés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Ma-
gyar Királyi Állami Térképészet kiadásában és Gergely 
Endre szerkesztésében megjelent Csongrád vármegye fali-
térképe című taneszköz használatát a Csongrád vár-
megyei elemi és polgári iskolák részére engedélyezte. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Rusztek Károly: A nemzetnevelés, nemzetmen-
tés. — Loczka Alajos: A munkáltató oktatás 
könyve. — Janson Vilmos: A népművelés Jugo-
szláviában. — Berze Nagy János dr.: Önálló, tu-
datos éneklés a népiskolában. — A tanterv végre-
hajtása. Drozdy Gyula: A szobai növények s azok 
gondozása. — A hazai és a külföldi tanügyi la-
pokból• A magaviselet szabályozása. — A gyer-
mekek táplálkozása. — A kisgyermek házi kör-
nyezete. — A hadinevelés és a roskadozó művelt-
ség megmentése. — Tudomány, irodalom, művé-
szet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. •— 
Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet. A 
Katholikus Tanügyi Tanács díszgyűlése. — 
Hirek. Kormányzói elismerések. — Országos ka-
tholikus nagygyűlés. — Halottak napján a buda-
pesti (kerepesi) temetőben. — Tanítók tanács-
adója. Az illetékek újabb megállapítása. — Hiva-

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZ1 I S T V Á N . 
Szerkesztők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

Felkérjük t. hátralékos Előfizetőinket, hogy 
tartozásukat szíveskedjenek mielőbb kiegyen-
líteni. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

ORGONA 
Templomi , iskolai, zenekari , kán tor tan í tó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban. — Óriási vá lasz ték . 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E ; 
O R G O N A 
iskolák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 
Alkalmi véte lek: 450 P»től, 
B ö s e n d o r f e r 550 P, 
Sternberg, Stingl, Oeser, 

Kern, külföldi v i l á g m á r k á k 1100 p e n g ő 

Sternberg 
kir. udvari hangszergyár e s rádiómüveK 
B u d a p e s t V I I , R á k ó c z i - ú t 6 0 . sz. 

( S a j á t p a l o t a . ) 

Nyugalomba vonulás következtében megüresedett ÉR-
PATAKI gör. kath. kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma szabad lakás, 57 órtékegvség, 488 P 
80 f készpénz, a többi államsegély. Pályázók november 
15-ig — mely napon a választás meglesz — küldjék kér-
vényeiket az iskolaszéknek. (503.) 

A VÁCDUKAI katholikus tanítói állásra, november 
12-ére, pályázatot hirdetünk. Fizetés, lakbér törvényes. 
Kezdő tanító segédtanító. Vasútállomás Vácrátót, 20 perc. 
Válaszbélyeges kérvények váchartváni plébániára külden-
dők. Egyházközség. (500.) 

JÁSZKARAJENÖ község iskolaszéke halálozás foly-
tán megüresedett jenőpusztai férfitanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Díjazás, lakás törvényes. Határidő: e lap meg-
jelenésétől 8 nap. Kezdő tanító „segédtanítói" minőségben 
alkalmaztatik. Kérvények Jászkarajenő, iskolaszéki elnök 
címére küldendők. (483.) 
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Nem akar elmaradni a 
kultúrkérdések ismeieté= 
ben ? Olvassa rendszes 
resen a Diarium Könyv* 
barátok Közlönyét. Egy 
évre 2 pengő. Mutat« 
ványszám ingyen. Buda-
pest, Kossuth Lajos= 
utca 18. sz. (Egyetemi 

Könyvesbolt.) 
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TISZADOB-ÚJTELEPI községi iskolaszék pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett II. számú tanítói állásra. 
Pályázhatnak magyarhonos, okleveles férfitanítók. Fizetés 
50% államsegély, 50% helyijavadalom és lakbér. Köteles-
sége az iskolaszék által kijelölt osztályok tanítása. Pályá-
zati határidő e lap megjelenésétől számított tíz nap. Kér-
vények Fekete István ref. lelkész, iskolaszéki elnök címére 
Tiszadobra küldendők. (489.) 

ZAGYVARÉKASI róm. kath. egyházközség képviselő-
testülete pályázatot hirdet egy, lemondás folytán meg-
ürsedett férfitanítói állásra. Fizetése törvényes, 20% helyi 
járandóság és kiegészítő államsegély. Természetbeni lakás: 
2 szoba, 35'05 d-méter területű, 1 konyha, 1 éléskamra. 
Kötelessége díjlevél szerint. Kezdők segédtanítónak vá-
lasztatnak. Pályázati határidő nov. 15. Állás főhatósági 
ós miniszteri megerősítés után foglalható el. Válaszbélye-
ges, címzett boríték, melléklettel ellátott kérvények Egy-
háztanács, Zagyvarékas címre küldendők. (479.) 

Az EGYHÁZASKESZÖI rk. egyháztanács kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni 
lakás kerttel, 13 kat. hold föld, párgabona, 4 öl tűzifa, 
stóla és a szolgálati éveknek megfelelő államsegély. Ér-
tékegység 56. Kötelessége a díjlevélben és a szolgálati 
szabályzatban foglaltak szerint. Képviselőtestületi tagok 
látogatása és mindennemű korteskedés kizárási ok. Kér-
vényhez melléklendők az összes szükséges okmányok. A 
felszerelt kérvények november 14-ig nyújtandók be az is-
kolaszék címére (Egyházaskesző, u. p. Marcaltő). Ének-
próbáról és a választás idejéről külön értesítés megy. 
Iskolaszék. (482.) 

A MÉRKI róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet 
újonnan szervezett IV. számú férfitanítói állásra. Törvé-
nyes javadalom. Csak férfitanítók pályázhatnak. Pályá-
zati határidő november 3. Helyi jelölt van. Kérvények: 
Róm. kath. Plébánia Hivatal, Mérk, küldendők. (496.) 
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A BOTYKAPETERDI (posta: Nagypeterd, Baranya 
vármegye) ref. egyház pályázatot hirdet egy előkönyör-
gős 11. számú tanítói állásra. Kötelessége az iskolások 
tanítása, vasárnapokon az istentisztelet vezetése törvény 
és szokás szerint. Javadalma: 7 (hét) kat. hold föld, 14 q 
búza, 8 hl bor, 14 q csöves tengeri, 8 hl zab, £0 q széna, 
8 öl tűzifa, 60 P lélekpénz, 2 hold föld munkája. Pályá-
zati határidő hirdetés utáni 14 nap (nov. 15). Iskolaszéki 
elnök. (495.) 

A MAKÓI református egyház a megüresedett belvárosi 
orgonista kántori állásra egyelőre helyettest keres. Java-
dalma havi 100 pengő, lakás és kedvezményes árért ellá-
tás. Tanítói és kántori oklevéllel felszerelt kérvények Nagy 
Károly lelkész-elnökhöz küldendők. (497.) 

A SZAKÁLDI községi iskolaszék elhalálozás fotytán 
megüresedett első tanítói és újonnan szervezett másod-
tanítói állásokra pályázatot hirdet. Az első állás gör. 
kath. nővel, a második állás leventeoktatói képesítéssel 
bíró r. k. férfival lesz betöltve. Díjazás, lakás törvényes. 
Első állásra helyi jelölt van. Megválasztandók a kántor-
ságban segédkezni tartoznak. Pályázati határidő nov. 12. 
Választás november 15. Kérvények az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Rojkovich elnök. Hejőkeresztúr. Posta: 
Mezőnyék. (484.) 

A KISKÁLLÓI (Szabolcs m.) gör. kath. egyháztanács 
nyugdíjazás folytán megüresedett If. tanítói állásra f. é. 
november 9-i határidővel pályázatot hirdet. Választás no-
vember 10-én d. e. 11 órakor. Javadalom: Űj lakás, tör-
vényes fizetés.' Kötelességek díjlevél szerint. Kérvények: 
Gör. Kath. Lelkészi Hivatal Nagykálló (Szabolcs m.) 
címre küldendők. (488.) 

A DEMJÉNI filiális kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom 42 értékegység és 96 pengő, mely 
15 kat. hold, 1203 D-öl szántóföldből, 20 q búza árából 
(boletta nélkül), 11 m3 tűzifából és a fizetési osztálynak 
megfelelő államsegélyből áll. Lakás, kert természetben. 
Próbaéneklés november 12-én d. e. 9 órakor. Választás ké-
sőbb lesz. Válaszbélyeges, megcímzett boríték melléklendő. 
Pályázat és költözködés önköltségen. Kérvények Plébániai 
Hivatalnak Kerecsendre küldendők. (498.) 

NEMESBIKKI r. k. egyházközség tanítói (női) állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 36 kat. hold szántóföld, 
két kert, lakás melléképületekkel és államsegély. Díjlevél 
szerintii kötelességei mellett vasárnaponkint harmóníum-
kísérettel litániák végzése megkívántatik. Válaszbélyoggel 
ellátott, kellőleg felszerelt kérvények a hirdetmény megje-
lenésétől tíz nap alatt a hejőbábai rk. plébániai hivatal-
hoz, Borosd m., u. p. Helyben, küldendők. Személyesen je-
lentkezők előnybeen részesülnek. (499.) 

A CSORVÁSI róm. kath. iskolaszék a nyugdíjazás 
folytán megüresedett Hí. számú tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Pályázhatnak férfitanítók. Helyi javadalom 
20%, 3 értékegység, természetbeni lakás, többi államse-
gély. Kötelesség díjlevél szerint, az elnök által beosztott 
mindennapi és ismétlősök tanítása, torna, ének tanítása, 
iskolánkívüli népművelés és a kántor helyettesítése szük-
ség szerint, miért is a kántoriakban való jártasság meg-
kívántatik. Pályázati határidő november 15, választás 
november 16. Állás december 1-én elfoglalandó. Nyugdí-
jasok, b-listások előnyben. Választás napján a személyes 
megjelenés esetleges orgonapróba végett előnyös, utazási 
költséget azonban nem térítünk meg. Amennyiben fenti 
állás az itteni Vff. számú állás tanítójával töltetnék be, 
úgy a VII. számú állásra hirdetünk pályázatot a fenti 
feltételek mellett, annak hozzáadásával, hogy fizetés 10%, 
többi államsegély, a lakás vagy természetben, vagy lakás-
pénz. Kezdő tanító egyelőre csak mint segédtanító választ-
ható meg. Kérvények rk. plébánia, Csorvás nyújtandók be. 
(490.) 

A KöRNYEI (Komárom m.) rk. egyházközség a meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: háromszobás lakás mellékhelyiségekkel, 25 kat. 
hold szántóföld haszonélvezete, 24 méter fa, 26 pozsonyi 
mérő rozs, 287T2 P az egyházközségtől. Értékegység 63 
ós évi 53 P 04 fillér. Az iskola öttanerős, c) típusú, a né-
met nyelv bírása szükséges és igazolandó. Kommün alatti 
magatartás is igazolandó. Kötelességek- díjlevél szerint. 
Korteskedés kizárási ok. Pályázati határidő november 15. 
Kántorpróba november 19. Megjelenés önköltségen. A vá-
lasztás napját később tűzzük ki. Válaszbélyeges kérvé-
nyek a róm. kath. egyházközséghez küldendők. (491.) 

A JÁSZKISÉRI róm. kath. egyházközség nyugdíjazás 
folytán megüresedett II. számú férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése: 35%-os helyi javadalom, törvényes 
lakbér, a többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. 
Kezdő tanítók segédtanítói minőségben és illetményekkel 
alkalmaztatnak. Okmányokkal felszerelt kérvények a lap 
megjelenésétől számított 8 napon belül az egyházközségi 
elnök címére küldendők. (492.) 

A DRÁVASZENTESI r. kath. egyházközség tanácsa 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: háromszobás lakás, 10 kat. 
hold, 506 d-ö l szántó, 2 kat. hold, 341 D-öl rét, 241 
• - ö l szőlő, 1464 d-öl kert, 12 q búza munkaváltság, 10 
mérő rozs, 5 mérő búza lelekgabona, 13 P 87 fillér lélek-
pénz, 4 öl hasáb tűzifa, 12 darab állatra legeltetési jog. 
Ismétlő oktatásért 40 P 80 fillér. Stóla. Értékegység: 48. 
Többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Választás 
november 17-én. Kérvények Huber Gyula apátplébános-
hoz 'küldendők Barcsra, Somogy vm. Csak kántori okle-
véllel bírók pályázhatnak. (494.) 

R E F O R M R U H Á Z A T I R É S Z V É H Í Y T Á R S A S Á G 
BUDAPEST VI, VILMOS CSÁSZÁK-ÍTT 5. TEUEFOUT: ACT. ISO—96 ÉS 133—96. 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvező fizetési feltételek mellett. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérnemüekben, selyem, bársony és divatárukban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
Kérje legújabb árjegyzékünket! 

Árúmintákat és egyes ruhadarabokat megtekintésre készséggel küldünk. 
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H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

HÉBER SÁNDOR kályhagyára (Vilmos császár-út 39) 
világszerte ismert fatüzelésű kályháin kívül a hazai sze-
nek tökéletesen szagmentes tüzelésére konstruált kétaknás 
„RECOR D"-kályháival kelt általános feltűnést, A két-
aknás RECORD-kályha a leggyengébb minőségű szenet is 
teljesen korommentesen tüzeli el. A fejlődő gázokat töké-
letesen elégeti, szónfogyasztása minimális. Hogy e kitűnő 
szerkezetű kályhák minél szélesebb rétegeknek legyenek 
hozzáférhetők, a 100 m3-es nagyságú kályhákat 76.— P-
ért hozza forgalomba. Árjegyzéket készséggel küld. 

Bármily rossz állapotban levő HARMÓNIUMOT vagy 
ZONGORÁT, cég és változatok megnevezésével, veszek. 
Krébecz Gyula kántortanító, Fonyód. (493.) 

CSERÉLNE állami tanítónő BUDAPEST KÖRNYÉ-
KÉRE BÁRHOVA, alföldi négytanerős iskolától, vasút, 
posta. Családi okból. Cím a kiadóhivatalban. (486.) 

CSERÉLNE kántortanító Salgótarján közeléből bár-
hova, kántorral is. Autóbusz, mellékes van. Katholikus 
kántor, Sóshartyán. (487.) 

TANÍTÓNŐ több évi gyakorlattai elmenne családhoz 
nevelő- vagy tanítónőnek. Németh Rózsi, Nyalka, Győr 
vármegye. (502.) 

VENNÉK jókarban lévő HARMÓNIUMOT. Ajánlatot: 
Ref. tanító, Szenta (Somogy vm.) kérem. (501.) 

CSERÉLEK Kiskőrösről, járási székhely, férfival is. 
Helyben fiú-, leánypolgári. Halasra diákvonat hol a gim-
náziumba lányok is járhatnak. Áll. tanítónő. (480.) 

BALATONHOZ közeli faluból, állomás öt perc, csa-
ládi okból cserélne ref. kántartanító állami tanítóval, le-
hetőleg Budapest—Tapolca fővonal mentén, vagy ahhoz 
közel. Államnál csere biztosítva, egyháznál megtetszés 
esetén. Ajánlatok a kiadóba „Dunántúl" jeligére. (481.) 

Szép és modern t a n í t á s ikhoz nélkülözhetet len GERGELY— 
K A P O S I : ILLUSZTRÁLT TANÍTÁSI VÁZLATOK A TER-
MÉSZETRAJZ TANÍTÁSÁHOZ. A H I - I V oszt. anyaga . 
Ara bérmentesí téssel 5 20 1'. Megrendelhető Gergely Ferenc-
től. P á p a , Zrinyí-u. 

„TANÍTÓK, óvónők, igazgatók és lelkészek nélkülöz-
hetetlen, leghűebb tanácsadója a „Népoktatásügyi köz-
igazgatási jog kézikönyve", II. jav. és bővített kiadása. 
A jogokról, kötelességekről, illetményekről a legrészlete-
sebb tájékoztatást nyújtja. Ára 10 P, mely 4—5 havi 
részletben is fizethető. Megrendelhető: a szerzőnél, dr. 
Gauser Rezső, kir. s. tanfelügyelőnél. Eger." 

M I N I S Z T E R I L E G engedélyezet t zöldbetüs, á t í rásos (rá-
í rásos) szépírási i r k á i m a t , amelyek pár hét a la t t fe l té t lenül 
m e g t a n í t a n a k gyönyörűen írni , haszná l tassa i sko lá jában . 
Ára á 20 fillér. 50 drb megrendelésénél 2U% kedvezményt adok. 
Szi laveczky Árpád igazgató , Budapest I X , Üllői-út 10ft/a. 

T. TANÍTÓK FIGYELMÉBE I Kitűnően bevált segédtaneszköze az ének. 
és hangszertanításnak az új GYENES.FÉLE HANGSZERES ZENEKI.MÉ. 
l.ETI TÁKLA ÉS DALMFLLÉKLETE1, kezdőknél hangszert is pótol* 
hat. Rendelhető Gyenes Izsó zenetanárnál Győr, Teleki.utca 16 szám. 
Ára 1 PENGŐ 40 FILLÉR. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS'UTCA 16. SZÁM. 

CSERÉLNE pestkörnyékre tolnamegyei tanítónő, lehet 
férfi is. „Sürgős" jeligére a kiadóba. (485.) 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I —II., III—IV. és V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 mintatanítás az új tanterv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

ÁLLAMIAK FIGYELMÉBE! A népjóléti miniszter 
úr 116.329/1931. sz. alatt államiaknak és hozzátartozóik-
nak engedélyezte a népjóléti alap terhére dr. Rosenfeld 
Mátyás Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest, Hunyadi-
utca 47.) igénybevételét. Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, sós-
fürdő, inhalatórium. (395.) 

K A R T Á R S A K ! Gyümölcs faü l te tésnek az ide j e ősszel van . 
Ne késlekedjék tehá t . Kiváló minőségű, dús gyökérzetű , szép 
koronájú , egészséges, 1—4 éves, f a j t i s z t a , k iü l t e t é s re kivá-
lóan alkalmas, jórészt már kétszer á tü l t e t e t t , nemes gyü-
mölcsfaol tványokat szál l í t — a m i g a kész le t t a r t : — ACZÉL 
BÉLA állami tan í tó ke r tgazdasága , Pusz t a fö ldvá r (Orosháza 
mellett.) Áruk da rabonkén t 80—120 f i l lé r . Nagyobb vételnél 
(legalább 50 drb.) á rengedmény . K a r t á r s a k n a k még külön 
10%, vagy rész le t f ize tés i kedvezmény. Mielőbb rende l j en . 
Kér jen á r j egyzéke t . U g y a n i t t tenyésztésre a lka lmas h a v a n n a 
és csincsilla p rémnyu lak és ezek növendékei beszerezhetők. 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis gyári, ű j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal ! HÜRL NÁNDOR országos bírű harmónium, 
speciális cégnél. Budapest, II. ker . , Török.utca 8. (A budai Margíthidfőtöl 
a második utca jobbra . ) Sürgönycím: »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
silány harmóniumokat nem tartok, mivel nem megbízhatók 1 

I T¥ A D r 1 A \ I H T v a ' a m ' n t javításokat 
UJ VJl\\JV7nlr\ J. vállal mérsékelt árért 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
• • o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényei» 

mes fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohány=utca 30. Telefon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

LUKÁCS I. ó r a - é s é k s z e r á r u h é z a 
B U D A P E S T I« , Pető f i S á n d o r . u . 18. 

Alapítva 1895>ben. 

Állandó nagy raktár: Precíziós svájci órákban, arany és 
hrilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz-
tárgyakban. Fizetési kedvezmény ! 

H A R M Ó N I U M O K f ^ l a
a- f ™ ? * ^ b

b
e

b
n

8 y á r t n , á n y ú 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k , templomi, szemináriumi és gyakorló orgonák, csakis 
megbízható gyártmányokat hozunk forgalomba. —• Továbbá ajánljuk az ö s s z e s 
v o n ó s : , h ú r o s é s f ú v ó s h a n g s z e r e k e t , h a n g v e r s e n - h ú ol< at stb. — 
Árjegyzéket díjtalanul küld az E L S Ő M A G Y A R H A N G S Z E R G Y A R 

STOWASSER k i r . u d v a r i 
s z á l l í t ó BUDAPEST II, LÁNCHÍDsUTCA 5. (Budán) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, dalárdák- , iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyaror szágban vezető h a r m ó n i u m c é g és l e g n a g y o b b ha rmón iumsrak t á r : 

HÖRL NÁNDOR Budapest n, T ö r ö k - u . 8 . 
A b u d a i Marg i t sh íd fő tő l a másod ik utca j o b b r a . 

Sürgönyeim: „Harmonhörl". — F i z e t é s k e d v e z m é n y . — Tel.: A. 51-6-52. 

MAGYAR IRODALMI R I T K A S Á G O K 

c 
S z e r k e s z t i : V A J T H Ó L Á S Z L Ó . 

Ami a magyar irodalomnak méltatlanul elfeledett értéke, ami érez-
teti hatását ma is az irodalom fejlődésére, ebben a sorozatban 
újra napvilágot lát. 
Aki irodalmunkat szereti, beesüli, 
ezt a sorozatot nem nélkülözheti. Amatőr-

kötésben 

Í.Bessenyei György: A törvénynek útja. Tudós társaság.. 1 — 
2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai 2-— 
3. Benyák Bernát: Joas. (Piarista iskoladráma, 1770) 150 
4. Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való 

Jámbor Szándék —-80 
5. Károlyi Gáspár: Két könyv 1-50 
6. Szemelvények Temesvári Pelbárt műveiből 2-— 
7. Péterfy Jenő zenekritikái 1-50 
8. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék 1-— 
9. Dugcnics András: Magyar példabeszédek és közmondá-

sok. (Sajtó alatt) 
10. Kazinczy világa 3-— 

További kötetek előkészületben. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA —BPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. 

A VALLÁS= ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL 
ÉS RENDELETÉRE A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
állítja elő az elemi népiskolák, kisdedóvodák, önálló gazdaságii, gazdasági ismétlő» 

iskolák, iparosítanonciskolák és népművelési tanfolyamok 

H I V A T A L O S 
R E N D T A R T Á S I , KEZELÉSI ÉS S Z Á M V I T E L I 

N Y O M T A T V Á N Y A I T 
K é r j e n y o m t a t v á n y j e g y z é k ü n k e t m e g r e n d e l ő l a p p a l . 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEUM=KÖRÚT 6 
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/ MEGJELENT 
a magy. kir. Valláss és Közoktatásügyi 
Miniszter Ú r m e g b í z á s á b ó l kiadott 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK 
LEGÚJABB KÖTETE 

A B E S Z É D - ÉS É R T E L E M -
GYAKORLATOK TANÍTÁSA A I I I . OSZTÁLYBAN 

i r t a : DROZDY GYULA 
Ara 10 pengő M e g r e n d e l h e t ő kedvező fizetési feltételekkel a k i a d ó n á l : 
KiR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A BUDAPEST VIII , MÚZEUM-KÖRÚT 6. 

Igen tisztelt tanitósvevőimmel közlöm, hogy saját gyár tmányú 

Ä S & , B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár. mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor« 

gyáros, Budapect, V. , Kádársutca 3. szám. — Telefon 277—78. 

V Á R A D I M I K L Ó S 
műorgonaépítő 

R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

Készítek nemeshangú 

ORGONÁKAT 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Áta lakí tásokat , 
bővítéseket, hangoláso-
ka t a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díjtalanul szolgálok. 

Harmóniumok, zongorák, h a n g s z e r e k 
legnagyobb raktára, legolcsóbb árakon, kényelmes 

fizetési feltételekkel 

REMÉNYINÉL ÄiJ'h-«,. 
Zeneművészeti Főiskola szállítója 

FŰTSÜNK 
HAZAI SZÉNNEL 
2 AKNÁS REKORD KÁLYHA 
hazai szénnel is a legtökéletesebben fű t . 

1 0 0 M'dES Á R A 7 6 P 
L E S Z Á L L Í T V A F E L S Z E R E L V E . 

Árjegyzéket ingyen küld : 

HÉBER SÁNDOR 
KÁLYHAGYÁRA BUDAPEST, 
VILMOS C S A S Z Á R s Ú T 3 9 
(Hajós*utca sarok) . 
Ugyanit t az eladási M I N T A R A K T Á R . 

ÁGOSTON ES PUCHER ív f HARIS» BAZÁR 6 
K é z i m u n k a « a n y a g o k b a n n a g y v á l a s z t é k , ú . m.: 
pamut*, selyem*, gyapjúfonalak és himzőalapsszövetek. 

I s k o l á k n a k és t a n í t ó n ő k n e k á r k e d v e z m é ny I 

Ú J ! ÚJ! 

A Kazinczy=centenáriumra 
megjelent 

KAZINCZY 
VILÁGA 

A 12 íves 
Kazinczy s Breviárium 

bolti ára 3 pengő. 

Beszerezhető minden 
könyvkereskedésben, 
valamint a 

Királyi Magyar 
Egy eiemi Ny o m da 
K ö ny v e s b o Ii j áb an 
Bpest IV, Kossuth Lajos'U. 18. 
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JÓ PEDAGÓGUS 
M U N K Á J A K Ö Z B E N N E M N É L K Ü L Ö Z H E T I 
a M. Kir. Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter Ü r megbízásából kiadott 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZERKŰMYVEK 
SOROZATÁT: 

1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése . . 3-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás 4-— 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági isme-

retek tanítása a III—IV. osztályban 6-40 
4. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

az I. osztályban 9-20 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve . . . . 4-40 
6. Quint—Drozdy: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 

a II. osztályban 10-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve 16-— 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III. 

osztályban 10"— 
Mint kiegészítő köteteket ajánljuk: 
Frank—Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában? 8-— 
Körösi Ferenc: A művészi nevelés 3.— 
Benkő András: Az ifjúsági vöröskeresztes csoportok 
Munkakönyve 10.— 

Beszerzésüket mindenki számára lehetővé teszi, mert minden legalább 30 P 
értékű megrendelést kedvező 10 havi részletfizetésre szállít a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T V I I I , M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6 . S Z. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona« és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

P É C S . 

Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 

új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői 

A nm. Vallás, és Közakt. Miniszter llr által 109.541 904. sz. alatt el-
ismeréssel kitüntetve. — — — Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402 1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

L O P O § « 1 D L A 
Budapes t III, Bécsisút 8 5 . szám 

T E L E F O N : A u t . 6 2 5 - 0 5 . 
FEIWELsféle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 

iskolai berendezések ' iJJ W /-SbBKSS®'®^ 
Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 
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S j j q Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelős 
r r y t adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 

1931 november 8sán és 15sén 

November 8-án (vasárnap): 
1. Csokonai Vitéz Mihály. Vajthó László 

tanár előadása. 
2. Csokonai-dalok. Előadja Molnár Imre, 

zongorán kísér Polgár Tibor. 
3. Adóügyi tájékoztató. Dr. Szepesy Mi-

hály ügyvéd. 

November 15-én (vasárnap): 
1. Magyar szerzők műveiből játszik az 

Ország—Friss—Kerntler-trió. 
2. Kossuth Lajos. Dr. Koczab Frigyes 

tanár előadása. 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
(Budapestobelvárosi főplébánia<=templom részére készített 2400 kg 
, ,Polgármester»harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi jusztinián bíbornok, hercegprímás ú r ! ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes« 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel dí j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek 2 

1 A B X E § I f l E R D I 
TASÍSZERGYÁRA 

Budapest VI, Bulcsúm. 7. T.: A. 9 5 5 - 8 6 és 9 5 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai, 
természetrajzi, mértani és földrajzi 
eszközöket. Vetítőgépeket, mérték» 
gyűjteményeket, számológépeket. — 
Szemléltetőgépek nagy választékban. 

Üj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra díjtalanul küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

A z ország legfejlettebb tanszergyára. 

RIGGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 
B U D A P E S T X , 

S Z I G L I G E T I . U T C A 2 9 . 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l . f o n : Z . 6 3 — 4 5 . 

ORGONAKAT, 
valamint homlokzat-
sípok szállítását szak« 
szerű művészi kivitel» 
ben, és orgonajavítás 
sokat mérsékelt árban 

elvállalunk. 

\ A S Ú L Y O S G A Z D A S Á G I H E L Y Z E T K Í V Á N J A , H O G Y r a folyósított kölcsönből már most építkezések vannak folyamatban! — M u n k a t á r s a k , esetleg n y u g d í j a s o k felvétetnek i | »SAJÁT OTTHON« ÉPÍTÖsTAKARÉKsSZÖ VETKEZET BUDAPEST 
= 1 VI . V I L M O S C S Á S Z Á R . Ú T 4 5 . S Z Á M . - TELEFON: 24—8—72. 

IAZBER GONDJAITÓL SZABADULJON! 
Mindenki I T 1 M 11 T M F I U T C C " fe lmond . I / S I f C Í S M N F I családi ot thont , saját házat , 
szerezhet » n l ' l r t 1 i ' I E 1 E 3 hatat lan R V J l i l j a U ^ l X L I j Rövid várakozási idö után 
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JteqjdeidrlílCkMMv^cftpl 

H Ó M A N - S Z E K F Ű : 

MAGYAR 
TÖRTÉNET 
DICSŐ MULTUNK BIBLIÁJA 
melynek nem szabad hiányoznia egyetlen ma* 
gyar család könyvtárából sem; belőle ismer» 
jiik meg hol zord, hol felmagasztosító törté» 
nelmi multunkat. Tanulságain é p ü l h e t fel a 

BOLDOGABB, ÚJ MAGYARORSZÁG 

Ismertetést küld és a részletfizetési ked vezményről felvilágosítással szolgál a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJA 
BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS4JTCA 18. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931.Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — (F.: Czakó Elemér dr.) 
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A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ü V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér* 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges» 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves figyelmébe: 
1. Ne csak szép előadásokra tö rekedjünk; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

A H E L Y E S TAKARÉKOSSÁGRÓL. 
ÍRTA: I>R. IIOIt\ JÓZSEF. 

(A takarékosságról beszélni ma nagyon időszerű.) 

A takarékosság régebben sem volt vonzó téma, 
ma különösen nem az. 

Jobb időkben főként azért nem keltett na-
gyobb érdeklődést, mert unos-untalan emleget-
tük, anélkül, hogy hatását és eredményeit végig-
gondoltuk volna. Annyit mindenki tudott róla, 
hogy aki takarékoskodik, az gyarapszik is. De 
hogy ennek a gyarapodásnak nemcsak ő maga, 
hanem a nemzet egyeteme is hasznát látja, arra 
már kevesen gondoltak. Bár hangoztattuk, hogy 
erény a takarékosság, de korántsem értékeltük 
úgy, mint a nemzet erejét fenntartó és gyarapító 
más erényeket. 

Annak pedig, aki ma beszél a takarékosságról, 
nemcsak a hallgatók közönyére, hanem egyesek 
határozott ellenzésére is kell számítania. Nem 
rokonszenves téma ez ma azok előtt, akiket a 
háború, az utána következő zavarok, vagy a mos-
tani súlyos válság már úgyis rákényszerített a 
legmesszebbmenő takarékosságra. Még kevésbbé 
rokonszenves azok előtt, akik a jobbmódú tár-
sadalmi rétegek igényeinek hirtelen összehúzó-
dása következtében keresetüktől esnek el. Ezért 
ma nemcsak azt halljuk, hogy a takarékosság-
erény, amely boldogulásunkat elősegíti, hanem 

azt is, hogy a takarékosság növeli a ránk nehe-
zedő válságot és csökkenti a megélhetés lehető-
ségeit. 

Ezek az ellentétes vélemények alkalmasak arra, 
hogy népünk lelkében zavart támasszanak és 
helytelen cselekedetekre vezessenek. Sokan nem 
tudják, mikor cselekszenek helyesebben: ha al-
kalmazkodnak a mai kereseti viszonyokhoz s mi-
nél szűkebbre fogják igényeiket; vagy pedig ha 
tehetségükhöz képest költekeznek, hogy — 
amennyire rajtuk múlik — élénkítsék a válság-
gal kiizdő gazdasági életnek egyre lanyhuló vér-
keringését1? Ezt a kérdést mindenkire és minden-
esetre érvényes módon eldönteni nem is lehet. 
A takarékosságra ma nagy szükség van; na-
gyobb. mint valaha. Lemondani róla, mert ma 
nehéz takarékoskodni, éppen úgy nem lehet, mint 
ahogy a beteg le nem mondhat a keserű orvos-
ságról. De az is bizonyos, hogy a rosszul alkal-
mazott takarékosság céltalan és káros is lehet. 
A helyes utat és mértéket — a saját viszonyai-
hoz mérten — mindenkinek magának kell meg-
találnia. Erre azonban csak az lesz képes, aki 
tisztán látja a takarékosság hatását és következ-
ményeit. Ezért kell a népművelőnek a takaré-
kossággal behatóan foglalkoznia. 
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(A takarékosság hatása az egyes ernber 
és a nemzet jólétére.) 

A mindennapi életben azt az embert szoktuk 
takarékosnak mondani, aki nem költi el egész 
jövedelmét, hanem gondol a jövő bizonytalansá-
gára, az öregség és betegség napjaira, a rossz 
termés, munkanélküliség és különféle egyéb csa-
pások lehetőségére s amit meg tud takarítani, 
azt félreteszi, megőrzi a jövő számára. Inkább 

• lemond ma némely szükségleteinek kielégítésé-
ről, nehogy a jövőben esetleg súlyosabb nélkü-
lözést kelljen elszenvednie. 

A takarékosság erénye nagyon régi. Együtt 
fejlődött az előrelátással, a jövőért érzett fele-
lősséggel. De régente egészen más jelentősége 
volt a takarékosságnak, mint ma. Régente a 
megtakarított pénzt gondosan eltették: ki a 
szalmazsákba, ki a ládafiába. Aki jobban fél-
tette, az sötét éjszakán gondosan elásta, nehogy 
valaki ráakadjon és takarékosságának gyümöl-
csétől egyszerre megfossza. Ennek a takarékos-
ságnak csak a tulajdonos vagy utódai látták 
hasznát. Ök is csak akkor, amikor a megtakarí-
tott pénz felhasználására került a sor. Amit jó 
időkben megtakarítottak, azt rossz időkben ki-
adták. Közben a pénz hasznot nem hajtott, sőt 
megőrzése a tulajdonosnak gondot is okozott. 

Mennyivel több hasznát veszi ma az ember 
megtakarított pénzének! Ma nem hevertetjük a 
pénzt gyümölcsözetlenül, hanem egyik kamatra 
adja, a másik váüalkozásba vagy értékpapírokba 
fekteti. Ily módon a megtakarított vagyon: ke-
resövagyon, jövedelemszerző tőke lesz, amely a 
tulajdonos minden további munkája nélkül maga 
magát növeli. Amint az adósság — ahogy né-
pünk mondja — az emberrel egy tálból eszik, 
ugyanúgy mondhatjuk, hogy a megtakarított és 
gyümölcsözően elhelyezett pénz együtt keres a 
tulajdonosával. Ha megvolt a takarékosság ér-
telme régen, amikor a megtakarított pénz gyü-
mölcsözetlenül hevert, ma sokkal inkább meg-
van, mert a megtakarított vagyon ma nemcsak 
az ember sorsát biztosítja a szükség napjaira, 
hanem a tulajdonosa részére állandó jövedelmi 
forrássá is válik. Állandóan élvezheti a meg-
takarított tőke gyümölcseit, anélkül, hogy ma-
gához a tőkéhez hozzá kellene nyúlnia. Hogy 
mily nagy jövedelemre tehet szert e réven az 
ember, könnyen elképzelhetjük, ha meggondol-
juk, hogy még a szerényebb kamatra, mondjuk 
4%-ra elhelyezett pénz is megkétszereződik 17 év 
alatt, ha kamatait ki nem vesszük, hanem a 
tőkével együtt kamatoztatjuk. 

Ámde nemcsak az egyes ember szempontjából 

van ma más értelme a takarékosságnak, mint 
régen volt, hanem a közösség, a nemzet szem-
l>ontjából is. A gyümölcsözően elhelyezett pénz 
ugyanis nemcsak a tulajdonosának válik hasz-
nára, hanem az egész nemzetgazdaságnak. Az 
egyesek megtakarított és gyümölcsözően elhe-
lyezett pénze a nemzet gazdasági vérkeringését 
élénkíti. Ha a tulajdonos vállalatot létesít vele, 
vagy részvényt vásárol rajta, akkor ez a pénz 
közvetlenül a termelést táplálja s a munkaalkal-
mak gyarapításához járul hozzá. De ugyanez 
történik akkor is, ha a pénzét kamatra helyezi 
el. A bank vagy takarékpénztár nem fizethetne 
kamatot, ha maga a pénzt nem gyümölcsöztetné; 
ennek pedig leggyakoribb módja a vállalkozás. 
Az egyesek megtakarított filléreiből így gyá-
rak, vasutak, bányák létesülnek. Ahol korábban 
semmi sem volt, vállalatok képződnek és munka-
alkalmak nyílnak. A vállalat hasznot hajt a tő-
késnek, de kenyeret ad a munkásoknak is. Az 
egyesek takarékossága ily módon nemcsak az ő 
jólétüket növeli, hanem a nemzet egészének hasz-
nára válik, mert gyarapítja a nemzet tőkekész-
letét és szaporítja a munkaalkalmakat. Amikor 
tehát az egyes ember takarékosságával jobb jö-
vőt igyekszik a maga számára kiküzdeni, nem-
csak a maga hasznát szolgálja, hanem a nemzet 
jobb jövőjének kialakulását segíti elő. 

(Takarékosság és pazarlás.) 

A társadalom ösztönszerűleg érzi is a takaré-
kosságnak ezt a nagy fontosságát s ezért a jó-
zanul takarékos embert meg szokta becsülni. 

A takarékosság gazdasági hatását sokan hibá-
san ítélik meg. Vannak, akik a pazarlót inkább 
kedvelik, mint a takarékos embert, mert a költe-
kező ember — szerintük — másokat is élni hagy, 
hagyja keresni embertársait. Az kétségtelen, 
hogy a pazarló mellett néhány ember egy ideig 
könnyű keresetre tesz szert, de csak egy ideig. 
Ha a vagyon elfogyott, a pazarló többé nem jut-

'tat jövedelmet senkinek. A takarékos ember el-
lenben, ha megtakarított pénzét kölcsön adja, 
vagy vállalkozásba fekteti, a tartós munkaalkal-
mak szaporításához járul hozzá, az állandó kere-
seti lehetőségeket növeli. 

(A józan takarékosság.) 

A pazarlástól meg kell azonban különböztet-
nünk az embernek azt a törekvését, amely az 
életnek szebbé és kellemesebbé tételére irányul; 
amely a szükségletek tökéletesebb, finomultabb 
kielégítésében nyilatkozik meg. Régebben az 
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ilyen törekvést, mint fényűzést, szintén elítélték, 
mert a takarékossággal ellentétesnek tartották. 
E tekintetben azonban kellő óvatosságot kell ta-
núsítanunk. Ami ugyanis az egyik embernek 
fényűzés, az a másiknak nélkülözhetetlen lehet; 
s ami ma fényűzés, holnap esetleg már nem az. 

Hány olyan használati tárgyunk van, amely-
nek a használata régebben fényűzésszániba ment 
s ma már az egyszerűbb társadalmi rétegek sem 
tudják nélkülözni. Az ablaküveg néhány száz 
évvel ezelőtt még fényűzési cikk volt, ma már a 
legegyszerűbb kunyhónak is elengedhetetlen tar-
tozéka. A telefon fényűzést jelentene ma is egy 
kis falusi szatócs boltjában, de már a nagykeres-
kedőnek szüksége van reá, a közlekedővállalatok 
pedig egyáltalán nem tudnak el lenni nélküle. 
A falusi kis házak könnyen nélkülözhetik a víz-
vezetéket, a világvárosok hatalmas bérpalotái 
ellenben alig gondolhatok el vízvezeték nélkül. 
Vannak egészen egyszerű használati tárgyaink 
(pl. mint a poharak, evőeszközök, esernyő, alsó-
ruha, zsebkendő), amelyek használata régebben 
fényűzés, sőt egyik-másik használata bűnös fény-
űzésszámba ment s ma el sem tudjuk az életet 
képzelni nélkülük. Az embernek az a törekvése, 
amely az életnek szépítésére és kellemesebbé té-
telére irányul, természetes és jogosult; s azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy ez a törekvés előmoz-
dítja az ipar fejlődését, táplálja a művészeteket 
és «szolgálja a haladást. Az ilyen törekvést, ha az 
ember jövedelmével arányban áll, műveltségé-
nek és társadalmi állásának megfelel, s az észsze-
rűség és jóízlés korlátai között megmarad, gaz-
dasági szempontból sem lehet elítélni. 

A gazdasági javakat nem önmagukért hozza 
létre és halmozza fel az ember, hanem azért, hogy 
felhasználásukkal emberhez méltó életet bizto-
sítson magának és céljait megvalósíthassa. Tel-
jesen elhibázott volna az olyan takarékosság, 
amely az ember életét állandóan a szorosan vett 
életszükségletek legegyszerűbb kielégítésére szo-
rítaná, vagy még inkább: amely az ember egész-
ségét, munkaerejét, testi vagy szellemi fejlődé-
sét akadályozná. A takarékosság nem cél, hanem 
csak eszköz, amely arra szolgál, hogy az egyes 
embernek ós a nemzet egészének a megélhetésért 
folytatott küzdelmét megkönnyítse s az ember 
életmódját szebbé, nemesebbé tegye. Az olyari 
takarékosság, amely az életszínvonal állandó le-
szállítását követeli, teljesen céltalan. Ez az oka 
annak, hogy a társadalom a fukar embert in-
kább megveti, mint becsüli. 

A javak felhasználásának is megvan tehát az 
aranyközépút ja, amely nem jár pazarlással, de 

az ember számára gazdasági helyzetének és tár-
sadalmi állásának megfelelő életmódot biztosít. 
Ezt a középutat kell — jövedelmünknek és tár-
sadalmi helyzetünknek megfelelően — eltalál-
nunk. Ez valójában nem is olyan nehéz feladat, 
mert mindnyájan tudjuk: mi az, ami minket 
megillet s amit még magunknak megengedhe-
tünk. Hiszen ily szempontból az emberek állan-
dóan figyelik és bírálják is egymást, s a közfel-
fogás — amint az imént megállapítottuk, — nem-
csak a zsugoriságot, hanem a pazarlást is elítéli; 
különösen akkor, ha a költekezésnek a feltűnés-
keltés, cifrálkodás, mások túlszárnyalása, irigy-
ségének felkeltése a célja. Az emberek legtöbbje 
tehát ezen a téren is látja a helyes utat, csak — 
sajnos — nem mindig követi. 

(A helyes beosztás fontossága.) 

A jövedelem felhasználásában döntő jelentő-
sége vau annak a mérlegelésnek, amely a jöve-
delem felhasználását megelőzi s amelyet a min-
dennapi életben „beosztásnak" nevezünk. Ami-
kor az ember jövedelmét beosztja, voltaképen 
vágyai és tervei felett ítélkezik. Abban a lelki 
tusában, amellyel az ember jövedelme mikénti 
felhasználásáról határoz, dől el, hogy az ember 
szükségleteiből mi nyer majd kielégítést, vágyai-
ból és terveiből mi nyer majd megvalósulást. És 
ebben a lelki harcban dől el az is, hogy az em-
ber jövedelmét a pillanat igényei teljesen fel-
emésztik-e, vagy pedig: hogy megtakarít-e va-
lamit a jövő számára? 

Népünk ösztönszerűen érzi ennek a mérlege-
lésnek, megfontolásnak rendkívüli fontosságát 
és nem egyszer hangoztatja, hogy „hiába van ott 
jó kereset, ahol hiányzik a megfelelő beosztás". 
Aki be tudja osztani az időt, az ugyanannyi idő 
alatt többet végez el. Aki okosan osztja be jöve-
delmét, az kisebb jövedelemmel is szebb és jobb 
életet biztosít magának, mint a beosztás nélküli 
ember a nagyobbal. A beosztás a jövedelemnek 
és a rendelkezésünkre álló javaknak észszerű fel-
használását jelenti. Ez a racionalizálásnak az a 
módja, amelyre minden embernek és minden 
családnak elkerülhetetlen szüksége van; még-
pedig minél nehezebb időket élünk, annál na-
gyobb .mértékben. Erre a beosztásra azonban 
nevelni kell az embert. Gyermekeinket arra kell 
nevelnünk, hogy gondolják meg: mire és hogyan 
használják fel a garast; valamint arra is, hogy 
a jobb jövő érdekében a jelennek egyik-másik 
öröméről le tudjanak mondani. Az az ifjú vagy 
leány, akit a helyes beosztásra ráneveltek, való-
ban jó útravalót kapott. 
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(Takarékoskodni mindenkinek kell, akinek 
a szorosan vett létminimumot meghaladó 

jövedelme van.) 

Gyakran halljuk, hogy a takarékossághoz meg-
felelő jövedelem is kell. Ez kétségtelenül igaz is, 
csak nem szabad a megfelelő jövedelem alatt 
„nagy" jövedelmet értenünk. Különösen nem 
olyan szegény és kifosztott nemzet fiainak, ami-
lyenek mi vagyunk, s főként nem a mai, rend-
kívüli nehéz időkben. Természetesen azoktól, 
akiknek az anyagi ereje a puszta életfenntar-
tásra is alig elegendő, s akiknél az igények to-
vábbi mérséklése már az egészség és munkaerő 
veszélyeztetését jelentené, nem várhatjuk, hogy 
félretegyenek s abból, ami különben sem ele-
gendő, még meg is takarítsanak. Ma, fájdalom, 
sokan vannak ilyenek; nemcsak nálunk, hanem 
világszerte, még a leggazdagabb országokban is. 
T ) e a takarékosságra való hajlam — sajnos — 
gyakran éppen azoknál hiányzik, akiknek helyes 
beosztás és némi lemondás mellett módjuk volna 
a ta k a rék osk odásr a. 

Semmiesetre sem szabad csupán azokra hagy-
nunk a takarékoskodást, akiknek oly nagy a jö-
vedelmük, hogy amellett a megtakarítás már 
nem jelent áldozatot. A magyar gazda, az ipa-
ros, a kereskedő bőségesebb és olcsóbb hitel után 
epednek, s mindnyájan érzik, hogy tőkében mily 
szegény ország vagyunk. Mint a szárazságtól ki-
szikkadt talaj a csapadék után, úgy vágyik a 
magyar gazdasági élet több és olcsóbb tőke után, 
amely új vért visz a „megfogyott erekbe"; a gaz-
dának lehetővé teszi a jövedelmezőbb termelő-
ágakra való áttérést; az iparban új vállalatokat, 
új életlehetőségeket teremt. A több tőkét azon-
ban csak a takarékosság hozhatja létre; még-
pedig nem az egyes nagyjövedelműek, hanem a 
nemzet sokezer közép- és kisjövedelmű tagjának 
okos, céltudatos takarékossága. 

(A felesleges kiadás különösen akkor bűn, 
ha az így kiadott pénz külföldre kerül.) 

A mi viszonyaink között a takarékosságnak 
különös jelentőséget ad az is, hogy az a pénz, 
amit feleslegesen kiadunk, jórészében külföldre 
vándorol. Ebben az esetben még az a vigaszta-
lásunk sem lehet meg tehát, hogy a pénz az or-
szágban marad, hanfitársaink élnek belőle. Az 
ily kiadás kétszeresen árt a nemzet gazdasági 

erejének, mert nemcsak hogy nem gyarapítja 
azt, hanem még fogyasztja is azt. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi az adós nem-
zetek sorába tartozunk, örülnünk kell annak, ha 
a külföldi tőke vállalatokat létesít nálunk s mun-
kásaink egy részének kenyeret ad, mégha az el-
ért hasznot külföldre viszi is. A munkanélküli-
ség nehéz időszakaiban valóban haszon ez is. De 
mennyivel jobban járna az ország, ha elegendő 
tőkével rendelkeznénk és a munkabéren felül a 
vállalkozás haszna is idebent maradna. Örülnünk 
kell a külföldi kölcsönnek és nehéz helyzetünk-
ben gyakran vágyakozunk utána. A jól felhasznált 
külföldi kölcsön tőkeszegény országban kétség-
telenül tehet is jó szolgálatot. De ne feledjük el, 
hogy amit külföldi adósságainknak évente csak 
kamata fejében a külföldnek fizetünk, máris 170 
millió pengőre rúg! Hogy mily nagy terhe ez az 
országnak, arról úgy alkothatunk magunknak 
fogalmat, ha meggondoljuk, hogy ez az összeg 
meghaladja az előirányzott földadónak három-
szorosát és többet tesz ki, mint amennyit az ál-
lam évente összes iskoláira költ- Mily nagy ese-
ménynek tartottuk a nyáron, hogy sikerült 150 
millió pengős külföldi kölcsönt kapnunk. Pedig 
ennél nagyobb összeget fizet az ország évente ka-
mat fejében a külföldnek. Gondoljuk el, hogy 
mit jelentene számunkra, ha ez a hatalmas ösz-
szeg évről-évre nekünk maradna, a nemzet tőke-
készletét növelné és a hazai munkaalkalmakat 
gyarapítaná. Arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy gazdasági életének alakulását csak 
az a nemzet irányíthatja függetlenül a saját ér-
dekei szerint, amely a maga tőkeerejére támasz-
kodhatik. Nyilvánvaló tehát, hogy takarékos 
életmódjával az ember nemcsak a 6aját sorsának 
jobbrafordulását segíti elő, hanem nemzetének is 
szolgálatot tesz: mert az ország gazdasági meg-
erősödéséhez, a közjólét gyarapításához s az or-
szág gazdasági függetlenségének teljesebbé téte-
léhez járul hozzá 

A takarékosság erény tehát, amelynek gyakor-
lásával az ember egyszerre szolgálja: a saját 
gyarapodását és nemzete gazdagodását; a maga 
biztonságát és nemzete függetlenségét. A munka-
szeretettel együtt ez a harci erénye annak a vér-
telen küzdelemnek, amely az egyének és nem-
zetek gazdasági felemelkedéséhez vezet. Egyéni 
és nemzeti boldogulásunk egyaránt függ attól, 
hogy gyakoroljuk-e és miként gyakoroljuk e 
nagy erényeket. 

16,0;í4.— Kirá ly i Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest . 
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S Z Ó Z A T A T A N Í T Ó S Á G H O Z . 
Az Állami Tanítók Országos Egyesületé-

nek közgyűlésén, közel másfélezer tanítóval, 
a magyar oktatás- és nevelésügy harcos se-
regével váltott szót Petri Pál államtitkár a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter képvise-
letében. Szeretettel köszöntötte azokat, akik 
testületi ügyeik és a magyar közművelődés 
fejlesztése érdekében az ország minden ré-
széhői egybesereglettek. Részletesen rámuta-
tott mindarra, ami kiemelkedő volt egy év-
tized knltúrmunkájában, ami a vezető kö-
lök törekvését jellemezte, ami annak színt 
és életet adott. 

A magyar tanítósággal, e nemes, nagy 
testülettel beszélt az államtitkár; de mintha 
minden egyes tanítóval külön beszélt volna. 
És ez a szóváltás belső és közvetlen volt. 
Megtudhatja ebből minden tanítótestvér, 
bárhol is él, a fővárosban, vagy künn a 
messze perifériákon, hogy mi a népoktatás 
mai helyzete, hogy mik a további törekvé-
sek, a követendő célok, melyek a fennálló 
lehetőségek mellett szellemi és anyagi vo-
natkozásban megoldhatók. Rámutatott az 
államtitkár arra, hogy szép volt az utóbbi 
években elvégzett munka s ennek folytatá-
sára továbbra is vállalkoznia kell a magyar 
tanítóságnak. 

Petri Pál államtitkár beszámolót és pro-
grammot adott. Nem beszámoló és programm 
alakjában, hanem egy tartalmas és közvet-
len beszéd keretében, mely válasz volt az 
egyesület elnökségének üdvözletére. Mindaz, 

amit elmondott, a tanítóságnak szólt ugyan, 
de az egész nemzetet illeti. És bizonyos, hogy 
fel is fog ügyelni a magyar társadalom 
ezekre a szavakra, amelyek a kultúrmunka 
szeretetét, az elhatározás biztosságát, a ki-
tartó akarat erősséget és a nemzeti eszmé-
nyek fenségét hirdetik. 

Az államtitkár lelkes válaszából híven és 
színesen bontakoznak ki az elmúlt tíz esz-
tendőnek nagy kultúrcselekedetei s a hon-
építés további feladatai. Az a munka, mely 
hatalmas erővel indult meg és nagyszerű 
gyümölcsöket: iskolákat, tanítói lakásokat 
és más közművelődési intézményeket ter-
melt, még koránt sincs befejezve. Tovább 
kell annak a célkitűzésnek élnie, mely egy 
elcsüggedt, magábaroskadt társadalmat emelt 
fel a hit magaslatára, hogy nincs elveszve 
az a nemzet, melynek szellemét a műveltség 
és tudás nemesíti, amely erejét a lelkiekben 
és erkölcsiekben ismeri fel és azzal indul ú j 
hódításokra. A művelődés ereje, a tömege-
ket átható kultúra hozza vissza a régi nagy-
ságot, az elvesztett földet és embereket! 

Azok, akik a nemzet kultúréletét vezetik 
és irányítják, az oktatás- és nevelésügy te-
rén sem maradtak meg a régi, szokott for-
mák között, hanem beleilleszkedtek a kor 
szellemébe. Nem hagyták figyelmen kívül, 
hogy vannak hatóerők, amelyek nélkül a 
fejlődés lehetetlenné válik. 

A gazdasági erők viaskodásai, a világ ér-
hálózatában lüktető mozgások magukkal ra-

mm Himte 
SZEGED. 
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gadták az iskolát is, amely — miután az 
élőt állandó kifejezője — alkalmazkodott az 
élethez és szolgálta annak követelményeit. 

Petri Pál meggyőzően mutatott rá a gya-
korlati irányú nevelésnek és oktatásnak 
mindenek fölött való fontosságára és arra 
az új szellemre és tanítási módokra, amelyek 

Az óbudai Zichy-kastély részlete. 
(Mutatvány Rados: Magyar kastélyok c. 

müvéből, l. 24. oldalon. 

iskoláink belső életét teljesen átalakították. 
Rámutatott továbbá, hogy ma, amikor meg-
szűntek az anyagi lehetőségek és a gazdasági 
leromlás folyományaként nincsen mód rá, 
hogy újabb intézmények létesíttessenek vagy 
fejlesztessenek, arra kell gondot fordíta-
nunk, hogy azok, akik a nevelés nagy fel-
adatait végzik, maguk emelkedjenek kul-
túrában, tehetségüket fejlesszék, tudásukat 
széles alapokra helyezzék, műveljék szel-
lemüket, finomítsák ízlésüket. Hatoljanak 
be a pedagógiai törekvések lényegébe, mert 
csak így tudhatják megoldani a ránk ne-
hezedő feladatokat. A magyar tanítók az 
elmélet és gyakorlat kiváló mestereivé válva, 
pótolhatják csak azt a munkát, amelynek az 
anyagi eszközök elégtelensége és a világot 

sújtó pénzügyi krízis folytán különben szü-
netelnie kellene. A kultusztárca költségveté-
sének csökkenése nem érintheti azt a széle-
sen hömpölygő, nagy koncepciójú munkát, 
ami tíz esztendő kulturális lendületében a 
magyar lelkeket magával ragadta. 

Az eksztenzív kultúrpolitika — reméljük 
— átmeneti szüneteltetésével a belső erőket 
kell csatasorba állítani a győzelem kivívá-
sára. Ez a cél, amit a vallás- és közoktatás-
ügyi tárca mai vezetői maguk elé tűztek és 
amelynek megvalósítása érdekében minden 
erejüket latba vetik. 

A neveléssel és oktatással kapcsolatos mű-
velődési politika magasrendűsége reveláló-
dott Petri Pál államtitkárnak az állami ta-
nítókhoz intézett beszédében. És ez a beszéd 
mély megnyugvást kelthet mindenkiben, 
akit a jelen sanyarúságai kínoznak ugyan, 
de tekintetét a jövő felé irányítja, hogy a 
köznapi élet válságain felülemelkedve, ideá-
lok felé törhessen. Túl minden kenyérgon-
don, ez a kicsiny nemzet akaratával és el-
szántságával egy lépéssel sincs a szerencsé-
sebb nemzetek mögött, holott azok hasonlít-
hatatlanul nagyobb anyagi felkészültséggel, 
légi kultúrák szellemi javainak birtokában 
teljesíthetik feladatukat hazájuk és az em-
beriség érdekében. 

Petri Pál magvas gondolatainak mélysége 
áthatotta a tanítókat, mert érezték, hogy a 
mai kultuszkormány a legteljesebb bizalom-
mal viseltetik irántuk s lelki és anyagi ér-
dekeiknek istápolója. Petri Pál szinte köl-
tői magaslatra emelkedett, amikor kifejezést 
adott annak a megbecsülésnek, amelyben a 
tanítóságnak része van: „A képzett és apos-
toli lelkületű tanítót, a falu és tanya hiva-
tott vezérét, az ú j nemzedék szeretetteljes, 
bölcs nevelőjét lehetetlen, hogy a magyar 
társadalom kellően ne becsülje." A kor szín-
vonalán akarja tudni a magyar tanítóságot, 
amely irányt tud mutatni a jövő fejlődésnek. 

És feltevésében nem is fog csalatkozni az 
államtitkár, mert a tanítók, akik felülemel-
kedve a köznapi gondokon, együtt élnek és 
együtt szenvednek a megpróbáltatott nem-
zettel, kemény kitartással szegődnek azok-
hoz a célokhoz, amelyek Magyarország 
emelkedését biztosítani kívánják. 
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AZ ÁLLAM »EYELÉSIPOLITffiÁJA^ 
írta: K O R N I S GYULA. 

I. 
A kultúrában, mint ideális értékrendszerben, 

az igazság és szépség mellett a harmadik alap-
érték: a jósái7. Az előbbi két értéket a tudomá-
nyos gondolkodás és a művészi alkotás való-
sítja meg, a jóságot az erkölcsi cselekvés. Mind 
a három alapérték abszolút sajátos érték, me-
lyek egymásból le nem vezethetők, mint ahogy 
az értékelméleti monizmus szeretné bizonyí-
tani. Azonban mégis tagadhatatlan, hogy az 
erkölcs a másik két alapérték megvalósításá-
nak is feltétele. Az igazságnak és a szépségnek 
megvalósítása is azon az erkölcsi tudaton ala-
pul, hogy ez kötelességünk. Az értékmegvaló-
sítás kötelezettségének tudata már eleve er-
kölcsi természetű. Ez az a híd, melyen minden-
kinek keresztül kell mennie, aki a többi ab-
szolút érték megvalósítására is törekszik. Az 
utóbbira nem mindenki alkalmas: tudományos 
gondolkodást és művészi alkotómunkát nem 
követelhet a kultúra mindenkitől; de az a 
norma, hogy erkölcsi érzületű legyen, minden-
kire minden feltétel nélkül egyfounán köte-
lező. Ezért a jónak, az erkölcsi értéknek felis-
merése és cselekvésbe való átsugárzása az egész 
emberiségnek mindenkor legfőbb feladata. 

Miben áll az államnak az erkölcshöz való 
viszonya? Mi a feladata az államnak az er-
kölcsi érték megvalósításában? 

E probléma magjához két úton juthatunk el. 
Először kiindulhatunk a jogállam fogalmából: 
az állam főcélja a jogrend, melynek biztosítéka 
az állam hatalma. Ámde a jog természeténél 
fogva az erkölcsre utal, mert hisz a jogi nor-
mák az erkölcsi normákból táplálkoznak. A jog-
rend egyébként sem tartható fenn tartósan a 
polgárok erkölcsi érzülete nélkül. Ez az érzü-
let a jogfejlődésnek is legfőbb hajtóereje. An-
nál fejlettebb az állani jogrendszere, minél 
több erkölcsi tartalommal telítődik meg. S an-
nál hatékonyabban és simábban valósul meg 
a társadalmi-állami életben ez a jogrendszer, 
minél mélyebb és érzékenyebb az állam polgá-
rainak erkölcsi érzülete. Az állani polgárai 
nem dolgok, hanem emberek, akiknek elidege-
níthetetlen személyiségük, emberi méltóságuk 
van, mely jogaikon keresztül érvényesül az 
állami életben; viszont e jcgok gyakorlásának 
helyes módja erkölcsi érzületüktől függ. Ennek 
ápolása és fejlesztése tehát már a puszta jog-
államnak is elsőrendű feladata. 

Ugyanerre az eredményre jutunk, csakhogy 
magasabbrendű motiváció alapján, ha kiinduló-
pontunk az államnak az a végső célja, melyet 
a kultúrállam tűz maga elé: a kultúrának, 
mint az objektív értékek rendszerének meg-
valósítása. Az értékeknek ebben a rendszeré-
ben pedig az erkölcs egyik alapérték, sőt a 
többi érték megvalósításának is, a kötelesség 
tudatán keresztül, feltétele. Az állam közvet-

* Elnöki megnyitó a Magyar Paedagógiai Társaság 1931 
október 17-i ülésen. 

lenül nem tud erkölcsi érzületet teremteni, sem 
hatalmával kikényszeríteni. Nem rendelheti el 
imperativ módon, hogy legyünk nagylelkűek, 
türelmesek, embertársaink iránt résztvevők, fa-
kadjon fel lelkünkben a szociális érzés, a cse-
lekvő Caritas, ne legyünk irigyek, hanem sze-
ressük egymást. Fonák dolog volna az állami 
szuverénitásnak a polgárok belső érzületére 
való ilyen kiterjesztése. Az állam közvetlen ha-
talmában csak a jog védelme és külső kikény-
szerítése áll. Viszont azonban erkölcs nélkül 
összeomlik az állam épülete. Képzeljük el, hogy 
egy időre hirtelen kihalna az állam polgárai-
nak lelkéből az igazságérzés, a tisztesség ós be-
csület, a bátorság és önfeláldozó szellem, a 
felebaráti szeretet és humanitás. Mi lenne az 
erkölcsi érzület teljes nihilizmusa közepett az 
államból, ennek jogrendjéből és hatalmából? 
Eemota iustitia quid sunt regno, nisi magna 
latrocinia? — kérdi Szent Ágoston (De civ. 
Dei. IV. 4.). 

Ha azonban az állam nem tudja is közvet-
lenül kikényszeríteni a belső erkölcsi érzületet 
úgy, ahogy a külső jogrendet, mégis rendelke-
zésére áll olyan eszköz, melynek segítségével az 
erkölcsi érzületet közvetve fejlesztheti és ápol-
hatja: a nevelés. Minden nevelés végső célja 
az erkölcsi személyiségnek kialakítása, aki érzi 
és elismeri, hogy nem szubjektív gerjedelmei, 
hanem az objektív erkölcsi normák szerint kell 
folytatnia életét. Ezek a normák minden em-
berre érvényesek, tehát a nemzetre s az egész 
emberiségre is. Rajtuk keresztül a személyiség 
a nemzet s az egész emberiség szolgálatában 
is áll. Az ember nemcsak érzéki lény, hanem 
magasabb erkölcsi rendeltetése is van: a vitá-
lis értékek ösztönös kielégítése mellett az ab-
szolút értékek megvalósítása kötelessége. Erre 
a fiatal nemzedéket rá kell nevelni. A nevelés 
nem egyéb, mint az értékélmények alkalmas 
módon való formálása. Az értékek maguk ad-
ják meg a nevelés tartalmát, azaz célját. Az 
államnak, mint legfőbb kulturális közösségnek, 
tehát — egyéb tényezők (család, egyház stb.) 
mellett és segítségével — természetes feladata 
a nevelés irányítása. Az állam eszerint nem 
közvetlenül, de az iskolákban folyó nevelés 
közvetítésével folyik be polgárai erkölcsi érzü-
letének kialakításába. Igaz ugyan, hogy az 
iskolákban nemcsak erkölcsi nevelés folyik, 
hanem a fiatal nemzedék értelmi képességei-
nek és egyéb készségeinek kifejlesztése is, azon-
ban az iskolai nevelésnek végső célja mégis az 
egyéni és társadalmi felelősségében tudatos 
erkölcsi személyiségnek kiformálása. Ezért az 
államnak erkölcspolitikája főkép a köznevelés-
ben nyilvánul meg. Ezt az erkölcspolitikát 
tehát joggal nevezhetjük neveléspolitikának. 

Az állam tevékenysége és a nevelés, a poli-
tika és a jiedagógia igazában egy tőről fakad. 
A politika a társas életet iparkodik helyesen 
formálni; a. nevelés pedig éppen a társas élet 
egyik főfunkciója, annak a műveltségnek, fő-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 4 (6 A. ÉVFOLYAM 22. SZÁM.) 

kép értékfelfogásnak a következő nemzedékre 
való átszármaztatása, amelyet az előző nemze-
dékek szereztek. Ha a politika, legtágabb érte-
lemben, a társas életet iparkodik szabályozni, 
akkor a pedagógia viszont oly normák rend-
szere, amelyek szerint a jövő nemzedék lelkét 
kell formálni, azaz a társadalom értékes élet-
formáinak egyik nemzedékről a másikra való 
átmenetelét és folytonosságát biztosítani. A ne-
velés tagolja bele a fiatal egyént a társada-
lomba, azaz formálja át a puszta természeti 
embert történeti emberré. Éppen ezért nem vé-
letlen, hogy amikor Platón Politeia-jában az 
első rendszeres politika megszületik, ez a neve-
lés kérdésével a legszorosabban összeszövődik: 
az első államelmélet és az első neveléselmélet 
szellemi ikertestvérek. Igen jellemző, hogy 
amikor a nyugati műveltségi körben két és fél-
ezer évvel ezelőtt Platónnál az államfogalom 
tüzetes elemzése először megjelenik, az állam 
azonnal a kultúra ideális síkján mutatkozik be: 
azaz mint kultúrállam, melynek végső feladata 
a legfőbb jónak, az erkölcsnek megvalósítása. 
Minthogy pedig erre a célra az államnak leg-
hatékonyabb eszköze a nevelés, Platón ideo-
lógiájában a politikának egyenes folytatása a 
pedagógia. 

A platóni kultúrállamnak neveléspolitikai 
feladata lényegében — szélsőségeit figyelmen 
kívül hagyva — tovább él Aristoteles állam-
elméletében is, a valóságban azonban az antik 
állami életben kevésbbé érvényesül: a nevelés 
jobbára a család és a magániskolák ügye ma-
rad. A keresztény középkorban, néhány fejede-
lem (pl. Nagy Károly) kísérletét nein tekintve, 
a nevelés teljesen az egyház gondoskodásának 
tárgya. A reformáció az egyházi hatalmat és 
kormányzatot is legtöbb helyt a protestáns 
fejedelmekre ruházza át s ezzel az egyházi is-
kolák felett való rendelkezés is átszáll a feje-
delmekre, vagyis az állami szuverénitás kép-
viselőire. Az állani így magát most már nem 
csupán külső hatalmi szervezetnek, hanem val-
lási-erkölcsi hatalomnak is órai, mely feljogo-
sítva hiszi magát a vallási-erkölcsi kérdések-
ben való döntésre is. De a katholikus egyház 
sem értelmezi már a XVI. századtól kezdve oly 
mereven középkori politikai felfogását, mely 
szerint az egjTház szellemi hatalma, a po-
testas spirituális mindenben a múló világi, 
állami hatalom fölött áll: fokozatosan elismeri 
az államnak a köznevelés irányítására való jo-
gát is. Ennek az is egyik oka, liogy a modern 
műveltség, melyet az iskolák közvetítenek, tar-
talmában az újkorban mindjobban laicizáló-
dott, természettudományi, gazdasági-technikai 
anyaggal telítődött. Ha az egyáziak kezében 
volt vagy van is az iskola, művelődési tartal-
mát minden ízében már nem hathatja át az 
egyház kizárólagos vallási szelleme: a modern 
kultúra anyagának tetemes része a vallás szem-
pontjából közömbös. 

A XVIII. század racionalizmusa, amely a 
pozitív, történetileg fejlődött vallás és erkölcs 
helyébe a tiszta észtől szerkesztett és kodifi-
kált vallást és erkölcsöt akarja állítani, az 

állami szuverénitást a vallásra és erkölcsre is 
kiterjeszti: a filozófia, vagyis az ész irányítsa 
az állam akaratát. Rousseau az állam feltétlen 
jogának nyilvánítja azt, hogy megállapíthassa 
a „polgári vallást", nem mint dogmarendszert, 
hanem mint észszerű erkölcsi kódexet, amely-
hez való alkalmazkodás nélkül senki sem lehet 
jó polgár. így az állami szuverénitás etikai 
hatalommá is nő: polgárainak nemcsak jogi, 
de erkölcsi-vallási kódexet is ad. Azonban ez 
a racionalizmus szükségképen arra az útra ve-
zeti az államot, hogy nem akar megtűrni más 
vallást és erkölcsi rendet, mint amelyet az ész 
alapján maga diktál. A laikus államnak rous-
seau-i elmélete szükségképen a pozitív vallás 
üldözésére és elnyomására vezet a valóságban, 
amint a francia forradalom példája csakhamar 
meg is mutatta: az állami észvalláson, a „pol-
gári valláson" kívül nem akart más vallást 
megtűrni. Lényegében ugyanez a szellem hatja 
át a XX. századeleji francia politikát, amikor 
az idée la'ique nevében teljesen szétválasztja az 
egyházat és az államot, csakis állami-községi 
iskolákat ismer s a vallásoktatás helyébe az 
állam laikus morálját állítja. 

A XVIII. századi felvilágosult abszolutiz-
musban, mind katholikus (Mária Terézia, II. 
József), mind protestáns (Nagyr Frigyes) for-
májában, szintén megvan a törekvés arra, hogy 
a valláserkölcsi kérdéseket az állami hatalom 
körébe vonja s a köznevelést egyenest állami 
ügynek, politikumnak nyilvánítsa. Ez ész-
szerűen következik a felvilágosult abszolutiz-
mus hatalmi és jóléti államfelfogásából: az 
állam gondoskodjék a közoktatásügyről, nevelje 
polgárait, hogy ezek hasznos és hű alattvalók 
legyenek; a művelt és jólnevelt polgárság 
ugyanis a közjólétet s ezen keresztül az állam 
gazdasági és politikai hatalmát növeli. 

A XIX. századnak liberális és demokratikus 
politikai átalakulása, bár elvileg úgy, ahogy 
a gazdasági téren, a szellemi világban is a sza-
bad érvényesülés, a be nem avatkozás állás-
pontján van, tehát elméletben a vallások sza-
badságát ós a nevelésre való befolyását sem 
korlátozza, mégis a gyakorlatban a nacionaliz-
mus szellemében a köznevelést nemzeti-állami 
ügynek tekinti, az iskolákat államosítani ipar-
kodik, vagy fölöttük az államnak minél haté-
konyabb felügyeletét törekszik biztosítani. Az 
egyetemeknek és a középiskoláknak belső el-
világiasodása ós külső elállamosítása a refor-
máció óta a XIX. századig a legtöbb államban 
fokozatosan már végbement. A népiskolákban 
ugyanez a folyamat később következett be, de 
a XIX. század második felétől kezdve annál 
nagyobb eréllyel. A mindenkire egyetemesen 
kötelező népiskolát tagadhatatlanul a modern 
állam teremtette meg; csakis az állam anyagi 
eszközei tették lehetővé az iskolakötelezettség 
komoly végrehajtását, az ehhez szükséges óriási 
számú népiskola felépítését, a népiskolák szín-
vonalának a tanítóképzés útján való emelke-
dését és az ingyenes iskolázást széles tömegekre 
kiterjesztve, a műveltség demokratizálását 
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II. 
Az állami neveléspolitika kialakulásának tör-

téneti átpillantása után elvileg merül most fel 
.a kérdés: helyes-e, hogy az állam a fiatal nem-
zedéket iskolába kényszeríti? s ha igen, maga 
az állam (vagy község) köteles-e felállítani és 
fenntartani1 Van-e joga az államon kívül más 
közületnek (egyházaknak, társidatoknak) vagy 
magánosoknak is iskolákali állítani s a bennük 
folyó nevelést irányítani? Mily határig terjed-
jen az államnak ezek fölött a felügyelete és 
ellenőrzése? Mennyiben jogosult az állami is-
kolamonopoliwm? 

Az államnak az az intézkedése, hogy törvény 
útján elrendeli az iskolakötelezettséget, azaz 
bizonyos korhatáron belül a szülőkre vonat-
kozó büntető szankcióval a fiatal nemzedéket 
bekényszeríti az iskolába, nemcsak abból az ön-
fenntartó törekvésből fakad, hogy az állam csak 
úgy tudja biztosítani a jogrendet s tudja fej-
leszteni gazdasági és politikai hatalmát, ha 
polgársága még alsó rétegeiben is legalább a 
műveltség minimumában részesül, hanem az 
egyénnek a művelődésre való jogából is. Az 
állani köteles alkalmat adni, hogy a felnövekvő 
«gyén kibontakoztathassa szellemi erőit, hogy 
megadja neki azt a művelődésben rejlő feltételt, 
amely szükséges arra, hogy polgári szabadsá-
gával élni, másrészt az életben boldogulni tud-
jon. Az iskolakötelezettség kétségkívül kény-
szer, mely a természetjog értelmében az egyén 
„veleszületett" szabadságával ellenkezik. Azon-
ban éppen az iskolázás, a művelődés van hi-
vatva megadni az egyénnek az igazi, belső, er-
kölcsi jellegű szabadságot. A gyermek ugyanis 
jövendő állampolgár; mint ilyen, valamikor 
polgári szabadságával és jogaival élni fog. 
Ezért az állam iskolakényszer útján köteles a 
kiskorú embert erre a jövendő életre előkészí-
teni s a művelődésre való jogát gyermekkorá-
ban is megvédeni, ha mindjárt a szülők, akik 
a gyermek munkaerejét már korán ki akarják 
használni, ellenkeznek is. A jövendő polgár sza-
badsága és a jogaival való élés ugyanis nem 
mechanikus, adott tény, hanem feladat, mely-
nek helyes teljesítésére, pláne a mai bonyolult 
társadalmi feltételek között, az egyént nevelni 
kell. A mai demokratikus államban a polgár 
nem a felsőbbségnek egyoldalúan alárendelt 
„alattvaló", hanem az állam bonyolult szerve-
zetének teljes jogú tagja, aki részt vesz az ál-
lami közakarat kialakításában s gyakran ennek 
végrehajtásában, a közigazgatásban is. Az ál-
lam tehát polgárainak érzületétől, felelősség-
és kötelességérzésétől, ítélőképességétől, tágabb 

értelemben tehát műveltségétől fiigg. A mai ál-
lami organizmus éppen ezért magas igénnyel 
lép fel a polgároknak az állami életet formáló 
értelmével, érzületével és akaratával szemben. 
Minél jobban demokratizálódik az állam s ra-
«ionali zálódik a gazdasági élet, annál jobban 
előtérbe lép az államnak kötelessége, hogy jö-
vendő polgárait az iskolák útján a megfelelő 
műveltségben részesítse s a művelődésre való 

jogukat gyermekkorukban megvédje. 

Ezért a kultúrpolitika síkján a demokráciá-
nak legfőbb alapelve: minden egyénnek egy-
formán meg kell adni a lehetőséget a benne 
rejlő tehetségek kifejlesztésére, hogy a társa-
dalomban azt a helyet foglalhassa el, melyre 
tehetségei képesítik. Ott, ahol a demokrácia 
eddig a legteljesebb formáját elérte, mint Ame-
rikában, a demokratikus társadalmi élet leg-
főbb erkölcsi alapja mindenki számára az 
equality of opportunity biztosítása a művelő-
dés terén. A politikai demokrácia lényege, egy-
ben forrása a kulturális demokrácia: mindenki 
számára ugyanazt a művelődési lehetőséget 
biztosítani. 

Érthető tehát, hogy a kultúrállamok alkot-
mánya, illetőleg törvénykódexe mindenütt fel-
öleli az államnak neveléspolitikai feladatát, sőt 
gyakran az iskolakötelezettségről szóló rendel-
kezés egyenest „a polgárok jogai" című alkot-
mányszakaszban foglal helyet. A világháború 
óta az államok sorban fölemelik az általános 
iskolakötelezettség korhatárát, a mindennapos 
iskolázásét a 14—15., a továbbképzését a 16—18. 
életévig. 

Az általános iskolakötelezettség elvéből logi-
kusan folyik az államnak a nem-állami isko-
lák fölött való felügyelete és ellenőrzése. Mert 
ha minden gyermek iskolába köteles járni, az 
államnak meg kell vizsgálnia, vájjon a fele-
kezetektől, társulatoktól vagy magánosoktól 
fenntartott iskola valóban iskola-e, azaz meg-
felel-e azoknak a követelményeknek, amelye-
ket az iskolával szemben az állam a tanítás 
anyaga, a tanítószemélyzet képzettsége, az is-
kolai épület, a felszerelés és az egészségügy 
szempontjából támaszt? Csak akkor adhatja 
meg az állani az iskola működésének megkezdé-
sére a jogot," ha a szükséges feltételeknek meg-
felel; különben vétene jövendő állampolgárai-
nak, a felnövekvő nemzedéknek művelődési 
joga és érdeke ellen. A nem-állami iskolák nem 
maradhatnak a tanítás kitűzött célja és anyaga, 
valamint a tanerők tudományos képzettsége 
szempontjából az állami (községi) iskolák mö-
gött. 

Az állami befolyás és felügyelet módja és 
mértéke államonkint nagyon különböző. Az 
egyetemes alapelven túl, mely az államnak a 
köznevelésre való felügyeleti jogát biztosítja, 
részletes normák nem állapíthatók meg, mert 
ezek mindenkor a nemzet közoktatásügyének 
történeti fejlődéséről, kultúrájának sajátos ál-
lapotától s társadalmának szerkezetétől függ. 
Egy azonban megállapítható: világszerte közös 
a törekvés, hogy az állam mind nagyobb befo-
lyást nyerjen az iskolaügyre. Az állami befo-
lyásnak ez a gyors ütemben való megnöveke-
dése először negatív okokra vezethető vissza. 
Egyik ilyen főok a gazdasági fejlődés ered-
ménye: az iskolázás demokratizálódása mind na-
gyobbszámú iskolát követel, a pedagógia is mind 
nagyobb igényekkel lép fel, drágább felszere-
lésű és fenntartású iskolát kíván, ami sok pénzt 
emészt föl. Ezzel pedig a felekezetek vagy egyéb 
iskolafenntartó tényezők nem rendelkeznek s 
így mindjobban az állam anyagi támogatását 
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veszik igénybe. Az állami támogatás mértéke 
szerint természetszerűen növekedik az államnak 
ezekre az iskolákra való befolyása is. Az állami 
segítség világszerte az iskolák elállaniosításá-
nak útja. Legjellemzőbb erre az angol közokta-
tásügy fejlődése. Száz évvel ezelőtt az angol ál-
lamnak semmi köze sein volt a nevelésügyhöz: 
ez tisztán a felekezetek, testületek és magáno-
sok kérdése volt. Csak 1833-ban kezd a parla-
ment egyes iskolákat segélyezni. Ekkor még an-
gol állami közoktatásügyi hivatal sincs. Ilyen 
csak 1856-ban létesül (Education Department) 
az állam iskolai segélyeinek szétosztására s a 
segélyezett iskolák felügyeletére. Az iskolaköte-
lezettségnek 1870-ben a törvény által való ki-
mondása (Elementary Education Act) mind 
több népiskola felállítását teszi szükségessé. Az 
állani nemcsak a községi, de a felekezeti s a 
magánjellegű iskolákat is támogatja, ennek fe-
jében azonban fölöttük a helyi iskolai hivatal 
(School Board) által mind hatékonyabb ellen-
őrzést gyakorolt. Végre 1900-ban már külön 
központi nevelésügyi hivatalt, minisztériumot 
(Board of Education) állít fel, mely már nem-
csak iskolai segélyeket ad és felügyel, hanem 
tanterveket, utasításokat s rendtartásokat is 
szerkeszt a közoktatás irányítása és egységesí-
tése céljából. Fokozatosan tehát az autonomikus 
szellemű angol iskolaügy is elállamosodik. Pe-
dig itt az iskolarendszer nem elméleti megfon-
tolások, a centralizált állami hatalom hivatal-
noki spekulációjának terméke, hanem mintegy 
vadon nőtt az angol társadalom történeti tala-
ján. Ezért nem alakulhatott ki az individua-
lisztikus szellemű Angliában olyan átlátszó, 
szimmetrikusan rendezett, minden ízében egy-
másba kapcsolt, szinte geometriailag kimért 
iskolarendszer, mint amilyen a francia vagy a 
német központilag, tervszerűen megállapított 
közoktatásügyi szervezet, vagy amilyen a ma-
gyar iskolarendszer, melyet a francia felvilágo-
sodás racionalizmusának hatása alatt álló ki-
rályi rendelet, az 1777-i Ratio Educationis és az 
1849-i Thun-féle Organisations-Entwurf szabá-
lyozott. Azonban ma már Anglia is lényegében 
az államosítás és egységesítés útján van, amióta 
a felekezetek s egyéb iskolafenntartók a mind 
költségesebbé váló iskolák szükségleteinek fede-
zését nem tudják tovább vállalni. Az állam 
rendező keze és segítsége nélkül itt is zűrzavar 
táma,dna s az iskolaügy kérdése nem nyerne 
megoldást. 

Az állami befolyás gyors fokozódásának az 
iskolaügy terén másik, pozitív természetű oka: 
a világszerte megerősödött nemzeti tudatosság. 
Minden nemzetnek ma fokozott becsvágya, hogy 
•a nemzet fiainak egységes nevelést adjon, mely 
kifejleszti a nemzet sajátos egyéniségét. Az ál-
lam, mint a nemzet külső képviselője, a nem-
zeti nevelést egyik legfontosabb feladatának 
tartja: az iskolán keresztül iparkodik az egysé-
ges nemzeti lelket a sokféle centrifugális társa-
dalmi erők széthúzásával szemben kiformálni. 
"Az iskolát nemcsak a nemzet szellemi hagyo-
mányai letéteményesének, hanem a nemzeti 
jövő alakító erejének is tekinti. Az iskola mun-

kájának és sorsának irányítását tehát elsősor-
ban az állam a maga jogának és kiváltságának 

i minősíti. Ha más tényező (pl. egyház vagy vala-
mely társadalmi alakulat, nemzeti kisebbség) a 
köznevelés munkáját vele megosztani akarja, 
akkor erre a jogot csak az államtól kaphatja 
meg. Az iskolaügy elállamosításának vagy szi-
gorú állami felügyeletének legfőbb forrása az 
utolsó félszázadban az elmélyült nacionalizmus:' 
elsősorban a nemzet egységét képviselő állam-
nak van joga a köznevelésre. Mindazoknak a 
kultúrpolitikai összeütközéseknek, melyeket a 
modern állam a felekezetekkel vagy a nemzeti 
kisebbségekkel megvív az iskolaügy terén, a leg-
főbb oka a nemzeti kultúrának terjesztési vágya 
vagy egységének védelme. 

A nemzeti kultúra jogos érdekeinek biztosítá-
sára azonban elég az államnak az egész közr 
oktatásügy fölött gyakorolt felügyeleti joga, de 
nem szükséges és nem megokolt az állam me-
rev iskolamonopóliuma. A szellem világában a 
nemzetállamnak is a maga szuverénitását kor-
látoznia kell, mert különben az állami hatalom 
polgárai tekintélyes részének érzületével és ér-
ték fel fogásával állandó összeütközésbe kerül. 
Ebből a szempontból főkép két tényezőt kell 
különös gonddal figyelembe vennie: az egyháza-
kat és a nemzeti kisebbségeket. 

A vallás egyetemes, nemzetfölötti jelleg-ű, elv-
ben az egész emberiségre vonatkozik, bár szer-
vezete gyakran nemzeti formát ölt (anglikán 
egyház, görögkeleti ortodox egyházak). Ahol 
egy oiszágban több vallás van, sőt a lakosság 
egy része vallástalan s egy felekezethez sem 
tartozik, ott az állam mint az egész nemzet kép-

í viselője, nem teheti egy-egy vallási csoportnak 
vagy egyháznak, bármily nagy történeti-szel-
lemi hatalmat képvisel is, dogmatikus meggyő-
ződését magáévá, hanem valamennyivel szem-
ben jóakaratú s egyformán mérő semlegességet, 
és pártatlanságot kell tanúsítania. Ezért szün-
tette meg sorban a XIX. század folyamán a 
liberalizmus szelleme az államegyházakat. 
r S t állam vallási semlegessége nem jelenti 
azonban azt, hogy ne támogassa az egyházakat 
a nevelés terén. Erre kötelezi már az államot 

j közvetve a család joga is a nevelésre. A szülők-
nek elidegeníthetetlen joguk vallási meggyőző-
désüknek a családban való megőrzése és gyer-
mekeikre való átszármaztatása. i^__esa4ádban 
•megkezdett vallásos- nevelést részhen.az iskolá-
nak kell folytatnia. Bár az állami közösség fel-
sőbb kategória; mint az egyén és a család, még' 
sem oldhatja fel ezeket magában a platóni ál-
lami ideológia értelmében. Noha az egyén a 
társas közösségbe van beágyazva s enélkül nem 
fejtheti ki erőit, mégis meg kell őriznie jogát 
a bizonyos fokig való különállásra, mert külön-
ben belevesz egészen a társadalomba Ha nincs 
az egyén és a társadalom közt feszültség, akkor 
nincs iniciativa, nincs mozgás, akkor a társa-
dalom megmerevül és laposra esztergályozódik. 

I Az egyén, illetőleg család szabad szellemi bir-
tokállományához tartozik vallási meggyőződése-
is, melynek helyébe nincsen a társadalomnak, 
>az államnak erkölcsi jogosultsága egy másikat 
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rákényszerítellj, Az államnak a ya 11 ági. külü?ll)-
ségekét tudomásul kell-vennie s ;iz egyházak-
nak a nevelésre való jogát el kell ismerője. A 
nevelés ugyanis nem puszta ismeretközlés, ha-
nenr elsősorban érzületaíakitás. Ez a tevékeny-
ség nem bízható akárkire, hanem olyan társas 
szervezetekre, melyeket közös szilárd világoézeti 
meggyőződés és 'egységes érzület kapcsol egyhft... 
Ilyen közös ~értékfelfögás~ alapján,-álló-testtiletek-
az egyházak, mélyek" történetileg is a legtöbb 
nevelőiiitézmchy első forrásai. Ebben rejlik a 
legmélyebb pszichológiai gyökere és igazolása 
nemcsak a kötelező vallásoktatásnak, hanem ál-
talában a felekezeti oktatásügynek és állami 
támogatásának. .Mély érzületi erkölcsi nevelő 
hatás elsosorban olyan abszolút értékrendbe 
való hit alapján mehet végbe, amilyent a nagy 
történeti vallások, mindenekelőtt a keresztény-
ség, képviselnek. 

A vallási különbségek, a polgárság felekezeti 
megoszoltsága mindenesetre nem szolgál a nem-
zet és az állami hatalom belső egységének és 
erejének fokozására. De ha már e különbségek 
megvannak és történetileg évszázadok óta meg-
szilárdultak, a cél nem lehet egyéb, mint az, 
hogy a különböző vallási közösséghez tartozó 
csoportok békésen együttdolgozzanak s egymás 
jogait kölcsönösen elismerjék és tiszteljék. Az 
állam ncveléspolitikájának normája: közös és 
egységes nemzeti és állampolgári érzület kiala-
kítása a különböző belső vallási meggyőződések 
dacára. Ennek_iiz-eszményn^^telmébeii.jaz ál-
lam, amely mint semleges tényező, iskoláiban 
csak világi kultúrát közvetít, teret enged az egy-
házaknak is. Az a mód és mérték, amelyet az 
állam az egyházaknak az iskolaügy terén enged, 
hogy a .vallásos nevelésben rejlő erejüket ki-
fejthessék, egyetemes, kor- és nemzetfeletti mó-
don elvileg alig állapítható meg. Ez mimlfin, „ál-
lamon belül a történeti fejlődéstől^ _a__nemzet 
kultúrfokátÓT s a vallások természetétől függ. 
A~történetileg kialakult megoldási formák a kö-
vetkezők: a) A felekezetek külön iskolái,at tar-
tanak fenn az állam anyagi támogatásával vagy 
anélkulT~K felekezeti iskola, a. nevelés érzületi 
egységét és hatékonyságát jól biztosítja, de eset-
leg a nemzeti egység kárára van, ha eleve olyan 
érzületben és értékfelfogásban neveli a fiatal 
nemzedéket, mely a más valláshoz tartozók le-
becsülésére, a nemzet lelkében való szakadásra, 
szeparatizmusra vezet, bj Az állami (községi) 
iskolák külön órákat szánnak a kötelező vallás-
oktatásra, amelynek tantervét az egyes egyhá-
zak hatóságai állapítják meg. Így a vallásokta-
tás az egyházak kezében marad, de a nevelést 
a maga egészében nem hatja át. c) Az állam tel-
j< sen közömbös a vallás iránt, az iskoíak tanter-
vében a vallásoktatás nem szerepel, ez az egy-
házaknak teljesen iskolánkívüli magánügye, Az 
állam "TT~väl 1 ástól független morál tanításáról 
esetleg külön gondoskodik, mint pl. Francia-
országban. Ebben azenban már nem az állam-
nak a vallással szemben való semlegessége, ha-
nem inkább éppen ellenséges politikai állás-
pontja nyilvánul meg. Az állam ekkor burkol-
tan maga is metafizikai álláspontra helyezke-

dik: abból a hitből indul ki, hogy az ész ön-
magának elég az erkölcs kérdésében is. Ez a 
racionalizmus a francia felvilágosodás és nagy 
forradalom történeti hagyománya, mely félti az; 
állam politikai autonómiáját és hatalmát az 
egyháztól, ezért vallástalan, sőt egyenest vallás-
ellenes jelleget ölt. Az állam a nevelést egyedül 
a maga kezében tartja: iskolamonopóliuma a 
vallást mint nevelő tényezőt eleve kizárja, ne-
hogy ennek világnézete a köztársaság politikai 
ideológiáját elhomályosíthassa. 

Az állam neveléspolitikája a nemzeti lélek 
egységének kiformálásán munkálkodik. Ennek 
a felekezeti megoszoltságnál még súlyosabb 
akadálya a nemzeti kisebbségek saját kultúrája 
és művelődési joga. (Ezt a kérdést tavaly fej-
tettem ki „Kultúrpolitika és nemzeti kisebbségi 
jog" címen. L. Néptanítók Lapja, 1930, 41—42. 
szám.) 

III. 
Az állam és az iskola viszonyának vizsgálata 

közben elhárítottuk a szélső individualisztikus 
álláspontot, mely az állam célját csak a külső 
biztonság és a belső jogrend fenntartásában 
látva, minden egyéb funkciót, így a nevelést 
is, egészen a társadalomra bíz, mint ennek sza-
bad magánügyét. De ugyancsak elutasítottuk 
a kollektivisztikus álláspontot is, mely az állam 
mindenhatóságát az egyéni és társas élet min-
den irányára kiterjesztve, a nevelést is kizáró-
lagos állami tevékenységnek minősíti és iskola-
monopóliumot vezet be. Arra az álláspontra 
helyezkedtünk, hogy az iskolai nevelés sem 
nem pusztán magánügy, sem nem kizárólago-
san állami ügy, hanem az állani és a társada-
lom közös ügye, melyet csak ennek a két ténye-
zőnek kölcsönösen támogató munkája tud he-
lyes módon megoldani. 

A kultúrállam egyben nevelőállam: köteles-
ségének érzi az erkölcsi értékeket nevelés útján 
megvalósítani. Az „erkölcsi érték" azonban 
nagy általánosságban mozgó, formális fogalom-
keret. Ezt az államnak konkrét tartalommal 
kell kitöltenie. Az állam nevcléspolitikája tűzi 
ki a nevelés részletes célját, szabja meg az 
iskolaügy szellemét. A nevelés célja azonban 
mindig olyasvalaminek elérésére vonatkozik, 
ami még nincs meg, hanem aminek lennie kell, 
amit meg kell valósítani. Tudatosan és terv-
szerűen az állam nem tud hatást gyakorolni a 
fiatal nemzedék életére, ha nincs meggyőződve 
bizonyos céloknak értékes voltáról, ha nem tesz 
fel bizonyos konkrét értékeket, melyeknek meg-
valósítását a másokra való behatás, azaz neve-
lés útján kötelességének tartja. A nevelés nem 
tények rideg megállapítása, hanem elsősorban 
az érzületnek bizonyos értékek értelmében való 
formálása. Az értékmeggyőződések pedig a 
világnézet alapjai: a nevelés a maga célkitűzé-
sében alkalmazott világnézet. Annak tehát, aki 
a neveléspolitikát irányítja, világnézetének kell 
lennie. De van-e világnézete az államnak, mint 
ilyennek? Milyen alapon választja ki az állami 
hatalom és kormányzat a maga világnézeti el-
veit, hogy ezeket neveléspolitikájában érvényre 
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juttassa? Kitől kérjen tanácsot az állam, mint 
nevelő, a világnézet elvei felől? A racionalista 
azt válaszolhatja, hogy a mindenkori tudo-
mánytól. Járjunk most a végére, vajjen milyen 
tanácsot adhat a tudomány az államnak a ne-
velés céljai, vagyis az értékek, életideálok ügyé-
ben? 

Ha az állam erre nézve a tudományt megkér-
dezi, egyszerre három világnézeti-pedagógiai 
irány ajánlja fel a maga álláspontját, mint 
amely egyedül alkalmas a neveléspolitika alap-
elveinek megállapítására: a naturalisztikus, az 
etikai és a metafizikai-vallásos irány. 

A naturalizmus pusztán a természet tapasz-
talati tényei, még pedig vagy a biológiai, vagy 
a pszichológiai, vagy a szociológiai valóság 
alapján iparkodik megállapítani a nevelés cél-
jait és alapelveit. 

Mind a három naturalisztikus irány bizonyos 
irányú tények tapasztalati megfigyeléséből, 
kauzális összefüggéséből iparkodik a nevelés 
céljait megállapítani. így azonban a nevelés 
pusztán az időbeli ok és hatás kiszámítása, 
azaz csupán az eszközök megállapítása. Maga 
a cél azonban, mint érték, nem időbeli tarta-
lom. Az oksági időbeli tényláncolat fonalán 
csak azt mondhatjuk meg, mi és hogyan van, 
de nem azt, hogyan kell lennie. Ehhez erkölcsi 
értékmérő, eszmény s norma szükséges, mely a 
tények fölött időtlenül áll. 

A nevelési célnak és eszménynek ilyen nor-
matív megismerési módját ajánlja fel a tudo-
mányos etika. Azonban ez is többfelé ágazó és 
egymástól elütő irányt mutat az erkölcsi ér-
tékek felismerésében és erkölcsi normák rend-
szerének felépítésében s nem tudja megadni azt 
a szilárd és egységes életfelfogást, melyre a ne-
velés egyedül támaszkodhatik. Az etikai érté-
kek ós normák végső igazolása már a racioná-
lis tudomány határát túllépi: az erkölcsi meg-
győződések szilárd talaja és igazi szankciója 
az emberiség túlnyomó része számára a való-
ságban mindig a vallási-metafizikai hit marad. 
Csakis a vallásos hit tudja igazolni sub specie 
aeternitatis az élet végső értelmét és célját, 
tudja megadni a legmagasabb és legszilárdabb 
ratio vitae-1. Mélyen nevelni, érzületet alakí-
tani elsősorban a vallás transzcendens, örök-
isteni értékrendjébe vetett hit alapján lehet, 
melynek abszolút szankciója van. A vallástól 
független morál, mint az ész alkotása, elmélet-
ként nemcsak lehetséges, de valóság is, mely 
a filozófiai erkölcsrendszerek egész sorában 
testet öltött. Azonban az életet igazában soha-

sem ez a racionális-filozófiai etika, hanem köz-
vetlenül vagy közvetve a vallással mélyen 
egybeforrott pozitív morál nevelte és kormá-
nyozta. A filozófiai erkölcsrendszerek magja, 
ha mélyükre tekintünk, semmi egyéb, mint a 
vallási heteronómiát erkölcsi autonómiával he-
lyetesítő elmélet, mely azonban tartalmi lénye-
gében azonos a vallás pozitív moráljával, me-
lyet csak külsőleg ellogizál és fogalmi síkra 
tol. De a népek közlelkiismeretében tudatosan 
vagy lappangva élő erkölcsi normák, melyek 
a mindennapi életet és közvéleményt irányít-
ják, sem egyebek voltaképen egy-egy nagy 
kultúrkörben, mint a pozitív vallásnak hagyo-
mányos erkölcsi kódexe. A mózesi tízparancso-
lat s a krisztusi erkölcstanítás mellett eltörpül 
az emberiség nevelésében a tudomány teoré-
tikus-ésaszerű etikájának történeti hatása. 

Amikor tehát az állam törvényekben és ren-
deletekben az iskolai nevelés erkölcsi célját ki-
tűzi, erkölcsön nem az esetleg változó filozófiai 
morált érti, hanem azt az uralkodó erkölcsi 
norma-kódexet, amely a közösség lelkében mint 
eszmény él s amely túlnyomóan a vallás ha-
gyományos erkölcsi törvényei alapján — bár 
néha attól látszólag elszakadva — kristályoso-
dik ki. Ugyranez a morál irányítja az állam 
jogszolgáltatását is — inkább negatív formá-
ban —, amikor a merev jogszabályokon túl 
gyakran hivatkozik a „közerkölcsre", „a jó er-
kölcsökre", amelyekbe valamely cselekvési mód 
beleütközik. 

Az állam a nevelés erkölcsi céljának kitűzé-
sében már akkor a vallással összeforrt morál 
mellett dönt, amikor egyrészt megengedi az 
egyházaknak az iskolafenntartást, másrészt a 
maga iskoláiban a vallásoktatást. Ha elvileg is 
erre az álláspontra helyezkedünk, akkor a filo-
zófiai etikára, mint az államnak nevelési ta-
nácsadójára vonatkozó probléma magától el-
esik. Ellenben ott, ahol az állam a vallást nem 
ismeri el iskolafenntartó tényezőnek s a vallás-
oktatást is az iskolákból kizárja, ennek erkölcs-
nevelő pótlékául a laikus morált vezeti be. Ez 
már filozófiai jellegű etika ugyan, de tartal-
mában lényegileg nem különbözik a vallás er-
kölcsi normáitól, kivéve az erkölcsi törvények 
szankcióját, melyet a laikus morálban az ész, 
a vallásos erkölcsben pedig az, isteni akarat 
képvisel. Az utóbbi abszolútnak hitt jellege 
azonban hasonlíthatatlanul szilárdabb érzületi 
talaja a nevelésnek, semmint az ész értékelmé-
leti relativizmusa, mely önkényt az erkölcsi 
szkepticizmusba torkollik. 
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A GYERMEK HZOBELI EIS ÍRÁSBELI HI1SÁO AK 
« I \ T E V É K E B í Y •JAVÍTÁSA. írta: P U N E K GYULA. 

A munkaiskola gondolatának megvalósításá-
ról vitázó pedagógusok nagy része azt a néze-
tet vallja, hogy míg a munka a reáltárgyak, fő-
leg a természettudományi ismeretek nyújtása 
keretében keresztülvihető ugyan, a nyelvi ma-
gyarázat, a történelem, szóval a humánus tár-
gyak oktatásánál erőszakoltság látszata nélkül 
annál kevésbbé hajtható végre. Ha azonban a 
munkát nemcsak mint fizikai teljesítményt, ha-
nem sokkal inkább mint a tanulónak a tanítási 
anyagon kifejtett tevékenységét fogjuk fel, a 
gyermeki öntevékenység elve bármely tárgy 
keretében minden nehézség nélkül igen előnyö-
sen alkalmazható. 

Az alábbiakban a gyermek hibáinak öntevé-
keny javítását fogjuk megbeszélni. Azért vá-
lasztottam ezt a tárgykört, mert a gyermek-
hibákkal hazai szakirodalmunk ritkán foglal-
kozik, már pedig a tanítás minden órájában 
előforduló hibák módszeres kezelése eredmé-
nyes nevelésünk egyik igen fontos tényezője. 
Emellett e tárgy a manuális munka helyett in-
kább a gyermek szellemi öntevékenységét 
igényli, s így a szellemi munka bemutatására 
is nagyon alkalmas. 

Mielőtt, azonban módszeres eljárásunk tagla-
lásához nyúlnék, egynémely fogalmat szeretnék 
tisztázni. Fel is vetem azonnal a kérdést: mit 
jelentenek tulajdonképen e fogalmak: hiba, hi-
bázni! A felelet nagyon is egyszerűnek lát-
szik, holott korántsem az. Még a szakembe-
rek is gyakran összetévesztik a hiba fogalmát 
a tévedés fogalmával. Mi a különbségi Mind-
két fogalom értelmezése megadja a felele-
tet. Valakit lehet tévedésbe ejteni, míg hibába 
mindig maga esik az ember. Hibába senkit sem 
lehet ejteni. Tévedésének áldozata is lehet az 
ember, hibájának mindig sajátmaga az okozója. 
Tévedésbe eshet, a hibát ellenben mindig el-
követi. Egyszóval a tévedő passzív, a hibázó 
ellenben mindig aktív. Mindebből az követke-
zik, hogy a tévedés mindenkor oly tények nem 
ismerésén alapszik, melyek a helyes megisme-
résre döntő jelentőségűek. A hiba pedig onnan 
származik, hegy a három lelki funkció: a figye-
lem, az emlékezés, a gondolkozás közül egy, 
vagy több felmondja a szolgálatot. 

A fogalmaknak ilyetén tisztázása kijelöli az 
ellenük való küzdelem útját is. Bár az ember 
természeténél fogva a tévedések és a hibák so-
hasem lesznek teljesen kiküszöbölhetők az isko-
lából, a nevelőnek legelsősorban mégis arra kell 
törekednie, hogy azokat megelőzze és számukat 
a lehetőségig csökkentse. A prevenció minden-
kor értékesebb nevelői munka az elkövetett hi-
bák javításánál. Míg a tévedések meggátlása 
főleg a nevelő feladata, addig a hibák elkerülé-
sére a tanulót kell ránevelnünk. A tévedések 
megelőzésének leghathatósabb eszköze a tanító 
helyes, tartalmilag minden oldalról megvilágí-
tott, tiszta fogalmakat nyújtó, értékes módszeres 

eljárása. A hibákkal azonban bővebben kell fog-
lalkoznunk. Ha a hibákat az említett funkciók 
elégtelensége okozza, nyilvánvaló, hogy e há-
rom szellemi képesség erősítése a hibák elleni 
küzdelem legközvetlenebb feladata. A figyelmet, 
az emlékezést és a gondolkodást kell tehát a 
nevelőnek az iskola egész folyamán állandóan 
ápolnia. A gyermek minden teljesítménye, min-
den új befogadása a figyelmet igényli és gya-
korolja, bárminő anyagnak elraktározása és re-
produkálása emlékezetgyakorlás, minden ab-
sztrakció, rendszerezés, összehasonlítás, ítélet a 
tiszta és következetes gondolkodást szolgálja. 
A léleknek e gimnasztikája mindenesetre a 
hibaelleni küzdelem egyik sikeres módja, csak-
hogy, mint ezt a napról-napra jelentkező sok-
sok hiba a legjobban bizonyítja, eredményei 
igen lassan, gyakran évek múlva jelentkeznek 
Ezért nekünk egyedül csak ezzel az eszközzel nem 
lehet megelégednünk. Nekünk azt is meg kell 
vizsgálnunk, mi okozhatja a hiba eredetéti Ezek 
lehetnek kívülről jövő, azaz objektív, és a gyer-
mekben magában rejlő, azaz szubjektív okok. 
Sok minden tartozhat ide. Ilyen ok lehet a ter-
mészeti környezet, az időjárás, a klíma bizonyos 
káros befolyása, az iskolaépület, az osztály 
rossz elhelyezése, a testet és lelket egyaránt 
gyengítő szociális nyomor; a helytelen öltözkö-
dés, táplálkozás, emésztés; az érzékszervek fo-
gyatkozásai; a betegségek. De ok lehet a testi 
fejlődés zavaró befolyása, az örökölt kedvezőt-
len akadályok sokfélesége, a testi ós lelki fá-
radtság, az érzelmi életből származó kilengések, 
a képzelőerő működése, az akaratgyengeség, a 
tanuló egyoldalú tehetsége, a munkatechnika 
hiánya és még sok más. Összefoglalva a mon-
dottakat, kétségtelen, hogy mindenekelőtt tud-
nunk kell, mi teszi a gyermeket hibázóvá, ha a 
felesleges kisiklásoktól meg akarjuk őt óvni. E 
bajok kiküszöbölése lenne a hibamegelőzés leg-
hathatósabb eszköze. Tudom jól, hogy az itt 
felmerülő feladatok legtöbbször meghaladják a 
tanító erejét, — de kövessünk el mindent, ami 
tőlünk függ, amit csak megtehetünk. Ez a ne-
velő egyik legnehezebb, de legszebb feladata. 

Annál többet tehetünk és annál többet is kell 
tennünk annak felkutatásában, minő erőket 
kell a tanulóban felébresztenünk, hogy a hiba 
elkerüléséhez szokjék! Ennek feltétlenül a leg-
jobb eszköze az önkritikára való nevelés. Nem 
kell bizonyítanom, hogy az önkritikával dol-
gozó ember kevesebbet hibázik. Az önkritikára 
való nevelésnek legerősebb támasza az osztály-
közösség ós a tanító bírálata. Tehát a gyermek 
saját hibája és mások bírálata az önkritika is-
kolája. Azért ma már nem is beszélünk a hibák 
javításáról, inkább a hibák kezeléséről, ezzel is 
jelezve, hogy itt az út éppoly fontos, mint a cél. 
Ez az út pedig az öntevékenység útja. A tanuló-
nak meg kell tanulnia saját hibáját megkeresni, 
megtalálni és kijavítani. A külső segítség csak 
ösztönzés lehet, ennek az ösztönzésnek pedig 
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legelsősorban az osztályközösségből kell kiin-
dulnia. 

Ezek után áttérhetünk a hibák módszeres ke-
zelésének megbeszélésére. Vannak szóbeli és 
írásbeli hibák. A szóbeli hibák sokkal gyako-
riabbak. Ott hangzanak el az osztály előtt, a 
fórumon s ezáltal is már kihívják az általános 
figyelmet és a kritikát. iA figyelem kívánatos 
általános feszültsége itt érhető el a leghama-
rább. Ha az osztályközösség tudja, hogy egy 
munkateljesítmény megbírálására hivatott, a 
kritika nem marad el. A bírálat mindenkor az 
osztályközösség dolga, a tanító csak figyeli a 
fiatalok vitáját s csak akkor veszi át a szót, ha 
az bármi okból megakadt. Ügyelnie kell azon-
ban, nehogy feleslegesnek lássák, ügyelnie kell 
a vita nyugodt menetére, tárgyilagosságára. 
Ügyelnie kell továbbá arra is, hogy a bírálat 
ne kövesse nyomban az elhangzott hibát. Tanul-
janak meg a gyermekek várni addig, amíg az 
egész teljesítmény vagy annak egy kerek egé-
szet képező szakasza befejezést nem nyer. Már 
most az a kérdés, miként bonyolódik le önma-
gától az ilyen osztálybírálati Először is szoktas-
suk a tanulókat arra, hegy a hibát sohase kö-
vesse annak puszta kijavítása. Pl. egy gyer-
mek így számol: 3 X 8 = 32. Nem, feleli nyom-
ban a másik, 24. Ez helytelen, mert így a hi-
bázó az önjavítás munkájától elesik. Azt sem 
szabad megengedni, hogy a gyermekek a hibát 
ismételjék. Pl. Azt mondta, hogy 3 X 8 = 32! 
A tapasztalat ugyanis arra tanít, hogy a hiba 
az ismétlés folytán igen gyakran gyökeret ver 
az osztályban. Az öntevékenység követelményé-
nek az fog a legjobban megfelelni, ha a hibázót 
a társai megfelelő kérdésekkel megfontolásra 
szorítják. Pl. Mennyi 8+8! +8? Hányszor vet-
ted a nyolcat? í gy kényszerítik társukat gon-
dolkodásra, tevékenységre. Tegyük fel, hogy a 
bibázó mégsem tudja a hibáját kijavítani. En-
gedjük meg társainak, hogy megfelelő szemlé-
lettel segítsenek rajta. Csak ha már minden kí-
sérlet hiábavalónak bizonyulna, avatkozzunk 
bele, esetleg engedjük meg, hogy valaki a he-
lyes megoldást megmondja. A javításnak ez a 
módja eleinte természetesen lassan megy. A ja-
vító kérdések bizony gyakran ügyetlenek, hi-
básak. De aki már a kezdet nehézségein túl van, 
sok öröme telik osztálya figyelmes, élénk, együt-
tes munkájában. Az időpazarlás napról-napra 
kevesebb lesz, a lényeg pedig nem az, hogy 
meghatározott időben meghatározott penzumot 
ledaráljunk, hanem, hogy a tanulni akaró, ta-
pogatózó, minduntalan megbotló gyermeket sa-
ját lábára segítsük. Bár a szóbeli hibák javítása 
is szóbelileg történik, minél gyakrabban vetes-
sük igénybe a táblát is, mert sokszor pár voná-
sos rajzzal, néhány felírt szemléltető szóval 
többet lendítünk a dolgon, mint félórás magya-
rázgatással és sok időt takarítunk meg. 

Ezek után áttérhetünk írásbeli hibák kezelé-
sére. Az általános szempontok itt is azonosak 
a szóbeli hibák korrigálásánál mondottakkal, 
amennyiben a javítás módja itt is csak a gyer-
mek öntevékenységével lehetséges és helyes. 

Ami a dolgozatjavítás technikáját illeti, még 

mindig vannak olyanok, akik a hibás részhez 
írják a helyes alakot. Pl.: 

t 
Tegnap sok almát etem. 

Így a tanulónak nem marad más hátra, mint-
hogy a kijavított szöveget minden gondolkodás 
nélkül újból leírja. Még többen vannak, akik a 
hibás rész aláhúzását a legszűkebb térre szorít-
ják. Pl.: 

Tegnap sok almát etem. 
A hibázó látja az aláhúzott egy t-t s mivel ez 
kevés, egyszerűen kettővel pótolja. Nem gon-
dolkozik, nem nyer a javítással semmit. Ilyen 
javítás csak a legalsóbb osztályokban alkalmaz-
ható. Az öntevékenységet az fogja előmozdítani, 
ha az egész hibás szót aláhúzzuk s a margón 
megjelöljük a hiba minőségót. Pl.: h. = helyes-
írás, szr. = szórend, th. = tárgyhiba, ij. = írás-
jel, é. = ékezet stb. Pl.: 

Tegnap sok almát etem. || 1 h. 

Sőt a felső osztályokban az egész mondatot hú-
zom alá: 

Tegnap sok almatt etem. [ | 2 h. 1. é. 

Hadd vizsgálja újból az egész szöveget a ta-
nuló és keresse meg az elkövetett hibát. Ez az 
önkritikára való nevelés útja, ez az öntevé-
kenység módja. Ez a javítási mód az írásjelek, 
az interpunkció biztosabb, helyesebb és tuda-
tosabb használatára vezeti a tanulót. Hogy a 
gyermek oly nehezen szokik az írásjelek szabá-
lyos alkalmazásához, hogy e téren a felsőbb 
osztályban is annyi hibát ejt, annak nagyrészt 
a helytelen javítási mód az oka. Az eddigi javí-
tási rendszer szerint csak két eset volt lehetsé-
ges. Ha ott állt és aláhúzott, tehát hibás volt az 
írásjel, egyszerűen elhagyta, ha pedig az alá-
húzás az írásjel hiányát jelezte, minden gon-
dolkodás nélkül odarakta. Pl.: A kutya a 
macska_a ló a tehén háziállat. 

Az öntevékenység követelményeinek megfe-
lelően a javítást így eszközlöm: 

A kutya a macska a ló a tehén háziállat 11 3 i j. 

Így munkára szorítom a gyermeket, önbírá-
latra nevelem. Természetes, hogy a javítási mó-
dot előzetesen megbeszélem az osztállyal, a je-
leket le is iratom, hogy feladatát mindenki tisz-
tán lássa. 

Az írásbeli javításnál is tág tere nyílik az 
osztály közös munkájának. 

Előfordul, hogy egy-egy tanulóm írás közben 
megkérdezi valamely szó helyes alakját. PL: 
Az almát egy t-vel kell írni, vagy kettővel? A 
kérdésre az osztály felel. Rá kell azonban szok-
tatnom a gyermekeket, hogy ily esetben is csak 
kérdéssel segítsenek társukon. PL: Milyen kér-
désre felel? Kérdezz utána? Tehát mi ez? Mi a 
tárgy jele? Sohase engedjük meg, hogy társai 
egyszerűen megmondják a helyes alakot. 

Történhet a közös munka úgy is, hogy a ta-
nulók egymás dolgozatát javítják. Nagyon al-
kalmas mód ez is az együttmunkálkodásra. 
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Ügyeljünk azonban arra, hogy a tanulók az ál-
talunk alkalmazott javítási módot használják. 
Az ilyen javítást legtöbbször élénkebb vita kö-
veti, mert a javító is hibázhatott, meg aztán a 
kölcsönös hibajelölést nem fogadják el oly fel-
tétlenül, mint a tanítóét. Ilyen vita alkalmával 
nagyon sok hiányos vagy téves ismeretet lehet 
pótolni. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy a 
vita helyes mederben maradjon, hogy a két vi-
tázó fél között az osztályközösség tegyen igaz-
ságot s végül, hogy sok felesleges és ismétlődő 
felszólalással a vita ne húzódjék a végtelensé-
g i g ós ne vezessen időpazarlásra. 

Nagyon helyes és igen ajánlható módja a ja-
vításnak a generális hibák közös megbeszélése, 
"közös javítása. Dolgozatjavítás közben leszűrt 
tapasztalatok alapján megállapítom azt a 2—3 

hibát, mely az egész osztály dolgozatában a 
legnagyobb százalékban fordul elő. Ezeket a hi-
bákat a javítási óra elején alaposan megtár-
gyaljuk, megbeszéljük, minden oldalról megvi-
lágítjuk, példákkal illusztráljuk s csak azután 
látunk a javításhoz. Ha minden javítási órára 
csak 2—3 gyakori hibát így letárgyalunk, pár 
hó inulva szép eredménynek örvendhetünk. 

Ezúttal be is fejezem a mondanivalómat. Be-
fejezésül csak annyit, hogy ne keserítsenek el 
bennünket a gyermek gyakori hibái és mi se 
szomorítsuk el az ő életét hibái miatt. Gyer-
mekhibák mindig voltak és mindig lesznek. Az 
újkor pedagógiájának épp az a diadala, hogy 
a gyermeket nem nyomja el hibái miatt, hanem 
bátorítással, biztatással, megsegítéssel önbiza-
lomra, önállóságra, önbírálatra neveli. 

A GYERKEK SZELLEMI MI MK l B Í I t i S A . 

Most, mikor az újabb tanítási eljárások a 
gyermeknek a tanításban való aktív részvételét 
kívánják, különösen fontos az a kérdés, hogy 
mennyi szellemi munkát visel el a gyermek. 
Azért fontos ennek a megállapítása, mert 
amennyiben a gyermek szellemi munkateljesít-
ménye elősegíti a lelkierők kifejtését, éppen 
•olyan káros hatású lehet az az erőkifejtés 
akkor, ha a kifejtett erő több, mint amennyit a 
gyermek szellemi teherbírásától megkívánha-
tunk. Másként kifejezve ez annyit jelent, hogy 
ha a gyermek nem szoktatja lelkét az erőkifej-
téshez, szellemi ereje nem fejlődik, szellemi 
munkabírása elsatnyul, elernyed, ha pedig szel-
lemi erejét túlfeszíti, a túlterhelés összeroppant-
hatja szellemi erejét, csökkentheti munkabírását. 

Minden gyermek szellemi ereje, munkabírása 
más és más. Amit az egyik könnyedén elbír, 
ugyanaz a másikat megterhelheti. Éppen ezért 
nem követelhetünk az osztályban minden gyer-
mektől egyforma erőkifejtést. Hogy melyik 
gyermektől mennyit kívánhatunk, azt egyéni-
sége, testi és lelki fejlettsége szabja meg. Ebből 
következik, hogy ismernünk kell tanítványaink 
szellemi teherbíróképességét, mert csak úgy 
tarthatjuk meg tanítás közben a helyes mérté-
ket. Valljuk meg, hogy eddig ezzel vajmi keve-
set törődtünk. Vagy nagy volt az a teher, melyet 
gyermekeinkre raktunk s ha azok nem bírták, 
velük szemben idegesek, türelmetlenek voltunk, 
vagy pedig tanítás közben olyan kevés munkát 
adtunk a gyermekeknek, hogy a lélek alig fej-
tett ki erőt s így a gyermek szellemi ereje nem 
fejlődhetett eléggé. Szóval: vagy keveset, vagy 
sokat kívántunk. 

A gyermeket leginkább az a munka terheli 
meg, ami nem érdekli, amit nem szeret, amellyel 
•nem szívesen foglalkozik. S itt ne gondoljunk 
•csak az ismeret minőségére, hanem milyenségére 
is. Például az I. osztályos gyermeket nem ér-
dekli a hang, a betű önmagában. Még pedig 
azért, mert mikor vele a hangokat és a betűket 
ismertetjük, annak nem látja a célját, még nem 

í r t a : H O L L Ó S Y BÉLA. 

tudja, hogy miért kell azt neki ismernie. így 
tehát ha egyszerűen azt mondanánk neki, hogy 
ez a „v" betű s azt kívánánk tőle, hogy mikor 
ezt látja, mindig a „v" hangot mondja, ezzel az 
eljárással nehéz munkával terhelném meg a 
lelkét. Még pedig azért, mert olyasmivel ismer-
tetném meg, ami az ő lelkétől távol áll, ami őt 
nem érdekli. S éppen itt lép fel a módszer fon-
tossága és értéke. Például a „v" hangot mesébe 
s ezzel kapcsolatos utánzásokba, mozgásokba, 
rajzba csomagoljuk be. Nem más ez a becsoma-
golás, mint a gyermek lelkéhez való alkalmaz-
kodás, a gyermekszerűség alkalmazása. Itt a 
módszer az, ami megkönnyíti a terhet azzal, 
hogy olyan alakban helyezi el a lélekbe az isme-
retet, ami után az vágyódik, amiből egyébként 
is sokat akar magába szívni. A gyermek lelke 
itt nem magáért a hangért, a betűért dolgozik, 
hanem a meséért, az azzal járó mozgásokért s 
az ő fejlettségi fokának megfelelő rajzért, játé 
kórt. Itt a képzelete foglalkozik, még pedig játé 
kosán s közben észre sem veszi, hogy hasznos 
ismeretet szerez. S mikor már megérzi, látja, 
hogy hangokat, betűket olyan szavakká kapcsol 
össze, melyeknek értelme van, akkor már az is-
meret célja is kezd kibontakozni előtte s ez a cél 
vágyat ébreszt lelkében a további hangok és 
betűk megismerésére. S mikor ott van már a 
megismerési vágy, akkor a munka sem olyan 
nehéz. A megismerésnek egyszerű emelőgépe a 
vágy, mely könnyíti a teherbírást, elősegíti a 
megértést. Bárhogyan történik azonban a meg-
ismerés, mégis erőkifejtése az a léleknek, miköz-
ben a munkabírás erősödik, edződik. 

Itt tehát s az ismeretnyujtás bármely mozza-
natában a gyermek lelkéhez alkalmazkodó helyes 
módszeres eljárás az, ami a szellemi teherviselést 
elhárítja. Nem szabad azonban azt gondolnunk, 
hogy még ezzel az eljárással is egyszerre sokat 
rakhatunk a gyermek lelkére. Nem pedig azért, 
mert az ő lelke még nem bír el a játékosan reá-
rakott munkából sem sokat. Nyugvópontok, pihe-
nések kellenek itt is azért, hogy ezalatt a lélek 
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felfrissüljön, új erőre kapjon. S ezek a nyugvó-
pontok, különösen kezdetben, gyakran következ-
zenek egymásután, mert a gyermek lelke szereti 
a változatosságot. Az ő lelke még csapong s 
hosszabb ideig még azzal sem foglalkozik szíve-
sen, ami képzeletét megragadja. Ebből követke-
zik annak az iskolai berendezettségnek értéke 
hogy az egyes tantárgyak óránként, esetleg fél-
óránként változnak. Ez a változatosság is jó 
hatással van a lélekre s egyúttal óvó eljárás a 
szellemi túlterhelés ellen. 

Még a legtökéletesebb módszeres eljárás mel-
lett is előfordulnak munkaközben olyan gátló 
akadályok, melyek a szellemi munkabírást csök-
kenthetik. Ilyen akadály lehet elsősorban a 
gyermek közérzete, egészsége. Ha a test beteg, 
ha annak fájdalmai vannak, ez a lelki műkö-
dést, a szellemi munkabírást is befolyásolja. 
Éppen azért tanítás közben arra is figyelemmel 
kell lennünk, hogy nincs-e az osztályban olyan 
gyermek, akinek egészsége, közérzete gátolja a 
lélek befogadóképességét, szellemi munkabírá-
sát. Ezt elárulja a gyermek arca, magatartása, 
testi és szellemi bágyadtsága. Ha ilyen gyermek 
van osztályunkban, ne kényszerítsük a szellemi 
munkára, mert a testokozta akadályok leküzdése 
ilyenkor nagy erőfeszítést kíván. A testi fájda 
lomtól befolyásolt lélek csak csökkentebb erő-
kifejtésre képes s a kisebb munkát is sokkal 
nagyobb fáradtsággal végzi, mintha a test egész-
séges volna. Éppen azért, ha tanítás közben 
észrevesszük, hogy valamelyik gyermek köz-
érzetét, lelkének rugalmasságát testi fájdalom 
vagy rosszullét befolyásolja, ne kívánjunk a 
lélektől sem intenzívebb munkát. Még pedig 
azért ne, mert ilyenkor a legkisebb munka is 
kétszeres fáradságot okoz s olyan terhet jelent 
a szellemnek, mellyel esetleg nem tud megbir-
kózni. Ilyenkor a gyermeknek munkaközben 
kudarcai vannak s ezek a sikertelenségek a to-
vábbi munkától elveszik a kedvét, csökkentik a 
munkavágyát, munkaképességét. 

De a munkakedvet s a munkához megkívánt 
hangulatot nemcsak a testi fájdalmak és rend-
ellenességek csökkenthetik és gátolhatják, ha-
nem a lelkiek is. Ezeket rendszerint a gyermek 
környezete idézi elő s különösen most, a nehéz 
gazdasági viszonyok hatása alatt gyakori. Ha 
a gyermek otthon gondoktól redős arcokat lát, 
az élet nehéz gondjairól hall beszélni, sokszor 
idegesen s nem kívánt alakban, ez feltétlenül 
nyomasztó hatással van lelkére, melytől nem 
egykönnyen tud szabadulni. S mert nem tud 
szabadulni, kétségtelen, hogy ez munkabírását, 
erőkifejtését is csökkenti. Az ilyen lélektől nem 
követelheti meg az iskola, hogy olyan erővel 
dolgozzék, mint az a lélek, melynek hangulata 
derült s melyben semmi olyan gátlás nincs, 
mely a munkához megkívánt hangulatot be-
folyásolná. 

Az ilyen eseteknél, ha nem is teljes, de némi 
elhárítására van eszköze az iskolának. Ez az 
eszköz pedig az a nyugodt, derült s minden ide-
ges kirobbanástól mentes munka, melynek az 
iskolában kell folynia. Ez pedig ismét csak a 
helyes módszerrel érhető el. Ez a nyugodt, de-

rült munka háttérbe szorítja azokat a kellemet-
len érzelmeket, melyek a gyermek lelkét a külső 
hatások alatt uralják s ezek helyébe léphet a 
munkakedv, a munkavágy s a siker felett érzett 
öröm, mely további munkára készteti a szelle-
met. Itt tehát a tanítónak meleg szeretetet s 
megértést sugárzó egyénisége az, ami a gátláso-
kat háttérbe szoríthatja. 

De nemcsak kívülről érhetik olyan hatások a 
lelket, melyek a szellem munkakedvét, erőkifej-
tését befolyásolják. Tanítás közben is léphetnek 
fel hasonló akadályok, melyek sokszor a tanító-
emberi voltából fakadhatnak. Ezek azok az ese-
tek, mikor a tanító munkaközben erősebben dor-
gál vagy más megengedett módon büntet. Mint-
hogy az ilyen esetekben is kellemetlen érzelmek 
lépnek fel a gyermek lelkében, azért ezek is a 
munkaerő csökkentésével járnak. Éppen azért 
az ilyen „erősebb hatású kitörések"-et, ameny-
nyire csak lehetséges, munkaközben kerülnünk 
kell. Ha elégedetlenségünk kifejezésének szük-
ségessége fennáll, hagyjuk azt inkább az óra 
végére. Akkor mondjuk meg, esetleg akkor bün-
tessünk nyugodtan, megfontoltan. Ezzel elérjük-
azt, hogy a nyugodt munka menetét nem zavar-
ják oda nem illő idegen hatások. 

Ha a szellemi munkabírást mélyebben vizs-
gáljuk, azt látjuk, hogy ahhoz a figyelemnek a 
munkába való teljes beilleszkedése szükséges. 
Ez a beilleszkedés azonban, különösen kezdet-
ben, nagyon nehéz. Vannak olyan gyermekek,, 
sőt a figyelmesebb gyermekeknél is olyan esetek, 
mikor csak nehezen tudják figyelmüket a mun-
kára koncentrálni. Ezt rendszerint a kezdéssel 
járó bizonytalanság okozza. Ha tehát azt akar-
juk, hogy a gyermek erőkifejtése minél nagyobb 
legyen, arra kell törekednünk, hogy már a 
munka kezdetén minél tökéletesebben hárítsuk 
el azokat a nehézségeket, melyek a munkaked-
vet csökkenthetnék, mert ha ezek fennállnak,, 
félő, hogy ezek a gátlások annyira elveszik a 
további munkától a gyermek kedvét, hogy erő-
kifejtése éppen ott fog csökkenni, ahol az leg-
kívánatosabb volna. Sokszor tapasztaljuk, liogy 
a gyermek kezdetben húzódik a komoly munká-
tól. Ez azért van. mert a kezdet nehézségeivel 
nem tud megbirkózni. Mikor ezeket leküzdi, 
belemerül a munkába s alig akarja abbahagyni. 
Ez a belemerüléshez szükséges idő nem minden 
gyermeknél egyenlő. Vannak olyan típusok, 
hogy a kezdet nehézségeit csakhamar leküzdik. 
Vannak azonban olyanok is, hogy a belemerülés-
esak fél, esetleg egy óra múlva következik be, 
de ha bekövetkezett az, mély és állandó marad. 
Ezek nem nyugszanak addig, míg az eléjük tű-
zött feladatot meg nem oldották. 

A munkába való elmerülés is szellemi fárad-
sággal jár. Ez a fáradság először abban jelent-
kezik, hogy a munka minősége romlik meg, míg 
a munka mennyisége hosszabb ideig egyenlően 
folyamatos. Ha észrevesszük a fáradtságot, ne-
erőltessük tovább a munkát. Adjunk alkalmat 
a léleknek arra, hogy pihenjen, üdüljön s köz-
ben erőt gyűjtsön a további munkához. 

Igen fontos tényezője a szellemi munkabírás-
nak az akarat. Ennek már a munka kezdetén 
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ott kell lenni a lélekben. Ez a hajtóerő, mely 
munkára készteti a lelket. Természetes, liog-y mi-
nél zsengébbkorúak a gyermekek, annál kisebb 
a munkára való akaratuk. S nekünk ezt a kicsit 
kell nevelnünk, erősítenünk úgy, hogy a gyer-
mek képes legyen figyelmét a munka szolgála-
tába állítani. S ez csakis akarattal lehetséges. 
Az akaratnak munkaközben rendszerint hullám-
zása mutatkozik. A kitartó akaratot elősegíti a 
versengés és a kötelességérzet, éppen azért eze-
ket állítsuk be arra, hogy vele a gyermek mun-
kabírását fokozzuk. 

A gyermek szellemi munkabírásának meg-
mérésére a gyermektanulmányozók különféle 
módszereket állítottak fel. Az egyik ilyen mérő-
eszköz az eszteziométer. Ennek lényege az, hogy 
a szellemi fáradtság következtében a bőr érzé-
kenysége csökken, tehát ha vele mérünk, annak 

két hegyét egymástól minél messzebbre kell 
állítanunk, ha azt akarjuk, hogy a két hegyet 
kettőnek s ne egynek érezze a gyermek. Minél 
jobban széthúzzuk az eszteziométer szárait ah-
hoz, hogy a gyermek a bőrfelületén két pontot 
érezzen, annál nagyobb az elfáradás. 

De a fáradtságot megmutatja az érverés száma 
és a vérnyomás váltakozása is. Az érverés szá-
mainak meghatározására a szfigmométer, a vér-
nyomás meghatározására pedig a szfigmomano-
méter szolgál. 

Az ilyen mesterséges mérőeszközökkel azon-
ban csak azok a gyermektanulmányozók mér-
nek, akik tudományos megállapításokra törek-
szenek. A gyakorlott s lelkiismeretes tanítónak 
finom pedagógiai érzéke is megmutatja, hogy 
a gyermek lelke mikor mondja meg azt, hogy: 
elég a munkából! 

I 

]IÉPKÖ3ÍYVTÁB-TÖRVÉ!IÍY 
FItfUÍORSZÁGBABí ÉS CSEHSJBLOVÁKIÁBAI. 

Az iskolánkívüli népművelés egyik igen fon-
tos ágának, a népkönyvtári ügynek törvényes 
rendezése több külföldi országban már megtör-
tént. A megoldásnak két módja ismeretes. Az 
egyik szerint az állam segéllyel jutalmazza 
azokat a községeket, amelyek önkéntesen siet-
nek népkönyvtárak létesítése és fenntartása 
érdekében áldozatokat hozni; a másik mód sze-
rint az állam törvény erejével kényszeríti a 
községeket, hogy adó filléreik kel járuljanak 
hozzá a nagyjelentőségű ügy istápolásához. 
Egyes államok még várakozó állásponton van-
nak, figyelik, tudományos készültséggel vizs-
gálják az egész ügyet és annak külföldi meg-
oldásait ós azok észlelhető következményeit. 

Ilyen elsősorban Németország és Német-
Ausztria. Ebben a helyzetben vagyunk mi is. 
A magyar könyv ügyében megtartott ankéton 
Klebelsberg akkori kultuszminiszter megígérte, 
hogy népkönyvtári törvényjavaslatot fog elő-
terjeszteni. - - . 

A finn országgyűlés az 1921. esztendőben a 
népkönyvtárügy előmozdítása céljából alakított 
egy országos bizottságot, amely mindjárt 1922-
ben 330 népkönyvtárnak 33 ezer pengős (242.000 
finn márka), 1928. évben pedig 759 népkönyv-
tárnak 160 ezer pengős (1,294.340 finn márka) 
állami támogatást nyújtott. Egy három és fél-
milliós nép!! Ez a bizottság kidolgozta az 1928-
ban hozott és 1929-ben már hatályba lépett 
könyvtári törvényt, amely kimondja, hogy az 
állani „a polgárok önművelése, a népművelés 
előbbrevitelére szolgáló egyesületi és községi 
könyvtárak központi irányítása és felügyelete 
érdekében" állami könyvtári bizottságot és 
könyvtári hivatalt szervez. Ennek élén áll egy 
tanácsos ós mellette — az egyes közművelődési 
szervezetek előterjesztésére — kinevezett ta-
nácstagok. Mint alkalmazottak közreműköd-
nek: egy vezető, két fő- és öt könyvtári fel-

í r ta : F E L C 2 Á N J Ó Z S E F . 

ügyelő. E felügyelők száma újabban hétre 
emeltetett, mert oly gyér népességű országban, 
mint Finnország, különösen fontos az a körül-
mény, hogy a felügyelők személyes érintkezés, 
buzdítás, tanácsadás útján tartsanak fenn 
érintkezést a néppel. 

A népkönyvtárak fenntartásának költségei-
hez (könyvek vásárlása, a könyvtár helyisége, 
annak bére, állványok, szekrények, fűtés, vilá-
gítás, takarítás, ügykezelési nyomtatványok 
stb.) az állam 50%-kal járul hozzá. Az állam-
segély előfeltételéül a törvény kiköti, hogy a 
könyvtár fenntartásához a község hozzájáru-
lása legkevesebb 14 fillér legyen lakosonkint. 

A törvény az 1932. évi hatállyal megszabja 
a könyvtárkezelő elő- és szakképzettségét. A 
könyvtárhelyiség építésének költségeihez is 
hozzájárul az állam, és pedig a 15.000-nél keve-
sebb lakosú községben az építési költség 20%-át 
adja. Ha ez a helyiség az iskolaépülettel kap-
csolatosan épül, akkor azt is oly mértékben 
támogatja, mintha az iskolaépületnek elmarad-
hatatlan része lenne. 

E rendelkezéseken kívül tartalmazza a tör-
vény az egyesület népkönyvtárszervezésének 
módozatait. Ezek szerint az állam egyesülete-
ket is segélyez ilyirányú törekvésükben, de 
csak a könyvtárállomány beszerzésében. Ez az 
összeg legfeljebb 1000 finn márka (136 pengő) 
lehet, de kiköti, hogy e könyvtárak valójában 
szolgálják a népművelés céljait és a község 
összes lakói részére, kivétel nélkül hozzáférhe-
tők legyenek. Finnországban ezért sok községi 
és egyesületi könyvtár egybeolvadt. 

A törvény intézkedéseivel elő akarja mozdí-
tani a kerületi, központi könyvtárak létesíté-
sét is, és pedig azáltal, hogy az egyes nagyobb 
községi könyvtáraknak, ha azok valamely ke-
rület központi könyvtárának szerepét töltik be, 
külön központi könyvtári segélyt is biztosít. 
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Előmozdítja továbbá egyes kisebb és nagyobb 
könyvtárak együttműködését is. 

A finn népkönyvtártörvény a könyvtárak 
számát szaporítani, azok belső értékét, nép-
nevelő hatását emelni törekszik. Ez a törek-
vése sikerült is, mert az utóbbi években erős 
lendületet vett a könyvtár szervezése, könyv-
tári épületek, olvasótermek építési akciója. 
A könyvtár megalkotói remélik, hogy így min-
den kényszer kizárásával is sikerül ugyanazt 
a célt elérniök, mint amelyik felé Észtország 
és Csehszlovákia a törvény kényszerítő erejével 
tart. A finnek is azon az állásponton vannak, 
mint a svédek, németek, osztrákok, — hogy a 
lelkeket elő kell készíteni, csak azután jöhet 
a törvény. 

Most ismerkedjünk meg a népkönyvtártörvény 
másik típusával, a kényszer elvén felépített 
csehszlovák törvénnyel. 

A községi népkönyvtárak szervezését és fenn-
tartását elrendelő törvény megalkotását még az 
1907. évben a morvái, 1908-ban pedig a cseh tar-
tományi gyűlés sürgette; azonban csak 1919 jú-
liusában alkották meg. Ennek főbb rendelkezései 
a következők: 

Minden politikai község Csehországban, Morva-
országban, Sziléziában 1920-ig, Szlovenszkóban 
1925-ig köteles népkönyvtárát megszervezni és 
fenntartani. Olyan helyeken, ahol a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó állampolgárok száma a 
400-at eléri, vagy7 ahol a községben kisebbségi 
iskola van, ott a kisebbség részére önálló ki-
sebbségi könyvtár, vagy kisebbségi könyvtár-
szakasz rendeztessék be. Ha számuk 400-nál ke-
vesebb, de az összlakosságnak legalább 10%-a, 
akkor több összetartozó község — ha azok egy-
mástól 4 km-nél távolabb nem esnek — meg-
felelő hozzájárulással közös könyvtárt létesít. 
E célból az egyes községektől megkapja a 
számarány szerint ráeső összeget, amelyet •— 
ha a községben csak 50 kisebbséghez tartozó 
állampolgár lenne — vándor(kölcsön)könyvtár 
kikölcsönzésére fordíthat. Megjegyzendő, hogy 
itt számításba nem jöhetnek a kisebbséghez 
tartozó, de idegen állampolgárok. Ezekről a 
könyvtárakról a kisebbségi járási kultúrbizott-
ságok tartoznak gondoskodni. 

Amennyiben valamely község ezen rendelke-
zésnek nem tenne eleget, akkor a kultuszminisz-
térium a községek költségén szervez könyvtá-
rat. A kisebbségi, de a többi könyvtárat is 
minden állampolgár, nemzeti hovaiartozandó-
ságra való tekintet nélkül, igénybe veheti. 

A könyvtárak dologi kiadásait (fűtés, világí-
tás, takarítás, könyv-, folyóiratbeszerzés, könyv-
táros díjazása stb.) a politikai község viseli s 
ugyanaz gondoskodik a könyvtár megfelelő el-
helyezéséről is. A könyvtár helyisége nem le-
het kocsmában, vagy annak a közelében. Ki-
sebb helyeken az iskola is szolgálhat e célra. 
4000 leieknél többet számláló helységben a 
könyvtárnak már külön terme legyen, amely 
— abban az esetben, ha a könyvtár használa-
tát nem zavarja — műkedvelő előadásokra, báb-
színházra, mesedélutánra, népművelő előadások 
tartására is felhasználható, 

A 2000 lakosnál kisebb község köteles leg-
alább 50 kötetes könyvtárat beszerezni és azt 
évenkint 10 kötettel, nagyobb községek pedig 
a népesség 1%-ának megfelelő kötetszánimal 
szaporítani. 10.000 lakosnál nagyobb községek 
külön zenekönyvtárt is szervezhetnek. 

Hogy a község mindezen kötelezettségeknek 
megfelelhessen, minden lakostól — szükség sze-
rint — (minimálisan) 30—100 fillér adót szed; 
5000 lakosig fejenkint 50 fillért, 10.000-ig 60 fil-
lért, 100.000-ig 70 fillért, azontúl 80 fillért. Ezt 
a kvótát 10 évenkint az iskolai és nemzeti kul-
túrügyi minisztérium szükség szerint módosít-
hatja. 

A községi könyvtár felügyelete és szervezeti 
ügyei a felügyelő tanács hatáskörébe tartozik, 
amely 2000 lakosú községben 4, 10.000 lakóig 6, 
azontúl 8 tagból áll. A tagok felét a községi 
elöljáróság választja, a többit a helyi kultúr-
egyletek küldik ki. Képviseletet nyernek a ki-
sebbségek is. A tanács megbízása két évre szól, 
mely idő multán a tagok fele kicserélendő. A 
maga kebeléből választ elnököt, ügyvezetőt és 
pénztárost. Gyűléseit legalább negyedévenkint 
köteles tartani. 

Kötelességei: megválasztja a könyvtárost, 
gondoskodik díjazásáról, elkészíti a beszerzendő 
művek jegyzékét (a könyvtáros javaslatának 
figyelembevételével), — jelentést tesz a könyv-
tár forgalmáról, gyarapodásáról, anyagi hely-
zetéről. Elkészíti a könyvtár használati szabály-
zatát. Javaslatot terjeszt fel a könyvtár fejlesz-
tése, stb. ügyében úgy a községi elöljáróság-
nak, mint a járási kerületi tanfelügyelőnek. 
Mindenhol és mindenkor védi a könyvtár érde-
keit, azért módjában áll szükség esetén, akár 
egyesek, akár a község ellen is pert indítani, 
ha azt a könyvtár érdeke megkívánja. Ez a 
szerv a működése tekintetében alá van vetve a 
községi elöljáróságnak, de önálló a könyvtár és 
könyvtáros érdekeinek védelmében. A tanács — 
összhangban a község elöljáróságával — vá-
lasztja a könyvtárost és segítőtársait. 

A könyvtárkezelő intelligens, irodalmat is-
merő és ügyszerető ember lehet. Az 1000 lelket 
számláló községben legalább polgári iskolát és 
állami könyvtárnoki tanfolyamot végzett egyén. 
Ennél nagyobb községekben pedig középiskolát 
végzett és a megfelelő szakképzéssel rendelkező 
ember. Hogy pedig a kis községek könyvtáro-
sai is bírjanak némi szakismerettel, a törvény 
kultúrbizottságok (megfelel a mi népművelési 
bizottságunknak) feladatává teszi, hogy néhány, 
de legalább hatórás szakkiképzésben részesítse 
az illetőket. A nagyobb és népesebb községek 
könyvtárosának kiképzéséről a kultuszminiszter 
gondoskodik háromhetes, vagy egyéves szak-
tanfolyamok keretében. A tanítóképző-intézetek 
is arra törekedjenek, hogy a fiatal tanítónemze-
dék ebben a tekintetben is megfelelő kiképzést 
nyerjen. A könyvtáros díjazásban részesül, amely 
ötezer lelket számláló községben 50 ck. koronáig 
mehet, — tízezer lakosságú, vagy ennél nagyobb 
községekben a könyvtáros a hasonló képzett-
ségű tisztviselők fizetésével azonos díjazásban 
részesül. 
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A könyvtárak felett a legfőbb felügyeleti jog 
a kultuszminisztert illeti meg. Ezt a jogot a 
kultuszminiszter a 2000 lelket számláló közsé-
gekben a körzeti (10—15 község is tartozhat 
hozzá), annál nagyobbakban a kerületi könyv-
tárfelügyelő útján gyakorolja. Hogy az ellen-
őrzés még intenzívebb legyen, beosztatott a já-
rási kultúrbizottságokhoz könyvtári szakelőadó 
is, s így a járási kultúrbizottságok főköteles-
sége a könyvtárügy gondozása. A községi elöl-
járóságok kötelesek a körzeti, illetve a kerületi 
népkönyvtár felügyelőségének február hó 15-ig 
jelentést tenni arról, hogy milyen összeget állí-
tottak be a népkönyvtár céljaira, továbbá jelen-
tést tesz a könyvtár működéséről, forgalmáról, 
a pénztár helyzetéről és a könyvtáros tevékeny-
ségéről, — hanyagság, betegség esetén elmozdí-
tását is javasolhatja, A könyvtár-felügyelők 

negyedévenkint tartoznak jelentést tenni a kul-
tuszminisztériumnak. 

Az egyes megyék (zupák) megyei könyvtárat 
létesítenek, amely a megye valamely közmeg-
egyezéssel — ha ez nem sikerülne, úgy a kul-
tuszminiszter döntésével — kiszemelt községében 
nyer elhelyezést. E könyvtár ügyeit egy nyolc-
tagú választmány intézi. Ezekből négyet a köz-
ségi könvtári tanács küld ki, a másik négyet 
az országos könyvtári választmány választja. 
A nemzeti kisebbségek itt is képviseletet nyer-
nek. A tanácsnak van elnöke, ügyvezetője és 
pénztárosa. Negyedévenkint üléseznek. E könyv-
tár kezelője a tízezer lelkes községek könyvtáro-
sához hasonló fizetésben részesül. 

Íme, ily utakon és eszközökkel törekszik a 
külföld azokat a célokat elérni, amelyek érde-
kében határozott és tervszerű intézkedések ná-
lunk is múlhatatlanul szükségesek már! 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
A főnév és annak alakváltozásai. 

— Nyelvi magyarázat a III. osztályban. — 
í r t a : Drozdy Gyula. 

A népiskolában a nyelvtényeket, a nyelv je-
lenségeit kell szemléltetnünk. A szemléltetés 
anyagához pedig úgy jutunk, ha a beszédet ana-
lizáljuk, ennek keretében a szemléltetendő 
nyelvtényt, nyelvi jelenséget a beszédből ki-
emeljük s azokat vizsgálgatjuk. Sokszor az 
egész beszédet állítjuk a gyermek elé, máskor 
csak nagyobb körből kiemelt alkalmas monda-
tokat. Sokszor azonban erre sincs szükség. Elég, 
ha a beszéd használatára mutatunk rá. Ilyen 
ez az alábbi tanítás is. 

A főnevet és annak alakváltozásait két taní-
tási egység keretében ismertetem meg. Az első 
beszélgetési egység keretében arra a nyelv-
tényre mutatok rá, hogy beszédünkben a szemé-
lyeket, az állatokat, a növényeket, a tárgyakat, 
sőt azokat a dolgokat is meg kell neveznünk, 
melyeket nem látunk, de tudjuk, hogy vannak, 
hogy nevük van. A második tanítási egység ke-
retében azt a nyelvi jelenséget szemléltetem, 
hogy a beszédben a névhez sokszor ragok és 
képzők is járulnak s ezek annak jelentését meg-
változtatják. Természetes, hogy itt még nem té-
rek ki a ragok és képzők ismertetésére. Éppen-
csak azt alakítgatom a gyermek lelkében, hogy 
ezek a végződések a név értelmét módosítják, 
megváltoztatják. Ezzel megalapozom a későbbi 
szóbontást, szóképzést s a helyesírás némely 
esetét. 

I. TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődést a neveknek a beszédben való 
fontosságára és azok jelentésének keresésére 
irányítom. — Tegnap egy szép olvasmányt ol-

vastunk s arról beszélgettünk. — Igen. A kis 
virágszedőkről olvastunk. — Azoknak a kis 
virágszedőknek nevük is volt. — Az egyiket 
Klárikának, a másikat Ferkónak hívták. — Hon-
nan tudjátok? — Benne van az olvasmányban. 
— Ki és miért írta azt oda? — késztetem össze-
tett kérdéssel nagyobb gondolatkör elmondására 
a gyermekeket — Az író írta bele azért, hogy 
megtudjuk, kik szedték a réten a virágot. Ha 
nem írta volna oda, nem tudtuk volna meg, hogy 
kik voltak azok a kis virágszedők — mond-
ják. — Helyesen gondoljátok. Szükség is volt 
arra, hogy az író leírja a két virágszedő nevét. 
— Mikor ezt a két nevet. olvastátok, még mást 
is megtudtatok. — Azt, hogy az egyik fiú volt, 
a másik meg leány. — Hiszen azt nem mondotta 
meg az író. — Nem mondotta meg, de azért 
mégis meg lehet tudni, mert Ferkó az fiú-, 
Klárika meg leánynév. — Lám, ezekből a nevek-
ből azt is meg lehet tudni, hogy fiú vagy leány-e 
az, akiről az író beszél. 

— Az is benne van abban az olvasmányban, 
hogy Ferkó ós Klárika nem voltak egyedül. 
— Velük volt Bodri is. — Az is szedett virágot. 
— Az nem szedhetett, mert az kutya volt, — 
mondják mosolyogva. —- Honnan tudjátok, hi-
szen az sincs benne az olvasmányban. — A Bodri, 
az kutya. Azt nem is kell odaírni, úgy ie tud-
hatja mindenki. — Helyesen gondoljátok, mert 
ha valaki azt hallja vagy olvassa, hogy Bodri, 
az nem is gondolhat másra, mint kutyára. 
Bodri, az kutyának a neve. Virágneveket is 
emleget az író abban az olvasmányban. — Igen. 
Nefelejcset meg magarettát. Klárika meg Ferkó 
abból kötöttek csokrot. — Ha valaki nem ismerné 
a nefelejcset, hogyan mondanátok meg neki, 
hogy milyen virág az? —- késztetem a jelentés, 
a tartalom keresésére a gyermekeket. — Olyan 
kis kék virág. A víz partján terem, — határozza 
meg az egyik gyermek, mire a másik hozzá-
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teszi: — Egy szálon több apró kék virág van. 
— De ha még így sem értené meg? — Akkor 
megmutatnám. — De ha nem volna kéznél ne-
felejcs. — Lerajzolnám, — keresi a fogalom 
nyújtásának módját a gyermek. — Rajzold le! 
(Lerajzolja,) — Erről aztán megismerné, mert 
ennek a virágnak a neve az, hogy: nefelejcs. 
És a ha a margarettát nem ismerné valaki? — 
kérdezem, mire a gyermekek már az utóbbi 
módhoz, a lerajzoláshoz fordulnak, mert úgy 
érzik, hogy ez a megértetés legegyszerűbb módja. 
(Megkívánom, hogy rajz közben beszéljenek is.) 
— Igen. Ennek a virágnak a neve margaretta. 
Erre a virágra gondolt az író, mikor azt az ol-
vasmányt írta. 

b) Áthajlás. — Abban az olvasmányban meg 
van mondva a fiúnak, a leánynak, a virágnak, a 
kutyának neve. Hány név is az? — kérdezem. 
És ezeket mind le kellett az írónak írnia, mert 
ezek nélkül nem tudtuk volna meg, hogy kik 
voltak azok a virágszedő gyermekek, melyik 
kutya volt velük s hogy miféle virágot szedtek. 

De nemcsak az olvasmányban vannak leírva 
nevek, hanem mikor beszélünk, akkor is mon-
dunk ki neveket s mikor kimondjuk, azok, akik 
hallják, meg is értik, hogy mi az. 

c) Célkitűzés. — Mondjunk neveket s írjuk 
azokat a táblára, szépen, sorba. 

Tárgyalás. 

a) Személynevek. — Klárika, Ferkó. Ezek sze-
mélyek. S te mi vagy, Márti? - - késztetem a 
gyermeket az analógia alapján való következte-
tésre. — Akkor én is személy vagyok, — mondja 
a gyermek. — S te Karcsi? —Én is személy va-
gyok. Akik itt vagyunk, mindnyájan személyek 
vagyunk s mindnyájunknak van neve. Mondjá-
tok meg a neveteket! — mondom, mire a gyer-
mekek megmondják a keresztnevüket. — Ha azt 
mondom: Júlia, ez melyik személy nevét jelenti? 
— kérdezem, mire a gyermekek rámutatnak 
Júliára. — És ha azt mondom: Jancsi? — Ez, — 
mutatják. — Lám, mindenki tudja, hogy mi 
a neve, ti is azon szólítjátok társaitokat. 
— Írjunk fel a sok személynév közül ket-
tőt a táblára! (Felírom s aláhúzom: Személy-
nevek: Ez alá írom: Gyurka, Júlia. — Két sze-
mélynevünk már van. Mind a kettő kereszt-
név, — szólok. S mert a keresztnevet kimond-
tam, valószínű, hogy a gyermekek, a képzetkap-
csolás törvényének alapján, most a családi névre 
gondolnak — Családi nevünk is van. — Az 
enyém Molnár. — Az enyém Lendvay, —• mond-
ják a családnevüket s ezek közül is felírok ket-
tőt a táblára, aztán megállapítjuk, hogy ezekkel 
is személyt nevezünk meg. — Mindenkinek van 
családi és keresztneve. Ezek csak a ti neve-
tek. Mikor akár a szüleitek, akár én, akár más 
kimondja, akkor csak rátok gondol. — Akinek 
a nevét kimondom, az álljon fel. Zoli! — mon-
dom. — Álljon fel az, akinek most mondom ki 
a nevét. Gyerek! — szólok, mire egymásra néz-
nek s néhányan bizonytalanul felállnak. — Kire 
gondoltam s kinek a nevét mondottam ki 
most? — Az enyémet. — Az enyémet is. — Mind-
nyájunkét, — mondják a gyermekek a név je-

lentését keresve. — Akkor már neked három 
neved is van, Jancsi. — Igen, az egyik Kéry, a 
másik Jancsi, a harmadik gyerek. — És téged 
melyik néven szólítanak, Ferkó? (Elmondja.) 
— Hiszen a Jancsit is szólíthatják azon a néven, 
hogy gyerek. — Az az ő neve is. — Csak az 
övé? — A Jucié nem? — Azé is. Az mindnyá-
junknak a. neve, — alapozza meg a gyermek ön-
magától a közös és a tulajdonnév fogalmát a 
jelentés keresése alapján. — Írjuk fel azt a 
nevet is a táblára, — mondom s felírom: gyer-
mek• — Olvasd el! — Az előbb nem úgy mond-
tuk, hogy: gyermek. — Ügy mondtuk, hogy: 
gyerek. De az, egyet jelent. — Mikor beszélünk, 
rendszerint úgy mondjuk, hogy „gyerek". De 
mikor leírjuk, akkor helyesebb, ha „gyermek"-et 
írunk, — mutatok rá az alkalmilag felszínre ke-
rült nyelvi jelenségre, aztán egy fiút és egy 
leányt egymásmellé állítok. (Ha nem koeduká-
ciós iskolában tanítok, a táblára rajzolok egy 
fiút s egy leányt.) — Mind a kettőnek a neve 
gyerek. — Igen, de az egyik fiú, a másik 
leány, — mondják. — Ennek a neve? — mutatok 
a leányra. —- Leány. — A „leány" is személynek 
a neve, azért ideírom. S ennek a neve? — Fiú. 
— Ez is személynek a neve, azért felírom. 

Ugyanilyen beszélgetés közben a táblára ke-
rül még: ember, férfi, nő, bácsi, néni, kertész, 
asztalos stb. (Mindig a jelentését keressük. 

Részletösszefoglalás. — Olvasd el a felírt 
személyneveket! — Miért személynevek ezek? 
— Mert így nevezzük a személyeket. — Hány 
személyt jelent ez: Júlia? — Hány személyt je-
lent ez: gyermek. 

Helyesírási vonatkozások. — Személynevek, 
olvasom a tábláról. — Mit látunk utána? — Ket-
tőspontot. — Azért írtam oda kettőspontot, mert 
személyneveket akarok felsorolni. — Milyen be-
tűvel írtam fel ezt a nevet: Júlia? — És azt, 
hogy: gyermek? — Miért? —• Amelyik név csak 
egy személyt jelent, azt nagybetűvel írjuk. 
Amelyik több személyt jelent, azt kisbetűvel 
írjuk. — A felsorolásnál az elsőt nagybetűvel 
írtam s utána vonást tettem. — Mindegyik 
után vonást tetszett tenni, az utolsó után pedig 
pontot, — számolnak be szemléleteikről a gyer-
mekek, melyet azzal is erősítek, hogy elolvasta-
tom a vesszőnél alkalmazott hangsúly határozott 
érzékeltetésével. 

b) Állatnevek. — Az első oszlopban olyan 
nevek vannak, amelyekkel személyeket neve-
zünk meg. A második oszlopba olyan neveket 
gyűjtöttünk, melyek állatokat jelentenek, — mon-
dom, felírom és aláhúzom: Állatnevek: — Van-
nak négylábú állatok, kétlábúak, madarak, van 
olyan is, amelyiknek lába sincs. Vannak vad-
állatok, vannak háziállatok. Mindenféléből le-
gyen felírva egy-kettő, — mondom, hogy széle-
sebb körben való névkeresésre késztessem gyer-
mekeimet. — Ló, — mondja az egyik gyermek. 
— Melyik állatnak a neve ez? — kívánom, hogy 
a jelentésre is gondoljon. —• Azé, amelyik a ko-
csit húzza. — Kutya. Annak az állatnak a neve, 
amelyik a házat őrzi, — mondja a nevet s 
nyomban utána a tartalmat. — Felírom. — Igen, 
de annak a kutyának, amelyik Klárikával és 
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Ferkóval volt a réten, másik neve is volt. 
— Bodri. — Az igaz, hogy ez csak annak az egy 
kutyának a neve volt. — Felírom. — Most ma-
dárnevet mondjatok! — Veréb. Az, amelyik az 
udvaron röpköd. — Pintyőke. Ez annak a ma-
dárnak a neve, amelyik az erdőben van. — Ame-
lyiknek egy-két fehér toll van a szárnyában. 
— Amelyikről olvastunk is már, — szedik össze 
a pintyőkére vonatkozó ismereteiket. 

És így tovább. A táblára kerülhet még: nyúl, 
róka, kígyó, béka stb. 

Részletösszefoglalás. — Az első oszlopban sze-
mélyt jelentő nevek vannak. — Mit jelentenek 
azok a nevek, melyek a második oszlopba van-
nak írva? — Kutya. Hány kutyának a neve 
ez? Milyen betűvel van írva. — Hány kutyát 
jelent az, hogy Bodri? — Milyen betűvel van 
írva? 

Helyesírási vonatkozások, mint a személyt je-
lentő neveknél. 

c) Növénynevek. — De nemcsak olyan szavak 
vannak, amelyek személyeknek és állatoknak a 
nevei, hanem olyanok is, amelyek növényeket 
jelentenek. A harmadik oszlopba gyűjtsünk nö-
vényneveket, — mondom, felírom s aláhúzom: 
Növénynevek: — Tulipán, — mondja az egyik 
gyermek, de azt nem teszi hozzá, hogy melyik és 
milyen virág az a tulipán, pedig egészen bizo-
nyos, hogy mikor kimondotta, a tulipán képe 
megjelent lelkében, tehát a kimondott szónak 
ott van a tartalma is. Hogy a név jelentésére is 
gondoljon, arra késztetem, hogy arról beszámol-
jon. Nem a fogalmi jegyeket felsoroló definí-
ciót kívánok, mert erre nem is képes a gyer-
mek, meg nem is szükséges. Éppencsak a tuli-
pánnak olyan alakban való körülírását, ami-
lyent a gyermek értelmi foka megenged. A „ÍM-" 
lipán" szót felírom a táblára. Tapasztalatom sze-
rint, a gyermekek sok virágnevet sorolnak fel. 
Egy-kettőt még felírok, aztán más növénycso-
portra irányítom a gyermekek gondolkozását. 
— Fák is vannak a kertben. — Almafa, körtefa 
stb. — sorolják a gyermekek s a maguk mód-
ján körülírják. 

Részletösszefoglalás, mint a személy- és állat-
neveknél. 

A helyesírási vonatkozásokkal kapcsolatban, 
a fentieken kíviil, még arra mutatok rá, hogy 
ezeket a szavakat: „almafa", „körtefa" egybe 
írjuk. 

d) Tárgynevek. — Ennek a tárgynak is van 
neve, — mutatom az iront, a gyermekek meg-
mondják s a negyedik oszlopba írom. A jelenté-
sét keresve, a gyermekek megmondják, hogy az 
annak a tárgynak neve, amivel írunk. Aztán a 
táblára kerül még: pad, kép, könyv stb. 

Részletösszefoglalás ós helyesírási vonatkozás, 
mint az előző oszlopoknál. 

d) Olyan dolgok neve. melyek vannak, de ame-
lyeket nem látunk. — Ezt látjuk — mutatom a 
könyvet. — A nevét is tudjuk. Hallgassatok! — 
mondom s ismert dalt énekelek. — Ezt nem lát-
játok. — De halljuk. — Neve is van annak, 
amit ballotatok. — Dal, — mondják. — Fel is 
írom, mert ez is név. Nevezz meg még néhány 
dalt! — mondom s ezzel a „dal" szó tartalmát 

világosabbá teszem. — Miért teszik az emberek 
az orrukhoz a virágot? — Hogy megszagolják. 
— S mit éreznek? — Illatot. — Az illatot nem 
látjuk, de érezzük. Van illat, van neve is. Fel-
írom: Illat. — Valaki van felettünk, akit nem 
látunk, de ő lát minket s mi szeretjük őt s 
hozzá imádkozunk. Neve is van. — Isten. — Fel-
írom. Aztán a táblára kerülhet még: angyal, 
gondolat, szeretet stb. (A tartalom a jelentés 
keresésével.) 

Helyesírási vonatkozás. (Minthogy a tanítás 
következő mozzanata az anyag teljes összefog-
lalása lesz, itt részletösszefoglalást nem tartok.) 
— Ezek között a nevek között is van olyan, ame-
lyiket nagybetűvel írtunk, —1 mondom, hogy az 
előzőleg nyújtott ismeretnek ezen a helyen való 
alkalmazására késztessem a gyermekeket. — Is-
ten. Azért írtuk nagybetűvel, mert csak egy 
Isten van. — Az Isten nevét nagybetűvel írjuk. 
— Miért írtuk nagybetűvel azt, hogy dal, mi-
kor az több is van, az több dalnak a neve? 
— Azért, mert az az első szó. Mikor írni kezdünk, 
akkor az első szót mindig nagybetűvel kezd-
jük, — mondják előző ismereteik alapján, 
— Miért írtuk kisbetűvel azt, hogy illat? — Mert 
abból több van. — Az több illatnak a neve. 
— Van orgonaillat, rezedaillat, jácintillat, ibolya-
illat, meg többféle illat, — mélyítem a tartalmat 
s mert itt helyesírási vonatkozást is érinthetek, 
azért erre is kitérek: — Orgonaillat. Ez is név. 
Mikor kimondom, arra az illatra gondolok, ame-
lyik minden orgonavirágnak van. — Írd fel a 
táblára! — mondom. A gyermek felírja. Ha 
összeírta, indokoltatjuk, hogy miért. Ha külön 
írta, akkor rámutatunk arra, hogy mert az 
„orgonaillat" egyféle virágnak az illata, egy 
név, azért összeírjuk. — És az ibolya-, a jácint-, 
a rozmaringillatot hogyan írjuk? — erősítem s 
most már a gyermekek az analógia alapján kö-
vetkeztetnek az összeírásra. 

e) Összefoglalás. — Neveket gyiijtöttünk és 
írtunk a táblára. Olvassuk el az egyes oszlo-
pokba írt neveket! — mondom s a gyermekek 
elolvassák mindazt, ami a táblára vau írva. El-
olvasás közben szemléletük tisztul, erősödik. 
— Mit jelentenek ezek a szavak? — Kiket neve-
zünk meg a személynevekkel? — S miket neve-
zünk meg az állat-, a növény-, a tárgy nevekkel? 

— A személyt jelentő nevek köziil melyeket 
írjuk nagybetűvel? — Miért? — Melyeket írjuk 
kisbetűvel? A személyneveken kívül mely neve-
ket írjuk még nagybetűvel? 

Ezeknek a kérdéseknek megoldását most már 
a gyermekek a szemléletek alapján keresik s a 
maguk módja és kifejezési készsége szerint 
mondják el. 

Begyakorlás. 

a) A nevek használatának észrevétetése a be-
szédben. — Beszélni fogok arról, hogy mit lát-
tam a kertben. Ha beszédemben nevet mondok 
ki, koppantsatok a padon — mondom s beszé-
lem: — Az almafa (koppanás) már kopasz. 
Alig van rajta egy-két levél (koppanás). Szilva 
(koppanás), barack (koppanás), alma (koppá-
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nás) sincs már ott. Egy cinke (koppanás) féreg 
(koppanás) után kutat. Varjú (koppanás) szállt 
el a kert (koppanás) felett. Az őszirózsa (kop-
panás) szomorú. Megcsípte már a dér (koppa-
nás.) Madárdal (koppanás) nem hallatszik. Hű-
vös szól (koppanás) fújdogál. Mindenen meg-
látszik, hogy már ősz (koppanás) van. 

Ezzel az eljárással a gyermeket a beszéd 6 
benne a név használatának megfigyelésére kész-
tetem. S ez a játékszerűség, mely cselekvéssel 
jár, nagyon tetszik nekik. 

b) Más nevek gyűjtése. — A városoknak, a 
falvaknak, az utcáknak, a tereknek, a hegyeknek 
is van neve. Mi a mi városunk neve? — Hány 
várost jelent? — Milyen betűvel írjuk? S így 
tovább, város-, falu-, utca- stb. neveket gyűj-
tünk össze, miközben rámutatok azok helyes le-
írásának módjára. 

n . TERVEZET. 
A fenti tanítás keretében a gyermekek a ne-

veket rag és képző nélkül szemlélték. Igen. de 
beszédünkben a neveket sokszor ragokkal és 
képzőkkel is használjuk. Szükséges tehát, hogy 
már a főnév szemléltetésével kapcsolatban azt a 
nyelvi jelenséget is szemléltessem, melyben a fő-
névhez rag és képző is járul. Ezen a fokon elég, 
ha a gyermek felismeri a leírt beszédben, az 
olvasmányban leírt neveket s el tudja válasz-
tani a tőszótól a ragot, a képzőt s megérzi a 
rag és képzőnek a beszédben való szerepét. 

Ennek a tanításnak menete a következő lehet: 

Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés• A gyermekkel személy-, 

állat-, növény-, tárgy- stb. neveket mondatok. 
(Esetleg a füzetükbe összegyűjtött neveket is 
elolvastatom.) 

b) Áthajtás. — Ebben a cserépben muskátli 
van, — mutatok a muskátlira. — Hány nevet 
mondtam ki ebben a mondatban? Melyik az 
első? — Cserépben. — Leírom ezt a nevet. (Meg-
történik.) Olvassátok el! — Mikor ezt a szót ki-
mondjuk, nemcsak ennek az edénynek a nevét 
mondjuk ki, hanem vele együtt egy szórészecs-
két is. Melyik a név? Melyik tárgyat jelenti ez 
a név? A gyermek a cserépre mutat. — Melyik 
az a szó részecske, melyet a „cserép" szóhoz 
hozzáragasztott az író? — A -ben. — Ez mit je-
lent? — kérdezem, aztán a gyermekkel közös 
beszélgetés keretében megállapítjuk, hogy ma-
gában semmit sem jelent, de a névvel együtt azt 

jelenti, hogy nem a cserép mellett, hanem a 
cserépben van a muskátli. Majd arról beszélge-
tünk, hogy a muskátli is név, de ahhoz nincsen 
semmi hozzátéve. 

c) Célkitűzés. — Keressünk a „Téli szállás" 
című olvasmányban neveket jelentő szavakat s 
vizsgáljuk meg mindegyiket, hogy van-e valami 
szórészecske hozzájuk kapcsolva. 

Tárgyalás. 
A nevek keresése s azok tartalmi és alaki vizs-

gálata. A tanítás menete így történik: — Ol-
vasd el az első mondatot! „A gyertyánfa ágán 
gugguló Muci mókus a harmadik szem mogyo-
rót szedte elő, — olvassa a gyermek. — Melyik 
fát nevezte meg ebben a mondatban az író? 
— Ragasztott-e a „gyertyánfa" nevéhez szóré-
szecskét? — Felesleges is lett volna, mert így 
érthető, így helyes. — Melyik nevet használta 
még az író ebben a mondatban? — Ágán. — Eh-
hez már hozzáragasztott, — mondja a gyermek 
minden indítás nélkül. — Azt, hogy „án". 
— Melyik a név? — Az „ág". — Olvasd el rigy, 
hogy csak a nevet mond ki. Amit az író a név-
hez hozzáragasztott, azt hagyd el! — mondom, 
mire a gyermek elolvassa, aztán megállapítja, 
hogy így nem volna helyes a beszédünk. Majd 
tartalmi szempontból továbbvizsgálva a neve-
ket jelentő szavakat, megállapítjuk, hogy, mert 
az „án" szórészeoskét hozzáragasztotta, nemcsak 
annak a nevét tudjuk meg belőle, ami a fán 
van, hanem azt is, hogy Muci mókus rajta ült. 
Aztán tovább haladunk s megállapítjuk, hogy a 
„Muci" is név, még pedig egy mókusnak a neve. 
Azé, amelyiket a többiek Mucinak hívtak. Mert 
esek egy mókusnak a neve, azért van nagybetű-
vel írva. Majd megállapítjuk, hogy a „mogyoró" 
gyümölcsnek a neve, alakját vizsgálgatva meg 
azt vétetem észre, hogy a -t hozzáragasztásá-
val azt akarja az író kifejezni, hogy a mogyorót 
szedte elő a Muci mókus. Hogy a ragnak szük-
ségessége még szemléletesebb legyen, elolvasta-
tom az egész mondatot névragok nélkül és név-
ragokkal. 

És így tovább haladok több mondaton át. 

Begyakorlás. 
A tanítás e mozzanatában leíratjuk azokat a 

neveket, jelentő szavakat, melyeket az olvas-
mányból kikerestünk s függőleges vonallal el-
választjuk a nevet a ragtól. 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBOL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Pestvármegyei Népművelés folyó évi 11. szá-
mának „Éneklő templom" című közleményét 
dr. Nevelős Gyula írta. Kifejti ebben a szerző, 
hogy a kántori vizsgák, képesítések színvonalát 
emelni kell azáltal, hogy a vizsgáló-bizottságba 
az egyházak képviselői mellé szakértő zeneművé-

szeket is meg kell hívni. Az intézeteken kívül 
a gyakorlat szempontjából tanfolyamokat kel-
lene rendezni egyházi körzetenként. Célszerű 
lenne egy eleven és erős szakigazgatási szervet 
is létesíteni az egyházi zene istápolására. — Dr. 
Szekeres László a népművelésről és a faluszer-
vezésről írt cikket. Véleménye szerint a falu 
megszervezése égetően fontos, mert ennek igen 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 19 ((>>,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

sok életbevágó kérdése van, amelyek megoldá-
sától függ a nemzet jövője. — Dr. Iialás Vil-
mos „A közigazgatás és közoktatás szerepe a 
régészeti kutatások támogatásában" cím alatt 
értekezik. — Bánáti Baum Mária az otthon gon-
dozásáról a következőket mondja: Az otthon 
nagy szerepet játszik az ember életében. Életünk 
itt kezdődik, itt folytatódik és legtöbbször itt 
is fejeződik be. Itt szívjuk magunkba az élet 
küzdelmeihez szükséges testi és lelki erőt. Az 
otthoni felfogás, a környezet, az ott uralkodó 
szellem hatással van lelkünk kialakulására. Fej-
lődését vagy elsatnyulását eredményezheti. Itt 
érezzük legelőször, hogy az ember társas lény. 
Az otthon a szeretet főiskolája is. Itt tanuljuk 
meg legyőzni önző énünket és itt tanuljuk meg 
szeretni embertársainkat, az azokkal való érint-
kezésben, akik velünk itt együtt élnek. Az ott-
hon fcntos: 1. önző szempontból. Egyéni boldog-
ságunk fészke. A nyugalom és a boldogság, 
mely benne uralkodik, egész életünknek ugyan-
olyan nyugodt és békés útirányt szab. 2. Haza-
fias szempontból. Ha azt tekintjük, hogy a csa-
lád a társadalomnak egy sejtje és a nemzetet is 
millió és millió ilyen sejt alkotja, akkor látjuk, 
hogy az otthonok szilárd volta, az egyes csalá-
dok életkörülményeinek jóvolta a népek, nem-
zetek boldogulását, műveltségének fejlődését is 
jelenti. Viszont ellenkező esetben lejtőrejutásá-
nak lehet okozója. — B. Czeke Vilma „A gyer-
mekek szórakoztatva nevelése az iskolánkívüli 
népművelés keretében" cím alatt tanulmányt 
közöl. — Hcrcsuth Kálmán arról írt cikket, hogy 
mire és hogyan tanítják-nevelik ma gyermekein-
ket az elemi népiskolában! Az értekező hangoz-
tartja azt, hogy a népoktatói munka ma már 
nem az, ami a múltban volt. Az élet olyan fel-
adatok teljesítése elé állítja a nép nevelőjét, 
amelyeknek megoldásához nem elegendő csak a 
tudás nyújtása. A gyermeket nevelnünk is kell, 
hogy a jövő nemzedék érezni és akarni is tud-
jon. telítve legyen szeretettel, becsületérzéssel, 
mert csak az ilyen egyének képesek nagy elha-
tározásokra és alkotásokra. Arra kell töreked-
nünk az iskoláztatás elején, hogy a gyermek éle-
tében ez ne okozzon nagy zökkenőt. Cikkét foly-
tatva, megállapítja a szerző, hogy a mai nép-
iskola nem az életről tanít, hanem magát az éle-
tet tárja a gyermekek szemei elé: fejleszti a 
gyermek alkotóerejét, képzeletét; önálló gondol-
kodásra késztet. A gyermek cselekvési vágyát 
a tanítás szolgálatába állítja; nem hű másolásra, 
hanem egyéni alkotásra törekszik, miáltal ele-
ven lelkierőket fejleszt. A népiskola azonban 
nemcsak tudást ad, hanem a gyermek értelmét 
is neveli. De neveli a gyermek erkölcsi életét 
is. Régebben csak a tanító kérdezett, ma a gyer-
mek is kérdez; a tanító felvilágosít, vagy irá-
nyítja őt. A gyermek ma aktív munkát végez, 
régebben leginkább passzív hallgató volt. Mint-
hogy a modern népiskola nevelési munkája a 
családi ház ezirányú tevékenységének folyta-
tása, a szülőknek és tanítóknak állandó érint-
kezésben kell lenniök egymással. 

A Nemzeti Közoktatás októberi számának a 
vezetőcikkét Padányi Andor írta a tekintélynek 

és a példának a nevelésben való szerepéről. — 
Móra József az iskolai imának erkölcsi jelentő-
ségét és hatását méltatja. — Nyircö Éva „Buda-
pest oktatótestíilete és a Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár" cím alatt megjelent közleményében 
a budapesti oktatótestület önművelődésre való 
lelkes törekvéséről számol be. — Jovicza I. Sán-
dor a filmoktatás reformjáról írt érdekes cik-
ket. — Kovách Ferenc egy kiváló gyakorló-
iskolai tanítóról emlékezik meg hálás érzéssel. 
— Farkas József a tanítóképzésről írt cikkében 
azt kívánja, hogy módosítsák, illetőleg fejlesz-
szék a képzőkben a gyakorlati kiképzést, hogy 
minden jelölt, mielőtt az intézetet elhagyja, az 
elemi iskola összes tantárgyaiból legalább egy-
egy tanítást tartson. —- Jáger Pál a folyékony 
és értelmes olvasás szabályait ismerteti. 
A Nemzetnevelés folyó évi 21. saámának az első 
cikkében Mátrai Guidó a tankönyvhiány és az 
oktatás tartama meghosszabbításának problémái-
val foglalkozik. — Barabás András a mesés 
földrajzról írt tanulságos, szép cikket. — Vitéz 
Gaál Lajos Szent Erzsébetről, mint a keresztény 
karitatív tevékenység példaképéről emlékezik 
meg egy kitűnően megírt tanulmány keretében. 
A Tanítók Szövetsége ezévi 17. számának „Ne 
bántsuk egymást!" című vezető cikkét Bozsik 
Béla írta. Részletes tudósítást közöl a lap az Or-
szágos Tanítónőszövetség igazgatósági üléséről. 
— Külön cikk ismerteti azt az írásbeli előter-
jesztést, amelyet a szövetség elnöksége dr. 
Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek átnyújtott. — Földes Ferenc a tanítói 
hivatásról írt átgondolt, értékes cikket. 
Az Evangélikus Népiskola októberi számában 
Polacsek Ilona „A hitoktatás reformja az evang. 
elemi népiskolában" cím alatt értekezik. — Kühn 
János azt a problémát fejtegi, hogy milyen 
munkássággal és magatartással szerezheti meg 
a tanító a felettes hatóságok, a társadalom és 
kartársai tiszteletét és megbecsülését. 
A Magyar Népiskola ezévi 10. számának a ve-
zércikkében vitéz Csorba Ödön azt írja, hogy a 
tanítóság ne idegeskedjék, hanem férfias ön-
tudattal állja meg helyét és cselekedeteiben le-
gyen következetes. Az igazságot ne csak hir-
desse, hanem aszerint cselekedjék is. — Pártos 
Ferenc „A földrajztanítástól a földrajztanítá-
sig" cím alatt értekezik. — Kohányi Gyula foly-
tatja alkalmi utasításait a tanterv végrehajtása 
köréből. — Baumann Gyula ismerteti azt az 
eredményt, amelyet a helyesírás és fogalmazás 
tanításában új módszerével elért. — Galla Endre 
az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
munkatervét és célkitűzéseit ismerteti. 
A Tanítók Lapja folyó évi 19. számának „Sza-
nálás" című cikkében Ormós Lajos a közoktatás 
érdekeinek megvédése érdekében szólal fel. — 
Törös Károly Edisonról emlékezik meg. — Mol-
nár János az Országos Tanítószövetségek Nem-
zetközi Szövetsége stockholmi kongresszusának 
a titkári jelentését ismerteti. — fíáthonyi Lajos 
az együttes oktatás (koedukáció) kérdéseivel 
foglalkozik. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 20 ((>>,. ÉVFOLYAM 21. SZÁM.) 

b) Angol lapokból. 

Városi gyermekek a falusi iskolában. 

Érdekes kísérletet végzett a nyáron Oxford 
város közoktatási bizottsága: június és július 
hónapokon át három városi elemi iskolának 
mintegy négyszáz növendékét napról-napra a 
szomszéd falusi iskolába járatta. A kísérleti idő 
rövidsége miatt végleges következtetés ugyan 
nem vonható, de annyit máris meg lehetett 
állapítani, hogy a mindennapi kirándulások a 
tanulók testi és szellemi fejlődésére jó hatással 
voltak. 

Az orvosi véleményből közöljük ezt a kivona-
tot: „Korai lenne még végleges ítéletet monda-
nom, de annyit el kell ismernem, hogy az ered-
mény felülhaladja legvérmesebb várakozásomat. 
Az egészségre gyakorolt hatás ugyan nem fejez-
hető ki és mérhető fontokban vagy hüvelykek-
ben, de azt kétségtelenül megállapíthatom, hogy 
a gyermekek zöme megerősödött s a szülők 
nyilatkozata szerint étvágyuk és alvásuk is ja-
vult. Egyébként a szülők lelkes közreműködése 
is amellett szól, hogy bíznak a kísérlet életre-
valóságában. A tanítók általános véleménye, 
hogy kivált a nagyobb gyermekeknek egészen 
megváltozott a gondolkozása." 

Hogyne változott volna meg, amikor a falun 
szemük elé tárult a gyönyörű zöld mező, a 
szőlőskert, a letarolt szántó, az állattenyésztés, 
holott a városban tehenet is csak képen láttak! 
A falusi iskola ugyan rendszeresen folytatta az 
oktatást, de a szabadban sétákkal és szemlékkel 
karöltve, az új és maradandó benyomásoknak 
egész seregét keltve. 

A gyermekek szállítása autóbuszon történt s 
mert a kijelölt városi iskolák Oxford legszegé-
nyebb negyedében voltak, a lemérsékelt költsé-
gek nagyobbik része közadakozásból nyert fede-
zetet, De még a legszegényebb szülő is készség-
gel meghozta a maga áldozatát, nagyobb költ-
séggel gondoskodva a gyermek élelmezéséről. 

A kontinensen úgy oldják meg a városi gyer-
mekek nyaraltatásának kérdését, hogy néhány 
hétre vidékre küldik őket. Ez valóban a legjobb 
módja az egészségápolásnak és a látókör ki-
szélesítésének, de költséges és inkább a nagy-
városok méreteihez illik. Oxford város kísérlete 
csekély költséggel jár s előnye, hogy a gyerme-
kek nem szakadnak el a családi környezettől. 

R. W. Ffennel. 
The Times, Educational Supplement, 
1931 október 17-i szám. 

c) Német tanügyi lapokból. 

Egy iskolai újság. 
Az egyik bécsi leányiskolának tanulói isko-

lai újságot alapítottak. Az vezette őket erre az 
elhatározásra, hogy egyik társnőjük elveszített 
valamit, amit csak az összes osztályok tanulói-
nak segítségével lehetett megtalálni. Még ezt 
megelőzően tanárnőjük arról beszélt, jó volna 

az iskolában olyan történelemkönyvet össze-
állítani és sokszorosítani, mely a legjobb tör-
ténelmi dolgozatokat foglalná magában. Egy 
tanuló vetette fel akkor az eszmét, hogy isko-
lai újságot kellene alapítani. Elhatározták, 
hogy egy próbaszámot szerkesztenek. Közben 
természetesen nehézségek merültek fel. Az ok-
tatási órákat e célra igénybe nem vehették és 
így a délutánokat kellett erre fordítaniok. 
Ezekre a megbeszélésekre a többi osztályok 
képviselőit is meghívták. Az iskola igazgatója, 
akit erre megkértek, tanáccsal és útbaigazítás-
sal szolgált. Egy tanárnő hektográfot bocsátott 
rendelkezésre, a szülők papirossal és sokszoro-
sító tintával szolgáltak. Megbeszélték ezután az 
újság tartalmát és néhány teljesen használha-
tatlan cikk után sikerült megfelelő ííjságot 
összeállítani, mely alkalmas volt az érdeklődés 
felkeltésére, úgy az iskolai hatóság, mint a 
szülők és tanulók részéről. A technikai mun-
kát, leírást, sokszorosítást, szétosztást külön-
böző osztályok tanulói végezték. Ez az iskolai 
újság 230 példányban került forgalomba. Két 
tanuló a „szülői esten" az összes növendékek 
nevében hozzájárulást kért a szülőktől a leg-
közelebbi szám részére, melyet karácsonyra ter-
veztek. 30 cikk és költemény érkezett a közös 
szerkesztőségbe, ezek közül tízet ért a megjele-
nés szerencséje. A „Kis értesítő" című rovat 
összeköttetést teremtett a tanulók és a felnőt-
tek között, itt különböző, főleg laptechnikai kér-
dések kerültek megbeszélésre. Az első ízben 
igénybevett hektográf már nem felelt meg a 
célnak, tökéletesebb készüléket kellett besze-
rezni. Később egy farsangi számot is tervbe 
vettek 400 példányban. Azi iskolai előírásokat 
természetesen pontosan betartották. A szerkesz-
tőségi összejöveteleket egy tanárnő jelenlété-
ben tartották meg és az iskolai munka zavar-
talansága csorbát nem szenvedett. Törvénnyé 
vált az a felfogás, hogy a tanulók felfogása, 
kritikája érvényesüljön, a munkát, szellemi és 
technikai vonatkozásban is maguk a gyerme-
kek végezzék és a tanárnő csak támogassa ak-
ciójukat. 

Ennek teljesen önálló és eredeti közös gyer-
mekmunka volt az eredménye. 

Az iskolai iíjság két száma a következő tar-
talommal jelent meg. Első szám: 1. Felszólítás 
egy iskolaközösség alapítására. (III. B.) 2. A 
béke. Költemény. (III. A.) 3. Tartsuk tisztán 
az iskola folyosóját! (II. B.) 4. Hogyan keletr 
kezett az iskolaújság? í). A nevető sarokból. 
(Humoros.) — Karácsonyi szám: 1. Karácsony. 
2. Karácsony tíz év előtt. 3. Karácsony. Költe-
mény. 4. Beszélő órák. 5. Téli esték. 6. Kará-
csony a hegyi kunyhóban. 7. Levél egy tanuló-
hoz. 8. Egy teliholdas éjszaka. 9. A fenyőfa. 
10. Karácsony falun. 11. Karácsonyi rajz. 12. Kis 
hírek. 

Az iskolai újság haszna abban nyilvánult, 
hogy az egész iskolában kitűnő hangulatot és 
felfogásban bizonyos egyenletességet teremtett. 
Még jelentősebb eredmény volt az egyéni és a 
közös öntudat felébresztése. 

Die Quelle. 
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f ) L e n g y e l lapokból . 

Népmívelési psychoterapia. 
Az újkori állani nem építhet a tudatlanságra. 

A tudomány ma a nemzetek létének alapja, a 
kormányzás eszköze. Tudomány nélkül nem le-
hetne elképzelni a mai világot. A tudomány a 
technika motorja. Ez az oka annak, hogy a né-
met, az amerikai, sőt a belga ipar is óriási 
összegeket fordított tudományos célokra, mert 
jól tudja, hogy az így kiadott pénz százszoro-
san megtérül. 

Ma tehát senki sem vonja kétségbe a tudo-
mány szükségességét. Felmerül azonban a kér-
dés, hogy a tudomány mindenki számára való-e, 
vagy csak a kiválasztottaké? Vájjon a felső réte-
geket kell magas képzésben részesíteni és az 
alsókat műveletlenül hagyni, vagy pedig min-
denkit a képzés egyenlő színvonala illeti-e meg? 
Avagy talán csak a tudományszerzés egyenlő 
joga illet-e meg mindenkit? 

Rendkívül fontos kérdések ezek és az életben 
különfélekép oldják meg őket. A megoldás min-
den társadalomban az erőviszonyoktól és az 
illető társadalom történeti fejlődésének folya-
matától függ. 

Van olyan nézet, hogy a tudomány csak a ki-
választottak számára való, a többieknek a nép-
művelés egyébként sokféleképen felfogott mun-
kája eredményével kell beérni ök. Ez ugyan 
kasztrendszerben született nézet, de a mostani 
gazdasági zavarok ezt teszik aktuálissá. A nép-
művelés fokát az állam katonai és politikai 
szükségei, valamint a nép foglalkozása adja 
meg. Az ipari államokban, ahol a termelésnél 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A III. osztály beszéd- és értelem-
gyakorlatainak vezérkönyve. 

Régen vártuk már azt a könyvet, mely most 
jelent meg a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek 
sorozatában, amelyet mostPetróczi István, Ber-
waldszky Kálmán és Drozdy Gyula szerkeszt. 

Jhozdy Gyula az Országos Közoktatási Ta-
nács hozzájárulásával megírta a III. osztály 
beszéd- és értelemgyakorlatainak vezérkönyvét. 

Ez a könyv természetes folytatása azoknak a 
Quint—Drozdy-féle I. és II. osztályos vezér-
könyveknek, melyek a beszéd- és értelemgyakor-
latoknak új s a legkényesebb pedagógiai igénye-
ket is kielégítő módszerét honosították meg a 
népiskolában. 

A most megjelent III. osztály számára írt 
vezérkönyv mindenben követi az első két kötet 
szellemét. Minden sorából közvetlenség, meleg-
ség, széleskörű tudás, pedagógiai érzék, hozzá-
értés és a tantárgy iránti meleg szeretet árad 
felénk. 

nagyon komplikált gépek játszanak szerepet, 
természetesen a népoktatás magasabb színvona-
lára van szükség, mint például a pásztor- vagy 
a földmívesnépeknél. Hozzájárulnak az írás és 
olvasás terjesztéséhez a politikai pártok is, mert 
ezt propagandájuk eszközéül használják fel, hogy 
befolyásukat megtarthassák párthíveik fölött. 
Ám ez a nevelés és művelés kevésbbé hasznos, 
mert inkább az einber lelki idomítására törek-
szik, mint az emberi értelem valódi fejlesztésére. 
Az tehát a leghasznosabb, ha a népművelés párt-
irányoktól függetlenné válik és tartós befolyást 
gyakorol az emberekre, tehát nemcsak a. gyer-
mek- és az ifjúkorban. A felnőtteknek! nincsenek 
ugyan új képességeik, de szellemi erőik más-
képen helyeződnek el és az ész és akarat mind-
inkább felszabadulnak a gyermeki és ifjúi évek-
kel összekötött bizonyos függőségből. 

Az iskolában mindig történik bizonyos tehet-
ségszerinti kiválasztódás és ezen az úton később 
kialakulnak a szakmabeli és társadalmi kiválasz-
tottak. 

Sajnos, a felnőttek oktatásánál nem veszik 
eléggé számba az oktatottak hajlandóságát és 
képességét, pedig ez igen fontos kérdés. Tehát 
inkább továbbképző szaktanfolyamokat kellene 
szervezni, amelyek a mindennapi életben a tanács-
talan „tanult" emberek helyett olyan közkatoná-
kat nevelnének a társadalom számára, akik tu-
datában vannak Isten és emberek iránti köteles-
ségeiknek. Fontos szerepet játszik itt nem any-
nyira az, ki mit tud, hanem az, hogy hogyan 
tudja. Wolert Wladiszláv. 

Oswiata Polska, 1931. 3. sz. 

A könyv első részében a III. osztály beszéd-
és értelemgyakorlatai módszerének elméleté-
vel foglalkozik a neves szerző, a tőle megszokott 
könnyed és közvetlen alakban. Ennek a résznek 
olvasgatása közben egészen új világ tárul elénk. 
Ebből a részből megismerjük, hogy mi az, ami-
vel a III. osztály beszéd- és értelemgyakorlatai-
nak keretében foglalkoznunk kell, hogy mit kí-
ván az 1925-ben kiadott népiskolai tanterv a 
III. osztály beszéd- és értelemgyakorlati anya-
gának feldolgozása közben nyújtani, s hogy 
miként kell az anyag feldolgozása közben a tan-
tervi célt szolgálni. Drozdy ebben a részben 
elméletileg foglalkozik ugyan a tantárgynak a 
III. osztályra vonatkozó módszerével, de itt sem 
tagadja meg önmagát, hanem — éppen úgy, 
mint előadásaiban és cikkeiben teszi — az elmé-
letet nyomban a gyakorlatban alkalmazott pél-
dákkal világítja meg s gyakorlattal igazolja az 
elmélet igazságát. Minden során meglátszik, 
hogy a szerző a pedagógia elméletében is éppen 
ngy otthon érzi magát, mint annak gyakorla-
tában. 

A olvasó lelkét észrevétlenül alakítják, simít-

A T U D Á S H A T A L O M 
A K Ö N Y V K I N C S 
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ják ezek a fejtegetések a III. osztály beszéd- és 
értelem gyakorlatainak helyes módszeréhez. Ha 
egy-egy gondolatát elemezzük, szabadulni nem 
tudunk tőle. El kell fogadnunk, mert a szerző 
olyan érvekkel támogatja s olyan alakban írja 
le azokat, hogy kristálytisztán áll előttünk min-
den egyes gondolatnak pedagógiai célja. 

A könyv következő részében óráról-órára ki-
dolgozott részletes tanmenetet találunk. Még pe-
dig nemcsak az osztott, hanem az osztatlan is-
kola tanmenetét is, s kettőből könnyen össze-
állítható a részben osztott iskola helyi tan-
menete is. 

A vezérkönyvnek nagyrészét azonban a 68 ta-
nítási tervezet és részletesen kidolgozott minta-
tanítás íoglalja el. Hatvannyolc tanítási egy-
ség, mely felöleli az egész évi anyagnak minden 
egyes részletét, még pedig helyi tanmenet sze-
rint haladva! Ez már magában is nagy érték. 

Minden egyes tervezet és mintatanítás előtt, 
Drozdy előbb a tanító lelkét alakítja, simítja a 
tanítás anyagához s a feldolgozás módjához. 
Hangulatos és vonzó alakban mutat rá arra, 
liogy miként válasszuk ki községünk viszonyai-
nak s a beszéd- és értelemgyakorlatok céljának 
megfelelő anyagot. Mikor ezt a fejezetet a tanító 
elolvassa, nemcsak megismeri, hanem meg is 
szereti azt az anyagot, mellyel a beszélgetés ke-
retében foglalkoznia kell. S ez a megszeretés vá-
gyat indít lelkében az anyaggal való foglalko-
zásra, a róla való beszélgetésre, a gyakorlatban 
való keresztülvitelre. 

Ezeket a bevezetéseket a tanítási tervezetek 
és részletesen kidolgozott mintatanítások leírása 
követi. Itt elég volna éppen csak annyit mon-
danom, hogy: valamennyit Drozdy írta. írásai-
ból, a továbbképző tanfolyamokról és tanító-
gyűlésekről ismerjük már gondolkozását, tudá-
sát, közvetlen, könnyed, megkapó stílusát, ta-
nítói egyéniségét. S ezekben a tervezetekben és 
mintatanításokban is önmagát adja. Lelket önt 
a legel vontabbnak látszó anyagba is. Kedvessé, 
vonzóvá teszi azt a tanító és a gyermek előtt 
egyaránt. 

A tervezetekben és mintatanításokban a szerző 
rámutat arra, hogy mit és hogyan szemléltes-
sünk, hogyan indítsuk meg a beszélgetést, mi-
ként vezessük és irányítsuk azt úgy, hogy a 
gyermekek aktív részt vegyenek a tanításban. 
Lépten-nyomon utasításokat, tanácsokat talá-
lunk arra, hogy a beszélgetések egyes mozzana-
taival kapcsolatban, miként fejleszthetjük a 
gyermek gondolkozását, okoskodó, következtető, 
ítélő- és kifejezési készségét s miként szolgál-
hatjuk harmonikusan az értelmi, az érzelmi és 
az akarati nevelést. A tervezetekben is, meg a 
részletesen kidolgozott tanításokban is, szinte 
magunk előtt látjuk községünknek azt a részét, 
melyről beszélgetünk. Világosan áll előttünk, 
hogy melyek lehetnek a beszélgetésnek azok a 
mozzanatai, melyekkel a földrajzi érdeklődést 
felkelthetjük, a földrajzi s természetrajzi gon-
dolkozást fejleszthetjük. Az egyes tanítási ter-
vezetek lépésről-lépésre vezetnek bennünket is, 
meg a gyermeket is a község, a környék, a já-

rás és a vármegye térképének kialakulásához, 
a térképvázlatok készítéséhez és a térképolva-
sáshoz. 

Sok, sok értékes útmutatást találunk a terve-
zetek és mintatanítások keretében arra vonat-
kozólag is, hogy községünkben miként gyűjtet-
hetünk az egyes beszélgetésekhez megfelelő 
személeti anyagot. Ezekben a részekben olyan 
semmiségeknek látszó anyagra is rámutat a 
szerző, melyekre eddig nem is gondoltunk s 
meglepetve látjuk, hogy mennyi pedagógiai ér-
téket lehet ezekből is kiaknázni. 

Drozdy ebben a könyvben megírt tervezetei-
ben és mintatanításaiban nemcsak az anyagot 
s annak feldolgozási módját nyújtja, hanem, 
ahol kívánatos, a nevelői vonatkozásokra is rá-
mutat s nevelési szempontból is okadatolja el-
járását. Ezek a részek kurzív betűvel vannak 
szedve a vezérkönyvben s összességük úgyszól-
ván az egész neveléstant felöleli. Ezzel a szerző 
elérte azt, hogy a neveléstani és módszertani 
elveket konkrét esetekkel kapcsolatban látjuk 
alkalmazva. Ez is egyik nagy, nagy értéke a 
könyvnek, mert így az elméletnek és a gyakor-
latnak szoros kapcsolatát szemlélhetjük. 

Vezérkönyvében alkalmi tanításokat is közöl 
a szerző. Ezek is mind, mind vonzóak, kedvesek 
s gondolatokat ébresztenek arra, hogy azoknak 
az alkalmi eseteknek pedagógiai ériékét, me-
lyeknél közvetlen és friss szemléletekre támasz-
kodhatunk, miként aknázhatjuk ki a III. osz-
tály beszéd- és értelemgyakorlatainak keretében. 

Igen értékes útmutatást találhatnak a vezér-
könyvben tanyán működő kartársaink is arra 
vonatkozólag, hogy az elszórt tanyaházak kö-
zött miként lehet a III. osztály földrajzi vonat-
kozású anyagát feldolgozniok. 

A tanítási tervezeteket és mintatanításokat 
közel 80 rajz díszíti. Ezek részint a tanító táblai 
magyarázórajzai, részint térképvázlatok, részint 
pedig a beszélgetési anyag illusztrálására szol-
gálnak. Ha ezeknek a rajzoknak vonalait meg-
figyeljük, látjuk, hogy végtelenül egyszerűek s 
mégis sokat kifejeznek. Néhány kísérletezés 
után minden tanító könnyedén a táblára vet-
heti. Négy színes kép is díszíti a könyvet, me-
lyekkel arra kíván rámutatni a szerző, hogy 
miként bánjon a tanító a színes krétával. 

Ezt a vezérkönyvet minden tanítótársamnak 
meg kell ismernie. Ha megismerte, a III. osz-
tály beszéd- és értelemgyakorlatait már meg is 
szerette. Ott kell tehát lennie ennek a vezér-
könyvnek minden tanító asztalán, aki tanításá-
ban a tökéletesedés, a művészet felé kíván tö-
rekedni. 

Szerencsés gondolatnak tartom, hogy a Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda, mint kiadó, lehe-
tővé tette, hogy kartársaim a nehéz gazdasági 
viszonyok között kedvező fizetési feltételek mel-
lett is megszerezhetik ezt a könyvet, mely min-
dennapi munkájukat nagyon meg fogja köny-
nyíteni. 

Lendvay Béla. 
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Magyar Tanítók Évkönyve 1931—32. Szerkesz-
tették: Bene Lajos és Berwaldszky Kálmán. 
Dante könyvkiadó, Budapest. 

Az előttem levő munkának gazdag tartalmára 
korántsem lehet egyszerű címéből következtetni. 
Az olyan könyvet, amely hivatásunk teljesítése 
közben állandóan ellát bennünket a szükséges 
útbaigazításokkal, Vademecumnák szokták ne-
vezni. Vademecum latin szólásnak az az értelme, 
jöjj velem s légy mellettem minden esetre. Ilyen 
Yademecumot adott most közre Bene Lajos és 
Berwaldszky Kálmán a tanítóság használatára. 
Aki állandóan kéznél tartja, mindenkor meg 
fogja benne a neki szükségeseket találni. A több 
mint félezer lap terjedelmű vaskos kötetben a 
tudnivalók gazdag kincsesháza tárul fel előttünk. 
A változatos tartalmú közleményeket a szerkesz-
tők tizenegy csoportba sorolták. Ezeknek tekin-
télyes része hivatali teendőik végzésében, a tan-
ügyi közigazgatás mezein segíti a tanítókat, de 
különösen az igazgatókat. A cikkek életbevágó 
ügyeinkben nyújtanak kimerítő s feltétlenül 
megbízható tájékoztatást. Eligazítanak az elő-
lépés, szabadságolás, helyettesítés, illetmények 
tekintetében felmerülhető ügyes-bajos dolgaink-
ban, hogy a kötet élére helyezett határidőnapló-
ról se feledkezzünk meg. Amellett az előző kötet 
ilynemű közleményeinek kiegészítésekép meg-
találjuk az elmúlt év alatt hozott oktatási tör-
vények és fontosabb rendeletek világos, egyszerű 
magyarázatát is. Ilyen például a segédtanítói 
és segédóvónői szolgálat szervezésére, vagy a 
boletta-rendelet értelmezésére vonatkozó rész. 
A szervezeti ügyeket tartalmazó fejezetben két 
önálló értekezéssel találkozunk. Boreczky Ele-
mér a hitfelekezeti elemi iskolák fenntartásával 
kapcsolatos adózási kérdésekre világít rá szaba-
tosan, a jogforrások közlésével. Simon József 
cikke hasznos tájékoztatást nyújt a gyógypeda-
gógiai intézetekről. A következő cikkben Kósa 
Kálmán a tanítói fegyelmi eljárás lényegével 
ismertet meg bennünket tömör előadásában. 
Az évtizedes gyakorlat folyamán szerzett 
nagy jártasság tükröződik vissza írásából s 
mi is szívesen hengsúlyozzuk azt a figyel-
meztetését, hogy saját érdekünk követeli, 
hogy a tanügyi közigazgatás különböző ágai-
ban kellő tájékozottságra tegyünk szert. Ko-
hányi Gyula Az iskolai fegyelmezésről ír 
az idetartozó irodalmat ismertető cikkében 
arra nézve ád felvilágosítást, hogyan lehet a 
gyermek lelki életébe behatolni. Vadász Károly 
azt fejtegeti írásában, hogy a közigazgatási re-
form mily mértékű befolyást biztosít a törvény-
hatósági bizottságban a tanügyi igazgatás kép-
viselőinek. Másik! közlemény B. K. tollából a 
Budapest székesfőváros közigazgatásában be-
állott változásokat ismerteti. A közegészségügy 
fejezetében Éderer István nyújt a mindennapi 
fertőző betegségekről nélkülözhetetlen tudnivaló-
kat. Szaller Miklós a hatóságoknak az iskolák 
egészségügyével kapcsolatos kötelességeit so-
rolja fel szakavatott módon. Nevelés, tanítás 
gyűjtőcím alatt húsz írónak huszonnyolc közle-
ményét találjuk. A magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt intézményét Petri Pálné meleg szeretet-

tel ajánlja a tanügyi világ további figyelmes 
gondoskodásába. Azt fejtegeti, hogy az itt folyó 
munka annak a szociális nevelésnek szolgálatá-
ban áll, amely arra van hivatva, hogy a mai 
társadalmi és súlyos gazdasági helyzetet orvo-
solja és számtalan nehézségét enyhítse. Az Ifjú-
sági Vöröskereszt egyesület keletkezéséről, mű-
ködéséről s jelentőségéről Sebestyén Erzsébet ad 
tömör beszámolót. Közli továbbá azt a nagy-
hatású s mély pedagógiai belátással felépített 
nűntatanítást is, amelyet Kispesten, a pest-
megyei pedagógiai szeminárium keretében tar-
tott. Rövid, félórás tanításával bámulatos töké-
letességgel sikerült a cikkírónak a gyermekek 
lelkét megkapni s az intézmény számára ered-
ményesen megnyerni. Ifj. Wlassics Gyula báró 
művésziesen megírott cikke azzal a szélsőséges 
felfogással száll harcba, amely feleslegesnek tart 
minden tankönyvet. Meggyőző érvekkel világítja 
meg, hogy a tankönyvnek mily fontos szerepe 
van a tanuló lelki egyéniségének kialakításában. 
Az iskolának rá kell nevelni a tanulót, hogy 
megtanuljon tanulni, hogy aztán a szellemi ön-
munkálkodás útjára is eljusson. Ez annál fon-
tosabb feladat, mert egyik módja az életre való 
nevelésnek. Így a tankönyvnek az is hivatása, 
hogy a tanuló belőle nyerje az első indítást mű-
veltségének megszerzésére. Ne ragadtassuk azért 
magunkat szélsőségbe s ne vessük el teljesen a 
tankönyvből való tanulás szükségességét, hanem 
ismerjük el, a tanító munkája mellett a tan-
könyv is hasznos szolgálatot tehet. Takács Bélá-
nak nemes egyszerűséggel megírt tanulságos 
cikke a pedagógiai szemináriumoknak már eddig 
is kétségkívül jelentkező erkölcsi hatását fejte-
geti s gyakorlati eredményeire mutat rá. Cikké-
ből örömmel állapíthatjuk meg, hogy ennek az 
intézménynek további fejlesztését és így hatá-
sának fokozását remélhetjük. Padányi Andor-
nak emelkedett hangú fejtegetései a szülői érte-
kezletekkel foglalkoznak és szakavatott útbaiga-
zítást tartalmaznak vezetésükre. Dénes Szilárd 
cikke a tanító beszédéről szól. Bene Lajos azo-
kat az aggodalmaskodókat akarja megnyugtatni, 
akik attól tartanak, hogy az egész osztály igény-
bevételével felépített tanítás a fegyelmezés ro-
vására megy. Drozdy Gyula értekezése gyakor-
lati útbaigazítást ad a helyi tanmenetek készí-
tésére, keresztülvitelére; arra is kiterjeszkedve, 
mely esetekben van helye tanév közben a tőlük 
való eltérésnek. Arra nézve is felvilágosítást ád, 
hogy mi hasznát vehetjük a kötetben közölt 
tananyagbeosztásoknak. Angyal János eleven-
hangú fejtegetése az órarendek észszerű össze-
állításának jelentőségére mutat rá. Kolumbán 
Lajos a lakóhelyTről szóló ismeretek eredményes 
tanítása érdekében ád követésreméltó tanácso-
kat. Háros Antal Miről fogalmaztassunk"? címen 
az élmények fontosságát fejtegeti gazdag tapasz-
talatai alapján. Igen becses része a rovatnak az 
elemi iskola valamennyi tárgyköréből készült, 
hetekre kidolgozott tananyagbeosztás, még pe-
dig osztott és osztatlan iskolák részére egyaránt. 
A beszéd- és értelem gyakorlat, valamint a helyes-
írás, az írás s a fogalmazás anyagát Drozdy 
Gyula dolgozza fel; a helyesírásét részben Bene 
Lajos; a számolásét Kontarik Gyula, a földrajzét 
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Kiss József, a történelemét Vonstetten Elemér, 
a természettanét Bene Lajos, a természeti és 
gazdasági ismeretekét Móczár Miklós, az egész-
ségtanét Bene Lajos, a rajztanításét Bertvaldszhy 
Kálmán és Tscheik Ernő, az énektanításét Kon-
tárik Gyula, a kézimunkáét Berwaldszky Kál-
mán, a női kézimunkáét Greczmájerné Biti 
Mária és Szilvásy Eleonóra, a testgyakorlásét 
Dunaháti Mészáros Gyula állította össze egy-
forma gondossággal. Az iskQlánkívüli népműve-
lés teréről a kérdésnek két elismert munkása 
közli gyakorlati útmutatásait, tájékoztatását: 
Fekete József és Pataky Mária. Általános isme-
retek címe alatt is három érdekes cikket kapunk. 
A gazdag s becses tartalomnak megfelelően a 
mű külső kiállítása is minden dicséretet meg-
érdemel. Nyomása, papirosa is egyaránt kifogás-
talan; a díszes, vászonkötésű kötet mindamellett 
feltűnő olcsó áron, 4 pengőért kapható a Dante 
könyvkiadóvállalatnál, Budapest, VI, Ó-utca 27. 

Dénes Szilárd dr. 
„Kazinczy világa." „Magyar irodalmi ritkasá-
gok" tizedik száma. Szerkeszti Vajthó László. 

Kazinczy műveinek jórésze újabb kiadásban 
évtizedek óta nem jelent meg és így közönsé-
günk a minden idők legnagyobb magyar iro-
dalmi agitátorát és reformátorát alig ismeri. 
Éppen ezért végzett Vajthó László különösen 
értékes munkát, amikor a centenárium alkal-
mával a magyar olvasók figyelmét Kazinczy 
Ferencre irányítja és adatokkal teletömött 
hosszas értekezések helyett gondosan kiváloga-
tott szemelvényekben állítja szemeink elé Ka-
zinczy egész, sokoldalú munkásságát, irodalmi 
harcainak minden eredményét. 

A könyvben mindenütt maga az író beszél s 
ez teszi a közel 200 oldalas munkát elevenné, 
lüktetővé, nemcsak tanulságos, de egyben ér-
dekes olvasmánnyá. A szemelvényekből meg-
ismerjük a költőt, nyelvészt, esztétikust, kriti-
kust, műfordítót, útirajz-, életrajz-, levél- és 
naplóírót, nevelőt, politikust. A szerkesztő által 
közölt Kazinczy-töredékek magukban is önál-
lóak, időrendben híven mutatják írójuk fejlő-
dését. A könyv Kazinczynak nemcsak azokat a 
munkáit öleli fel, amelyek a műveltek tudatá-
ban fogalommá váltak, de közöl kevésbbé is-
mert munkákat is. Ezek között különösen érde-
kes a „Festés, faragás nálunk" című tájékoz-
tató, amely talán legjobban bizonyítja Kazinczy 
sokoldalúságát, minden szépre, értékre kiterjedő 
figyelmét. Megkapó, amit Kazinczy ennek be-
vezetésében mond: „Minthogy a mesterség sze-
retete nem tanítómunkákból, hanem a reme-
keknek gondos szemlélésekből meríttetik: meg-
nevezek néhány helyeket a hazában, ahol azok, 
akik a mesterség iránt vonzódást éreznek, sze-
meiket gyakorolhatják, lelkeiket emelhetik." A 
korát messze megelőző műtörténész és eszté-
tikus beszél ebben a tanulmányban, amelyet 
így fejez be: „Óhajtanám, hogy ez a sietve tett 
jelentés másokat arra bírna, hogy követnék pél-
dámat és ami szépet a hazában látnak, ismér-
nek, hasonló jelentésekben hozzák a publikum 
tudásába." 

Vajthó László a gyűjteményt elsősorban az 
ifjúságnak szánta, amelynek alig van alkalma, 

hogy Kazinczy korszakalkotó munkásságáról, 
irodalmunk első európai szellemű és művelt-
ségű reformátoráról teljes áttekintést kapjon. 
De a művelt közönség is nagy haszonnal for-
gathatja a könyvet s kívánatos lenne, hogy 
minden magyar legalább annyit tudjon nemze-
tünknek erről a nagy fiáról, amennyit ez a sze-
melvényes kiadás nyújt. 

Az ízléses kiállítású könyv a Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg. Ára 
3 pengő. 

Ilados Jenő: „Magyar kastélyok." (Kiadja a 
Műemlékek Országos Bizottsága és a Könyv-
barátok Szövetsége.) 

A magyar mult művelődéstörténelméhez kí-
ván adalékokkal szolgálni ez a tartalmában s 
kiállításában egyaránt kiváló munka. A szerző 
kifejezetten hangsúlyozza, hogy kastélyaink is-
mertetése nem tekinthető lezárt kutatásnak, in-
kább a további kutatások útját akarja egyen-
getni, mikor idevágó irodalmunk nagyon is 
szegényes anyagának a vidéki főúri kastélyokra 
vonatkozó részét helyszíni adatokkal és fel vél e-
lekkel kiegészítve csoportosítja. 

A munka mégis jóval nagyobb értékű, mint 
ahogyan azt a szerző szerénysége fel akarja 
tüntetni. Nagyobb értékű először azért, mert 
újabb, ékesen szóló bizonyítékát adja meg-
gyötört országunk élniakarásának és a barbár-
nak híresztelt magyarság mélységes kultúrájá-
nak. Áttekintő képet nyújt arról, hogy a leg-
mostohább viszonyok ellenére is miként nőttek 
ki főuraink kastélyai egymásután a vad, műve-
letlen földből, hogy a tudományok, művészetek, 
az irodalom, a békés, magasszínvonalú társada-
lom bástyáivá legyenek, hogy megteremtsék 
képtáraink és múzeumi gyűjteményeink mag-
vát, belőlük induljon útra országunk legtöbb 
kultúrintézménye, a dolgos Magyarország annyi 
nagysága. 

De értékessé teszi a könyvet az is, hogy a 
szerző összefoglaló képét adja a XVII. század 
második felétől a XIX. század közepéig ter-
jedő kétszáz esztendő európai stílusfejlődésének 
a renaissancetól a barokk különböző formáin 
keresztül a klasszikus görög és római formák 
teljes uralomrajutásáig, az úgynevezett törté-
nelmi stílusok harmadfélezredes fejlődésének 
utolsó láncszeméig és bemutatja, hogyan és mi-
lyen időrendben érvényesülnek ezek a stílusok 
a mi kastélyépítkezéseinknél. 

Megállapítja, hogy végigtekintve a török hó-
doltság óta épült történelmi stílusú kastélyaink 
hosszú során, sok összefüggéstelen, elszigetelt 
és idegenszerű jelenség között is teljes határo-
zottsággal négy típus kikristályosodását lát-
juk. A régebbi korokba nyúló négytomyú vár-
kastélyét, a XVIII. század közepének francia 
kertben álló nemzeti rokokó, mondjuk Grassal-
kovich-stílusú kastélyát, a szabadságharcunk 
előtti négy évtized angol parkban álló empire, 
Palatinus-stílusú kastélyát és ugyanennek a 
kornak a községek házai közé épített nemesi 
kúriáját. Mind a négy az általános európai stí-
lustörekvések talajában gyökerezik, de vala-
mennyi típusban a mi viszonyaink is vissza-
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tükröződnek, bizonyságául unnak, hogy orszá-
gunk minden kor kultúráját mily jelentős nem-
zeti asszimiláló erővel tudta sajátjává tenni. 

A szerző a főúri kastélyainkról nyújtott képet 
a hozzájuk tartozott kertek ismertetésével egé-
szíti ki. Megemlékezik a barokk-kastélyainkat 
övezett francia kertekről, amelyekben a növény-
zet kivetkőztetve természetes jellegéből, csak 
annyiban kapott helyet, amennyiben anyagot 
szolgáltatott a kert arehitektonikus kialakítá-
sához. A klasszikus építészeti fonnák érvényre-
jutásával azután a kertek képe is gyökeresen 
megváltozott, a fák és bokrok természetes szép-
sége teljességgel visszahódította jogait, az ar-
ehitektonikus kialakítás helyébe a botanikus 
érdeklődés lépett és divattá vált a növényi kü-
lönlegességek, exotikumok beszerzése, ültetése és 
tenyésztése. 

A könyvet kétszáznál több, szebbnél-szebb 
fénykép-reprodukció díszíti, amelyekben az ol-
vasó nemcsak gyönyörködhetik, de saját szemé-
vel is végigkísérheti kastélyaink sokféleségét, 
stílusuk fejlődését, átalakulását. A végig érde-
kes munkát a bemutatott kastélyok történetének 
ás építészetének alakrajzokkal ellátott ismerte-
tése fejezi be. 

A közel 250 oldalas könyvet, amely a magyar 
nyomda és sokszorosítóiparnak valódi remeke, 
a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda állította elő. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Peter Petersen: I)as Unterrichtslebeii. (A ta-
nítás mint élmény.) „Die Quelle", 1930, 1. sz. 

Szerző a mai Németország egyik vezető pe-
dagógusa és feltétlen híve az új iskolának; 
igazgatója a jénai neveléstudományi intézet-
nek (Erziehungswissenschaftliche Anstalt), 
amely Tliüringiában a népiskolai tanítóképzést 
is végzi és kísérleti gyakorló népiskolával ren-
delkezik.1 Az előttünk fekvő tanulmány kon-
krét adatok alapján ismerteti azt a tanítási el-
járást, amely ott folyik. Ezt az élményszerű ta-
nítást (Unterrichtsleben), amely szöges ellen-
tétben áll a hagyományos tanítással, Petersen 
imígy határozza meg: „Problématartalmas, 
gyermekeket és fiatalokat természetes módon 
tanulásra ösztönző helyzetek világa"; ez a 
„helyzet" pedig: „ingerek összesége, amelyek az 
egyedet arra kényszerítik, hogy mint összesség 
(Gesamtheit) reagáljon". Ez a természetes ta-
nítás nem tantárgyak és tanórák szerint folyik, 
hanem merőben a gyermek tevékenységi ösz-
tönére és funkcionális kedvtelésére (Funktions-
lust) támaszkodik, ami a három első iskolaév-
ben az időnek 90 százalékát foglalja le, lígy-
hogy a kezdők csupán heti egy órában része-
sülnek tervszerű magyarázatban, gyakorlásban, 
ismétlésben. Ez a természetes szabad tanítás a 
középső fokon a tanítási időnek kétharmadát, 
a felső fokon egyharmadát foglalja le. (Szerény 

1 V. ö. P. Petersen: Der Jena-Plan einer freien allgemei-
nen Schule (1929, 2. kiad.) és Magyar Puedagogia 1930, 
2 4 0 - 4 2 . 1. 

véleményünk szerint az időnek ez aa arányta-
lan felosztása a tanítás rovására túlságosan 
kedvez a szabad tevékenységnek.2 Fejtegetései-
nek további folyamán szerzőnk számos peda-
gógiai élményt közöl és ezeket az „eseteket" 
mintegy bizonyítékoknak tekintve, belőlük túl-
zott következtetéseket von le. Bármily szerény-
telennek lássék is, sokévi elméleti tanulmá-
nyainkra és gyakorlati tapasztalatainkra tá-
maszkodva, kénytelenek vagyunk az ő elismert 
tekintélyével szemben állást foglalni és az ilyen 
„esetek" tanulságait és értékét a kellő mértékre 
leszállítani. Igazolásul kiragadom a 14. lap al-
ján közölt érdekes esetet: Dr. Boas amerikai 
egyetemi tanárt felkérték, tartana a kicsinyek-
nek (kívánságukra!) előadást az embertanból, 
amelyet a tanítónő magára nézve nehéznek ta-
lált. Amikor a társalgás odáig jutott, hogy a 
tanár elbeszélése szerint az Egyesült-Államokba 
bevándorolt olaszok arca néhány óv múlva az 
amerikaiak keskeny, hosszú arcformáját ölti 
magára, egyik gyermek azt kérdezte: „Hát mi 
lesz, ha visszavándorolnak, akkor visszanyerik 
régi arcukat?" Dr. Boas megjegyzi, liogy ezt 
a kérdést még egy főiskolai hallgató sem ve-
tette fel előtte s neki sem jutott eszébe, bár jo-
gosultságát nem lehet kétségbe vonni. . . Ne-
künk pedig ennek ötletéből a kis Móricka jut 
eszünkbe, aki kotnyeles és okvetetlenkedő tré-
fás ellenvetéseivel hol zavart, hol derültséget 
kelt. Más: az 5. lapon közölt eset azt a jelensé-
get óhajtja szemléltetni, hogy az új iskola el-
járása folytán a dolgok a gyermekben gyak-
ran egyszerre válnak tudatossá és az egyszerre 
azon veszi észre magát, hogy a dolog sikerült. 
Ennek az „Auf einmal"-nak a bőse ezúttal egy 
első osztálybeli gyermek, aki rossz tollal fog 
hozzá a következő heti jelige (Wochenspruch) 
leírásához, ami végre sikerül is neki: „Sage 
nie, ich soll; sage stets, ich will". Hát, kedves 
olvasó, bárhogy is forgassam ós fordítsam ezt 
a többféleképen magyarázható mondatot, akár 
enyhén: hogy ne várj a parancsra, hanem sa-
ját akaratodból cselekedjél; akár szigorúbban: 
nekem ne parancsoljanak, mert én azt teszem, 
amit akarok — a sollen és wollen (kell — akar) 
elvi ellentétét ebből a mondatból kiküszöbölni 
nem lehet. Ügy véljük, hogy a tudós szerző 
aligha gondolta végig azokat a következtetése-
ket, amelyek ebből a példából önként kínálkoz-
nak és a való élet folyásával s az erkölcsi vi-
lágrenddel merő ellentétben állnak. Ám azért 
távolról sem akarnók lekicsinyleni azokat a 
pozitív életrevaló tanulságokat, amelyeket a 
szerző a kísérleti iskola több évi gyakorlatából 
leszűr és a következőkben foglal össze: 1. A ta-
nító számoljon a gyermekek ritmikus fejlődé-
sével és igyekezzék magát a cselekvő gyermek 
világába, gondolkodásába beleélni (hineinden-
ken), amely lényegesen elüt a felnőttekétől. En-

2 Ezt a szabad (szabados?) tanítási eljárást boncolja 
Kritikailag a természetes magyar észjárás érveivel „Milyen 
legyen az órarend a népiskolában?" című cikkében Angyal 
János s.-tanfelügyelő a Bene—Berwaldszky-féle Magyar 
Tanítók Évkönyvének most megjelent 1931—32. évi ki-
adásában a 280—87. lapon. 
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nek a gondolkodásnak köre jóval tágabb, mint 
a hagyományos iskolamesterség feltételezi. 
2. A természetes, ösztönös tanulásnak az eddigi-
nél nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani ós 
nagyobb tért engedni. Ez a tanulás belső nyu-
galmat, lelki egyenáramot feltételez, mert csak 
a nyugalmas állapotból kiindulva lehet alkotni. 
3. Épp ezért tartózkodni kell a felesleges beavat-
kozástól, akár segítés, akár elismerés formájában 
nyilatkozzék is meg, mert ez a munkájában 
teljesen elmélyedt gyermeket vagy megzavarja, 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
A német történeti tankönyvek revíziója. 

A nemzeti szindikátusba tömörült francia taní-
tóknak hivatalos heti folyóirata, a L'Ecole libé-
ratrice" július 25. száma „Hol tart Németország 
történeti tankönyveinek megjavításában?" cím-
mel cikket közöl a német Kawerau* tollából, 
akit hivatalból bíztak meg a porosz tankönyvek 
felülvizsgálatával. A szerző visszapillantáson 
kezdi: a német köztársaság és egy európai kö-
zösség érdekében vívott küzdelem a történeti 
tankönyvekben tükröződik vissza. Hänisch mi-
niszter 1919 végén betiltotta a régi történeti 
tankönyvek használatát, anélkül azonban, hogy 
megfelelő újak rendelkezésre álltak volna. A 
Carnegie-alapítvány kezdeményezte ankett a 
tankönyvek ügyében, az 1924-i nemzetközi törté-
neti kongresszus és az 1925-i stockholmi kon-
gresszus a gyakorlati kereszténység ügyében 
újabb lendületet adott a mozgalomnak. Dr. 
Becker kultuszminiszter bizottságot nevezett ki 
valamennyi tankönyv felülvizsgálatára. A régi 
s a forgalomból kivont történeti könyvek helyét 
újak foglalták el, amelyek azonban csak kisebb 
részben elégítik ki az 1926-i berni értekezletnek 
következő követeléseit: L Kiselejtezése mind-
annak, ami hamisnak és nem szabatosnak bizo-
nyult (a valóság megmásításának tekintendő az 
olyan fontos tények elhallgatása is, amelyek a 
szóban forgó hazákra nem előnyösek). 2. Elíté-
lendő az ú. n. „kettős erkölcs"; elismeréssel kell 
illetni azt, ami nagyot a többi országok alkottak. 
3. Mellőzendő minden általánosító ítélet a többi 
népekről. 4. Bölcs tartózkodás a világháború 

* Kawerau Siegfried (szül. 1886-ban) 1927 óta főigaz-
gató és egy kísérleti iskola vezetője Berlinben, a szocio-
lógiai pedagógia jellegzetes képviselője, aki nagy hévvel 
csatlakozott a Paul Oestreich vezetése alatt álló, úgyne-
vezett „elszánt iskolareformerek" táborához. Számos írása 
közül kiemeljük a következőket: Soziologische Pädagogik 
Társadalmi pedagógia, 2. kiad., 1924). Alter und neuer 
Geschichtsunterricht (Régi és új történetírás, 1925). 
Denkschrift über die deutschen Geschichts- und Lese-
bücher (Emlékirat a német történeti és olvasóköny-
vekről, 1927). 

vagy elkedvetleníti. 4. A hagyományos tárgy-
köröket és a tananyagnak évfolyamok szerint 
való felosztását alapjában revideálni kell; eb-
ben a tanítót az eddiginél jóval nagyobb sza-
badság illet meg. „A tanítónak ugyanazzal a 
szabadsággal kell rendelkeznie, mint bármely 
kitanult kézművesnek vagy kereskedőnek, aki 
már nem szorult pórázra." Ezt a követelést csak 
kellő korlátozással fogadhatjuk el, ami már a 
hasonlatnak kevéssé találó voltából is kiderül. 

k f . 

okainak tárgyalásánál s főleg a felelősségek kér-
désében. 5. Kedvező irányelvek a Népszövetség-
gel szemben. — A szerző ezután egyenként szóvá-
teszi a történeti tankönyvek egymásra következő 
kiadásaiban beállt változásokat és e tekintetben 
elismeréssel szól Kumstellernek a Quelle & 
Meyer cégnél megjelent könyvéről, amely mind 
bel-, mind külföldi (főleg francia) vonatkozás-
ban mérséklést, tehát haladást is mutat. Ámde 
még mindig számos javításra volna szükség. 
„Egyetlen könyv — olvassuk a francia (!) szö-
vegben — sem állapíthatja meg azt a súlyos 
felelősséget, amely a háborút illetőleg Német-
országot terheli. Néhány szerző elismeri ugyan 
a részleges bűnösséget, de tartózkodik minden 
ítélettől. A Népszövetséget illetőleg a közvéle-
mény lényegesen megváltozott: a régi ellenséges 
nyilatkozatokat tárgyilagosak, sőt részben rokon-
szenvesek váltották fel". A szerző ezután meg-
állapítja, hogy az 1924 óta is kiszélesedett nem-
zetközi érintkezésnek jótékony nyomai megtalál-
hatók az újabb történeti tankönyvekben mind a 
bel-, mind a külpolitika elbírálásában és hogy a 
forradalom és infláció izgalmai után a német 
közoktatásügy és pedagógiai élet állandó fejlő-
dést mutat. „Amennyiben — fejezi be Kawerau 
néhol ellenvetésre ingerlő cikkét — a német pár-
toknak sikerül egymást jobban tisztelni és meg-
érteni és amilyen mórtékben a német nép alkal-
mazkodni fog az őszinte nemzetközi megértés 
politikájához, csakis ugyanoly mértékben fogja 
az oktatásnak ós nevelésnek kitartó munkája né-
pünknek lehetővé tenni azt, hogy a mult hibáit 
elkerülje és magában lerombolja a balítéleteket, 
a hazugságokat és a félreértéseket." Vájjon ez a 
kíméletlen megleckéztetés és ítélet helytálló-e, 
az nem ránk tartozik. k f . 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumok Komárom és Eszter-
gom megyékben. Az egyesített csonka vár-
megyék tanítósága folyó évi október 14-én Esz-
tergomban, október 15-én Komáromban, 16-án 
Tatabányán és 17-én Tóvároson tartott pedagó-
giai szemináriumokat, melyeken Sághy Imre dr, 
kir. tanfelügyelő is jelen volt. 

M I N D E N ITT ISMERTETETT V A G Y BARHOL HIRDETETT H A Z A I ÉS KÜLFÖLDI K Ö N Y V K A P H A T Ó 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN 
B U D A P E S T IV, K O S S U T H L A J O S - U T C A 18. 
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Az Esztergomban tartott szemináriumon Rá-
kosi Károly dorogi társ. iskolai igazgató a vár-
megye tanítósága nevében üdvözölte a szabadsá-
gáról hazaérkezett dr. Sághy Imre kir. tanfel-
ügyelőt. Rámutatott az egyesületi elnök arra az 
örvendetes fejlődésre, amely a kir. tanfelügyelő 
által oly nagy szakértelemmel és ügybuzgalom-
mal rendezett szemináriumi előadások nyomán 
az új tanterv céljainak elérésében és megvalósí-
tásában lépten-nyomon mutatkozik. 

Mind a négy szemináriumon ugyanazok az 
előadók szerepeltek. Dr. Sajó Lajos vármegyei 
tiszti főorvos az iskola higiénikus követelmé-
nyeiről tájékoztatta a tanítóságot a vármegyei 
iskola-egészségügyi szabályrendelet alapján. Kü-
lön felhívta előadó a tanítóság figyelmét 
arra, hogy tekintettel a fenyegető gyermekpara-
lizis-járványra, különös gonddal ós lelkiismeret-
tel jelenteni kell a hatóságnak a fertőzőgyanús 
gyermekmegbetegedóseket. 

Wiesenbacher József vármegyei iskolánkívüli 
népművelési titkár az elemi iskolai énektanítás 
módszeréről tartott elméleti előadást, majd az 
abban adott útmutatásokat gyakorlati tanítás 
kapcsán ismertette. A minta tanításban bemuta-
tott módszer és az alig egyórai tanítás ered-
ménye meggyőzte a jelenvolt tanítóságot arról, 
hogy az az elemi iskolai tanulókat helyesen meg-
választott és gondos körültekintéssel megvilágí-
tott gyakorlatokkal könnyűszerrel meg lehet 
tanítani a hangjegy után való éneklésre. 

Hartman Rezső tatabányai társ. elemi iskolai 
igazgató-tanító a Néptanítók Lapjában megje-
lent cikkek és saját külföldi tapasztalatai alap-
ján szerzett ismerete szerint ismertette az új 
pedagógiai irányelveket. Előadta, hogy szemé-
lyes tapasztalata szerint a bécsi iskolákban eze-
ket az értékes irányelveket is a materialista tö-
rekvések szellemében érvényesítik. Ezzel ellen-
tétben a konzervatív hajlamú vidéki osztrák 
iskolákban a hazafias irányú modern pedagógiai 
irányelvek alapján dolgozik a tanítóság. Azután 
részletesen ismertette Montessori Mária modern 
pedagógiai elveit. 

Végül az „Izabella Háziipar" kiküldöttje fej-
tegette és gyűjteményes sorozatban bizonyította 
be a tanítóság előtt, hogy a buzsáki, kalotaszegi, 
mezőkövesdi, sárközi női kézimunka a népmű-
vészet fejlett technikája mily felbecsülhetetlen 
értéket jelent. Lelkes szavakkal buzdította a jelen-
levő tanítónőket ennek a népies és egyben haza-
fias irányzatnak felkarolására és fejlesztésére. 

Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő a maga ré-
széről örömmel állapította meg, hogy az egye-
sített vármegyék tanítónői között dicsérendő 
számmal vannak, akik a női kézimunka magyar 
nemzeti vonatkozásait nagy buzgalommal, hozzá-
értéssel ós örvendetes eredménnyel tanítják. Ked-
ves példa gyanánt felem elítette, hogy egy 
komárommegyei lelkes tanítónő saját ruházatán 
is állandóan és megnyerően, nemes ízléssel jut-
tatja kifejezésre a magyar háziipar és művészet 
iránt érzett lelkesedését 

A pécsi tanítók október havi pedagógiai szemi-
náriuma. Október 29-én tartotta meg a pécsi 
tanítóság e tanévi első pedagógiai szemináriu-

mát. Berze Nagy János dr. vezető kir. tanfel-
ügyelő megnyitójában rámutatott a jellemneve-
lés mai nagy fontosságára és vázolta ennek 
módjait és lehetőségeit. Derlik Paula áll. ta-
nítónő szeretettől fűtött szakértelemmel fejte-
gette a tervszerűen előkészített és pedagógiai vo-
natkozásokban okszerűen kiaknázott iskolai ki-
rándulások nevelői értékét, majd ennek nyomán 
Gergelics Jolán álL tanítónő „A piac" tárgy-
körből minden lényegre kiterjedő, ügyesen fel-
épített gyakorlati tánításban szemléltette az 
elméleti megállapítások keresztülvihetőségét. For-
ray János áll. tanító tömör, áttekinthető össze-
foglalásban beszámolt az új tanterv keretében 
eddig szerzett tapasztalatairól, befejezésül pe-
dig vitéz Szalay Károly áll. tanító a Néptanítók 
Lapja cikke alapján éreztette azt a lényeges 
különbséget és örvendetes haladást, mely a le-
tűnt idők és a ma iskolája közt pedagógiai vo-
natkozásokban mutatkozik. A napot az előadá-
sok és az azokhoz fűzött reflexiók a tanítóság 
továbbképzése szempontjából értékessé tették. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Állami Tanítók Országos 
Egyesületének közgyűlése. 

Az Állami Tanítók Országos Egyesülete no-
vember 7-én tartotta meg Budapesten, a Zene-
akadémia nagytermében évi közgyűlését, ame-
lyen a vallás- ós közoktatásügyi minisztériu-
mot dr. Petri Pál államtitkár és ifj. dr. Wlas-
sics Gyula báró, h. államtitkár képviselték. 
Megjelentek a gyűlésen dr. Szűcs István ny. h. 
államtitkár, országgyűlési képviselő, Petróczi 
István miniszteri tanácsos, Kehrer Károly Pest 
vármegye vezető királyi tanfelügyelője, vala-
mint több országos tanügyi szervezet és egye-
sület kiküldöttjei is. 

A közgyűlést tartalmas beszéddel Galla Endre 
elnök nyitotta meg. Üdvözölte a megjelent elő-
kelőségeket, majd pedig rámutatott az állami 
tanítóság súlyos helyzetére. Kérte, hogy a ta-
nítótársadalmat nagyfontosságú hazafias mun-
kájában erőteljesen támogassák, mert az új tan-
terv kívánságainak csak így tudnak valóban 
megfelelni. Beszédében részletesen ismertette az 
iskolai viszonyokat s újból sürgette annak a 
régi kívánságnak a teljesítését, hogy az iskolai 
gondnokság intézményét szüntessék meg. 

Ezután dr. Petri Pál államtitkár szólalt fel. 
Elismerő köszönetet mondott a kultuszminiszter 
és a maga nevében az állami tanítóságnak 
eddig végzett eredményes és hazafias nevelő-
munkájáért. 

Az elmúlt tíz esztendő a magyar kultúra 
dicsőséges ideje, hatalmas fellendülésének 
szép kora volt — mondotta az államtitkár. 
A magas kultúra éppúgy, mint a tömegmű-
veltséget munkáló oktatásügy a gyönyörű 
intézmények egész sorával gazdagodott. Üj 
egyetemi épületek, modern klinikák a kor 
színvonalán álló tudományos intézmények 
és a világ minden nemzetének becsületére 
váló művészeti alkotások hirdetik a magyar 
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nemzeti géniusz mélységét és originalitá-
sát. De a középiskolák s szakiskolák egész 
tömege is keletkezett, hogy a mindenfelől 
megnyilatkozó kulturális igények legalább 
részben kielégíthetők legyenek. Állam, egy-
házak, városi és falusi komniunitások ós az 
egész magyar társadalom, — talán még tel-
jesítőképességüket meg is haladó mérték-
ben, — egyaránt oda hordták köveiket a ma-
gyar kultúra új, hatalmas épületéhez. De a 
kultúrszomj talán a legszebben a népokta-
tás terén nyilatkozott meg, azon a téren, 
ahol nekem is alkalmam nyílott aktív és 
irányító közreműködésre. Bármi v élemén y-
nyel legyünk is a kultúrpolitika más célki-
tűzései felől, azt hiszem azt az akciót, ame-
lyet az elemi oktatás külső fejlesztése érde-
kében a kormányzat eddig kifejtett és 
amelynek eredménye több mint 5100 tante-
rem és tanítói lakás, mindenkinek elisme-
réssel és helyesléssel kell üdvözölni. 

A magyar oktatásügy külső fejlesztésével 
párhuzamosan meg kellett indulni belső át-
alakításának is. A változott viszonyok pa-
rancsolólag követeltek új programmot, új 
nevelési irányok tolultak előtérbe. A há-
ború és a forradalmi tapasztalatok után 
fokozottabb mértékben éreztük és érezzük a 
vallásos és a hazafias, a jó állampolgárrá 
nevelés és a szociális érzék kifejlesztésének 
mostani különös fontosságát és jelentősé-
gét. A. megnehezült gazdasági helyzet követ-
keztében különös súlyt kellett ós kell he-
lyezni a gyakorlati irányú nevelésre, a ma-
gyar fajban oly gyakran hiányzó gazda-
sági érzék és szaktudás erősítésére és ki-
mélyítésére. Az angol-szász népek és az 
északi államok nevelési rendszeréből leszűrt 
tapasztalatok alapján mindenki átérzi a 
testnevelés nagy jelentőségét, ennek hatása 
alatt a régi egyoldalú tornatanításból az 
egyetemesebb célkitűzésű testnevelés fejlő-
dött ki, amely a fizikumot és akaraterőt, az 
ügyességet és a fegyelmezettséget egyfor-
mán kívánja fejleszteni. 

Ezek az új gondolatok új iskolai pro-
grammokat, új tanterveket hoztak létre. 
Most tehát, amikor a súlyos pénzügyi hely-
zet és a szomorú gazdasági válság lehetet-
lenné teszi új intézmények létesítését és így 
extenzív kultúrpolitika folytatását, kettő-
zött erővel kell a belső építés munkáját 
kézbe vennünk. Magyarországon 1925 óta 
több mint négyszázezerrel szaporodott a 
népiskolai tankötelesek száma. Az ezek ré-
szére legújabban állami támogatással épí-
tett 5100 objektumból több mint 3600 az új 
tanterem. De az iskola és a tanterem csak 
keret. Tanfelügyelői és tanítói tanfolyamok, 
szemináriumok, önálló szakmunkák, a Nép-
tanítók Lapjában és másutt megjelent ki-
sebb cikkek sorozata már igyekeztek mo-
dern tantervet és az ennek alapját képező 
új pedagógiai elgondolásokat a tanítóság 
lelkében élő valósággá változtatni. És ezt 
az akciót fejezi be a most megjelenő új uta-
sítás, mely egységes irányítást nyújt. De 

minden ilyen külső eszköz hatálytalan 
volna, ha a tanítóság maga nem érezné át 
ezen új módszerek, új nevelési elvek he-
lyességét, megvalósításuk fontosságát. A 
pedagógia új útjait azonban nemcsak a ta-
il ítóképezdékből most ós ezután kilépő ifjú-
ság kell hogy járja, hanem a már tanítói 
munkát végző régi nemzetnevelőink is erre 
az ösvényre kell hogy lépjenek, amint ez 
már legtöbb esetben meg is törtónt. Így az 
extenzív kulturális fejlődóst, nemcsak a vi-
szonyok kényszerűsége, de nemzetünk jö-
vője szempontjából oly fontos nevelési 
ideáljaink megvalósíthatása végett is, fel-
váltja egy belső intenzív pedagógiai munka-
Erre fogtak össze vezetők és pedagógus 
munkatársak és ha ebben az irányban ki-
tartanak, akkor biztosítani fogjuk az új 
magyar generációnak a modern idők válto-
zott körülményeihez alkalmazkodó új szel-
lemi, de hazafias, vallásos, szociális irányú, 
gyakorlatias nevelését és így előkészítend-
jük egy új, szebb Magyarország megszüle-
tését. 

A magyar tanítóság anyagi és erkölcsi 
elismerése terén is hozott eredményeket az 
elmúlt tíz esztendő. Az állami és nem állami 
tanítókkal szemben az egyenlő elbánás biz-
tosítása, az automatikus előléptetés, a VII. 
fizetési osztálynak a tanítóság részére meg-
nyitása azok az eredmények, amelyek most 
eszembe jutnak. Tudom, hogy még sok nem 
teljesített vágya van a magyar tanítóság-
idejében már biztosított anyagi előnyökkel 
szemben és még van más orvoslásra váró sé-
relem is. De én most mégis arra kérem Önö-
ket, hogy ne ezeket a fájó kérdéseket tartsák 
szemük előtt, a mai nehéz viszonyok mellett. 
Ezek mindnyájunk őszinte sajnálatára mo-
mentán aligha orvosolhatók. A tanítóság el-
ismertetése, megbecsülése és anyagiakban is 
megfelelő értékelése érdekében folytatott 
küzdelem, ezen extenzív munka helyett egye-
lőre lépjen előtérbe egy belső intenzív 
munka a tanítóság belső értékének emelése 
érdekében. A képzett és apostoli lelkületű 
tanítót, a falu és tanya hivatott vezérét, az 
új nemzedék szeretetteljes és bölcs nevelő-
jét lehetetlen, hogy a magyar társadalom 
kellően meg ne becsülje. Ha a tanítóság 
nemcsak a kor színvonalán fog állani, ha-
nem irányt is fog tudni mutatni a jövő fej-
lődés szempontjából, akkor mindenkinek 
nak, van visszaesés is egyes, a béke 
büszkén kell re feltekinteni. Ha a magyar-
ság jövője szempontjából oly fontos eré-
nyeket, — mint amilyenek a törhetetlen ha-
zafiság. egyetértés ós egymás megbecsülése, 
munkaszeretet és kitartás, gyakorlati érzék 
és gazdasági szaktudás, egészséges bízó lé-
lek és egészséges kitartó test, — fog a ma-
gyar tanítóság a jövő magyar nemzedékbe 
beleplántálni, akkor az új generáció jövőjé-
vel együtt apostoli vezéreiknek, a magyar 
tanítóságnak jövő sorsa is biztosítva lesz. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd elhangzása 
után vitéz Csorba Ödön főtitkár terjesztette elő 
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évi jelentését, melyben beszámol az elnökség 
évi működéséről. A főtitkár bejelentette, hogy 
1000 állami tanító áldozatkészségéből tető alá 
került a balatonbogiári üdülőház. 

Czibor János az új költségvetést ismertette. 
Dely Lajos, a vásárhelykutasi tanyai elemi 

iskolák igazgatója „Tanyai népnevelési problé-
mák" címen tartott értékes előadást. A tanyai 
nép érdekében teendő munkákat ismertette. Az 
előadó szerint a többtermelós és a mai időknek 
megfelelő gazdálkodás leghivatottabb úttörője 
a tanyai tanító, ezért őt bizonyos kedvezésekkel 
a tanyához kellene kötni. Minden tanyai állami 
elemi iskola legalább két hold nagyságú gya-
korlóterületet kapjon. így a legújabb gazdálko-
dás elemeivel megismertethetnék a tanyai né-
pet. Kérte, liogy a tanyai tanító működési pót-
lékot kapjon s a már összegyűlt beiratási dí-
jakból a tanítói internátus mielőbb nyittassélc 
meg. 

Vitéz Csorba Ödön főtitkár „A tanító hely-
zete a mai súlyos gazdasági viszonyok között" 
cím alatt tartott érdeklődéssel hallgatott elő-
adást. 

A közgyűlés Dely Lajos és vitéz Csorba Ödön 
határozati javaslatait egyhangúlag elfogadta. 

Az elnöki zárószó után a közgyűlés a Him-
nusz eléneklésével véget ért. 

Állami tanítók a kultuszminiszter előtt. Az Ál-
lami Tanítók Országos fcigyesületének elnök-
sége Galla Endre vezetésével tisztelgett dr. 
Ernszt Sándor kultuszminiszternél, hogy az ál-
lami tanítóság nevében üdvözölje őt. A kul-
tuszminiszter válaszában többek között fel-
hozta, hogy Németországban, sőt Európa többi 
államaiban is nagyobbmérvű redukció történt 
a népoktatás terén, ami a világ súlyos anyagi 
helyzetének a következménye. Mindamellett 
ügyel rá, hogy a magyar népoktatásügy ne ká-
rosodjék. A súlyos helyzet mindenkitől áldoza-
tot követel, de gondja lesz rá, hogy az áldozat-
hozásnál az igazság elve érvényesüljön. Senki 
se károsodjék a mások előnyére. Reméli, eljön 
a jobb idő, amikor a most hozott áldozatok kár-
pótlást nyújtanak mindazokért a nélkülözé-
sekért, amelyeket ezidőszerint a hazáért mind-
nyájunknak meg kell hozni. 

A Nagypénteki Református Társaság közgyű-
lése. A Nagypénteki Ref. Társaság október hó 
30-án tartotta közgyűlését a budai ref. egyház 
tanácstermében. Haypál Béla református lel-
kész, alelnök imádsággal nyitotta meg a gyű-
lést, majd dr. Petri Pál államtitkár, a társa-
ság elnöke, mondott megnyitóbeszédet. Beszé-
dében visszaemlékezett a társaság eddigi mun-
kájára. Komoly gondokkal küzd — úgymond — 
az ország, az egyén. Byen időkben szükség van 
a reménységre és bizalomra. A mi társaságunk 
iránytűje a szeretet. Tudjuk, hogy nagy és 
szent feladatot teljesítünk. Fülöp György gond-
noki jelentésében ismertette a Nagypénteki 
Ref. Társaság árvaházának helyzetét és költ-
ségvetését, majd dr. Szabó János min. taná-
csos a számvizsgálóbizottság jelentését terjesz-
tette elő s méltatta a társaság munkásságát. 

A tanítóság vezetőinek értekezlete. A magyar 
tanítóság országos szervezeteinek képviselői 
Rákos István kir. tanácsos elnöklésével értekez-
letet tartottak az Országos Tanítószövetség Há-
zában. Az értekezletet Bajnok Géza, Bcrkényi 
Károly, Cscntea Győző, Galla Endre, Húros An-
tal, Merva Ferenc, Ormós Lajos, Schictanz Ár-
min és Wanitsek Rezső hozzászólása után an-
nak a felfogásának adott kifejezést, hogy a ta-
nítói összetartást, egységességet a mostani vi-
szonyoknak megfelelően még fokozottabbá és 
hatásosabbá kell tenni. Az értekezlet felhívta 
a Tanítószövetséget, hogy új alapszabálymódo-
sítás keretében gondoskodjék ennek a törekvés-
nek érvényesítéséről. Az értekezlet két hét 
múlva újra összeül, hogy a tanítóegyesületek 
működését irányítsa és hogy megszervezze a 
tanítói állás és iskola védelmét a legújabb kor-
mányrendelkezéseknek a tanítói közszellemre, 
valamint a népoktatásügyre takarékoskodó 
irányzatával szemben. 
A szatmári tanítók nagygyűlése. Szatmár, Ugo-
csa és Bereg egyesített vármegyék általános 
tanítóegyesülete Mátészalkán tartotta évi köz-
gyűlését. Az érdekelt tanítóság nagy számban 
vonult fel a közgyűlésre, amelyen Péchy Sza-
bolcs főispán, dr. Streicher Andor alispán és 
a vármegye vezetőségének minden számottevő 
embere is jelen volt. A közgyűlésen Papp Ignác 
elnökölt és megnyitójában rámutatott arra, 
hogy a mostani nyomasztó világválság sodrá-
ban a magyar népkultúra szenved legjobban. 
Még a szűkre szabott tanítói kenyérből is le 
kellett tördelni egy jó részt a haza oltárára. 
Nincs az országban ma egyetlen olyan társa-
dalmi csoport sem, amely az utóbbi évek alatt 
annyit áldozott volna a haza oltárára, mint a 
tanítóság. A magyar tanítói kar nagy lelki 
méltósággal hordozza a maga sérelmeit, de til-
takozik az olyan kijelentések ellen, amelyek 
gavalléros költekezésnek mondják azokat az is-
kolai építkezéseket, amelyek nélkül ma még 
mindig ott volnánk, ahol negyven évvel ezelőtt: 
analfabétákkal telített magyar faluk, zsúppal 
fedett egyablakos iskoláiban. Az elnöki meg-
nyitó után Mikes László a tornatanításról, 
Fesztőry O. Géza az iskolánkívüli népművelés-
ről, Vadas Klára pedig a gyermeklélektani 
kérdésekről tartott előadást. A közgyűlés a 
Szózat hangjaival ért véget. 

H Í R E K 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők 
Országos Egyesületének közgyűlése. 
A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Orszá-

gos Egyesülete november 8-án impozáns köz-
gyűlést tartott az Angolkisasszonyok intézetének 
dísztermében, amelyet zsúfolásig megtöltöttek 
az egyesület nagyszámban megjelent tagjai. 

A gyűlésen, amelynek az elnöki tisztét 
dr. Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter töltötte be, számos előkelőség is megje-
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lent így dr. Szűcs István h. államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, Padányi Andor székesfővá-
rosi kir. tanfelügyelő, Tabódy Ida áll. tanítónő-
képzőintézeti igazgató, M. Darvas Mária Anna, 
M. Bécsy Kerubina, Krywald Ottó, Kocsán Ká-
roly országgyűlési képviselő és még sokan 
mások. 

Dr. Ernszt Sándor kultuszminiszter mélyen-
járó elnöki megnyitójában üdvözölte a magyar 
nőnevelés vezéreit, majd meleg szavakkal emlé-
kezett meg Szmrecsányi Lajos egri érsekről és 
elparentálta az Angolkisasszonyok közelmúltban 
elhúnyt kiváló igazgatónőjét, Mater Horváthot. 
Dr. Ernszt Sándor miniszter ezután a Szent Er-
zsébet centenárium jelentőségére mutatott rá és 
megkapó színekkel ecsetelte azt a kort, amely-
ben a nagy magyar szociális szent élt, majd így 
folytatta beszédét: 

— Ma csak reminiszcenciák vannak. Fény 
és árnyék lebeg előttünk. A mostani napok 
romanticizmus nélktil valók. Széttépett 
mindent a rohanó élet. Mások ma a lehető-
ségek, mint régen. A lényeg azonban egy 
és változatlan: a kereszténység örök, nagy-
szerű, fenséges elve szerint menjen minden. 
A mai kor a gyengeség kora, a rendkívüli 
puhaságé, amely erőtlenné tette az embere-
ket életmódjukban és gondolkozásukban. Ez 
a kor össze sem hasonlítható azzal a felfo-
gással, amely Szent Erzsébet korában ural-
kodott. Most arra kellene törekedni, hogy 
teljesítse mindenki kötelességét. Különösen 
azok teljesítsék hivatásukat, akiknek befo-
lyásuk van a nevelésre, l ássák világosan, 
hogy mit kell tenniök. Ismerjék fel, melyek 
az igazi értékek a földön. Miket pedig ne-
mes értékekként ismernek, azokhoz vég-
sőkig ragaszkodjanak és tegyenek meg ér-
dekükben mindent. 

— Ettől függ a nemzet jósága és ereje. 
Erős és meggyőződéses nevelő osztályra van 
szüksége a nemzetnek és az ifjúságnak. Űj 
irányokat látunk és a nyomor pusztít, mint 
a korai fagy, de hogy el ne pusztítson min-
dent, annak a lelkeken kell múlnia. Ezenkí-
vül látjuk az óriási erőlködést azok részéről, 
akik az Istent tagadják ós szervezkednek, 
mint istentagadók s mind nagyobb erővel 
folyton rohamozzák azt a társadalmat, amely 
hisz Istenben. A világ erkölcsei folyton ve-
szedelemben vannak és tudjuk, hogy sokkal 
kevesebbén vagyunk mi, akik világos meg-
győződéssel szolgáljuk az Istent, mint ellen-
feleink. De akármilyen kevesen vagyunk is, 
tegyünk meg mindent, ne csüggedjünk és 
teljesítsük kötelességünket, amíg az Isten 
magához nem szólít bennünket, 

A nagyszámú hallgatóság beszéde végén lel-
kesen ünnepelte dr. Ernszt Sándor minisztert, 
aki után Prágai Mária, Halácsy Sarolta és 
Szakvay Fánny terjesztették elő jelentésüket. 
Mosson Izabella pedig a modern nőnevelés kö-
vetelményeiről tartott értékes előadást. Végül 
megejtették a tisztújítást, amelynek során újból 
egyházi elnök lett Szmrecsányi Lajos egri érsek, 
egyházi alelnök dr. Ernszt Sándor kultuszmi-

niszter, elnök Petz Lujza, alelnök Weiler Stefá-
nia és Masson Izabella, főtitkár Prágai Mária, 
titkárok Murai Sarolta, Stróbl Irén, Márkly 
Rózsi ós Osswald Gizella, pénztáros pedig Ha-
lácsy Sarolta. 

A magyar katholikus tanítónők és tanárnők 
impozáns díszközgyűlése Petz Lujza elnöknő 
lelkes zárószavaival fejeződött be. 

SARUDY OTTÓ. 

Ternyei Sarudy Ottó, a tanítóképző-intézetek 
nyugalmazott kir. főigazgatója, amint arról 
lapunk előző számában már röviden megemlé-
keztünk, október hó 27-én 60 éves korában meg-
halt. A megboldogult 35 éven át szolgálta tanító-
képzésünk ügyét. Több állami tanítóképző-inté-
zetben tanároskodott s mint tanár, a legkiválób-
bak közé tartozott. Éppen azért a minisztérium 
előbb a dévai, majd a kolozsvári áll. taníló-
képző-intézet élére állította. Az összeomlás után 
a budapesti csalogányutcai áll. tanítónőképző-
intézetben teljesített szolgálatot, majd a pápai 
állami tanítóképző-intézet igazgatója lett. Innen 
nevezte ki a kultuszkormány az áll. tanító- és 
tanítónőképző-intézetek kir. főigazgatójává. Mint 
főigazgató, éveken át a legnagyobb ügybuzgó-
sággal és hozzáértéssel irányította a tanító-
képző-intézetek belső életét. Működése közben 
mindig a tanítóképzés érdekeit tartotta szem-
előtt s pártatlan igazságosságával és nyíltságá-
val megnyerte kartársai bizalmát és szeretetét. 

Értékes munkássága alatt több kitüntetésben 
részesült, így többek között a II. osztályú pol-
gári hadiérdemkereszt és a legfelsőbb elismerés 
tulajdonosa, valamint a Tanítóképző-Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének tiszteletbeli 
tagja volt. 

Tanítóképzésünk ügyét avatott tollával is 
szolgálta. Több tankönyvet és cikket írt, me-
lyekből mély tudása, szakértelme és széles látó-
köre bontakozik ki. Különösen a magyar nyelv 
ós irodalom, valamint az énektanítás keretében 
dolgozott s ebben a körben értékes dolgokat 
alkotott. Irodalmi munkásságát nyugalomba 
vonulása után is folytatta. Az énektanítás ve-
zérkönyvét írta, de — fájdalom — a halál mun-
kájának derekára pontot tett. 

Sarudy Ottó alig néhány hónapig élvezte 
munkássága után a megérdemelt nyugalmat, 
mikor a halál váratlanul szólította őt el közü-
lünk. Holttestét a budapesti farkasréti temető-
ben ravatalozták fel, hol Haypál Béla dr. vé-
gezte a gyászszertartást, Balázs Béla kir. főigaz-
gató a tanítóképző-intézetek főigazgatósága, 
Pálmay Lenke a pályatársak, Frank Antal dr. 
a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egye-
sülete, egy volt növendéke pedig a tanítványok 
nevében búcsiízott el a boldogulttól. A szertar-
tás alatt a budapesti I. ker. áll. tanítóképző-
intézet növendékei, Kishonti Barna tanár veze-
tése mellett, gyászdalokat énekeltek. Innen holt-
testét Pápára, a családi sírboltba szállították. 
Pápán a tanítóképző-intézetben ravatalozták fel. 
Ravatala előtt a tanítónövendékek gyászdalai 
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után, Ole Sándor ref. lelkész mondott búcsúzta-
tót, majd Szarka Lajos képzőintézeti igazgató 
tartott gyászbeszédet. A temetőben a Tanító-
képző-Intézeti tanárok nevében Lux Gyula 
mondott utolsó Istenhozzádot. Sarudy Ottó em-
lékét sok-sok tanítványa és pályatársa őrzi. 
Nyugodjék békében! 

MÁTER HORVÁTH JOLÁN. 

Súlyos csapás érte a magyar tanítóképzést 
Mater Horváth Jolán halálával. A megboldo-
gult az Angolkisasszonyoknak részint az eper-
jesi, részint pedig a budapesti intézetében 47 éven 
át a legnagyobb pedagógiai hozzáértéssel szol-
gálta leánynevelésünk és tanítónőképzésünk ügyét. 
Ezrekre megy azoknak az anyáknak és tanító-
nőknek a száma, akiknek lelkét Máter Horváth 
Jolán gondozta, formálta. 

Az utolsó évtizedben az Angolkisasszonyok 
budapesti tanítóképző-intézetének volt az igaz-
gatója, Bátran mondhatjuk, hogy akik ismerték, 
azok mindnyájan szerették, tisztelték, nagyra-
becsiilték. Fennkölt gondolkodású, mély tudású, 
igazi pedagóguslélek volt. A szerzetesi szerény-
ség mellett egyéniségében megvolt az engedel-
mességet követelő kellő szigor is, mely a nevelői 
egyéniségnek elengedhetetlen kelléke. Azonban 
szigorúsága mellett is minden növendéke érezte 
nemes szívének meleg szeretetét, megértő lelké-
nek igazságosságát, jóságát. S talán vonzó 
egyéniségének éppen ez a tulajdonsága volt az, 
amiért növendékei nemcsak rajongásig szeret-
ték, hanem egyben tisztelték, utasításait, taná-
csait követték. S ez a szeretet és tisztelet nem 
szűnt meg akkor sem, mikor növendékei az inté-
zetből már kikerültek. Végzett növendékei to-
vábbra is ragaszkodtak hozzá, gyakran felkeres-
ték s mindig a legnagyobb tisztelettel és szere-
tettel ejtették ki „Máter Horváth" nevét. 

A megboldogult a pedagógiai irodalom terén 
is működött. Több cikke jelent meg a leány-
nevelésről, melyekben mély tudása, széles látó-
köre s finom nevelői érzéke áradt felénk. Peda-
gógiai érdemeinek elismeréséül a „Magyar Peda-
gógiai Társaság" évekkel ezelőtt tiszteletbeli 
tagjának választotta. 

Csodálatos munkabírás lakozott a megboldo-
gultban. Már régóta betegeskedett. Testét kór 
emésztette, de lelke ép, erős volt s nemes hivatá-
sát úgyszólván az utolsó pillanatig teljesítette. 

Temetése október hó 27-én volt. Holttestét az 
Angolkisasszonyok templomában ravatalozták 
fel. A szeretet, a tisztelet, a hála és a kegyelet 
érzése ezreket állított koporsója köré. Utolsó 
útjára szerzetestársnőinek, a szülőknek, tiszte-
lőinek és növendékeinek hatalmas tömege kí-
sérte el. A gyászmenet őszi, borongós időben 
haladt végig a Rákóczi-úton, ki a Kerepesi-
temetőbe, az Angolkisasszonyok csendes sírbolt-
jához. 

Máter Horváth Jolán testét visszaadta az 
anyaföldnek, nemes lelkét Teremtőjének, gondo-
latait, érzéseit pedig itthagyta sok-sok tanító-
lélekben szeretett hazájának s egyházának. 
Nyugodjék békében! Legyen áldott emléke! 

A Körösi Henrik-Emlékbizottság folyó évi októ-
ber 26-án tartotta Galla Endre elnöklete alatt 
alakuló ülését Budapesten, a Rottenbiller-utcai 
polgári iskola tanácstermében. A bizottságnak 
a következők lettek tagjai: Lerwaldszky Kál-
mán. Bczsik Béla (Kispest), Clement Erna, 
dr. Dénes Szilárd, Drozdy Gyula, Finta Sán-
dor (Szombathely), Földes Ferenc (Pesterzsé-
bet), Galla Endre (Újpest), Haveri Antal, Hof-
bauer Aladár, Hübner József (Szeged), Keresz-
tes Vencel (Diósgyőr), Kemény Ferenc, Kind-
lovits Pál, Krug Lajcs (Soprcn), Langer Ignác, 
Marikovszky Gyula (Kispest), Ormós Lajos 
(Debiecen), Petróezi István, Rákos István, 
Réman János (Aszaló), Róth Ida, Simon Lajos, 
Szieberth Róbert (Pécs), Tantó József (Békés-
gyula), Vikár Kálmán. A bizottság a tisztikar 
megalakítása után elhatározta, hogy a hála és 
kegyelet jeléül akciót indít Körösi Henrik sír-
jának méltó emlékkel való megjelölése céljából. 
Halottak napján a bizottság tagjai felkeresték 
a kiváló pedagógus és író sírját, ahol Földes 
Ferenc nagyhatású emlékbeszédet mondott, 
amelynek befejező része így hangzott: 

„Ügy érzem, hogy amidőn ezt a koszorút 
leteszem sírhalmodra, ebbe a koszorúba bele 
van fonva sok-sok ezer tanítótársam örök 
hálája is, akik sohasem feledik el azt, hogy 
Körösi Henrik egyike volt azoknak a nagy 
tanítóbarátoknak, akik a magyar társadalom 
színe előtt megismertették a tanító igazi egyé-
niségét, nemes hivatásteljesítését. Nem a ri-
deg megszokás, nem hatalmi parancs, hanem 
szívünk sugallata hozott bennünket el a sírod-
hoz halottak ünnepén, drága mesterünk. 

Eljöttünk mind, barátaid és tisztelőid, tanít-
ványaid és munkatársaid, hogy itt a sírodnál 
jelentsük be, hogy emléked megörökítése cél-
jából bizottságot szerveztünk és nem lesz so-
káig jeltelen a sírod. Állni fog ezen a sír-
halmon a méltó emlékmű, hadd tudja a késő 
utókor is, ki nyugszik itt e virágos hant alatt 
és tanuljon nemes életed példájából dolgozni, 
áldozni, szeretni! Innen, sírod széléről szólok 
a magyar tanítósághoz az emlékbizottság ne-
vében. Csak egy virágszál értékét küldje min-
den tanítótestvérem el az emlékbizottság cí-
mére és akkor tervünk megvalósul. Elszáradt 
faleveleket sodor a hideg őszi szél, elmúlásról 
beszél a temetőkert minden bokra, minden 
füvecskéje. De a mi szívünkben mégis diadal-
mas ütemben muzsikál az élet zenéje és itt, 
sírhalmodnál, nem a halott, hanem az élő 
Körösi Henrik szavát halljuk! 

Ennek az egyszerű koszorúnak a virágai el-
hervadnak, de a mi szeretetünk és hálánk 
virágai irántad soha el nem múlnak. Álmodd 
tovább csöndesen örök pihenésed álmát a 
drága magyar földben. Szellemed őrködjék 
felettünk és légy továbbra is irányt mutató 
fáklyaláng. Isten veled, — Isten velünk!" 

Frank Antal dr. a budapesti I . ker. állami ta-
nítóképző-intézet igazgatója. A budapesti I. ker. 
állami tanítóképző-intézet helyettes igazgatója, 
Quint József halála óta, Frank Antal dr. volt. 
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A vallás- és közoktatásügyi miniszter most őt 
az intézet igazgatásával véglegesen megbízta. 
Frank Antal dr. neve nem ismeretlen a magyar 
tanítóság előtt. Quint József halála után a szün-
idei tanítói továbbképző-tanfolyamoknak egyik 
előadója s nagynevű elődjének mindenben hűsé-
ges követője volt. Pedagógiai vonatkozású köny-
veivel ós cikkeivel már régóta szolgálja, a taní-
tók továbbképzését. Lapunknak is régi és érté-
kes munkatársa. 

Frank Antal dr. működését a lévai állami 
tanítóképző-intézetben kezdte, ahonnan a buda-
pesti I. kerületi állami tanítóképző-intézethez 
került tanárnak. Több éven át a polgári iskolai 
tanárképző főiskolán a pedagógia tanára volt. 
Pedagógiai munkásságának elismeréséül a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság, a Szent István-Aka-
démia, az Aquinói Szent Tamás-Társaság tagjai 
sorába, a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos 
Egyesülete pedig alelnökéül választotta. Könyv-
alakban a következő munkái jelentek meg: A 
testi nevelés a ülantrópistáknál. Lelki megújho-
dás. Önismeret. Önmegismerésre való nevelés. 
Jó gyermek, rossz gyermek. Hogyan tanítsunk 
a népiskolában? (Drozdy Gyulával.) Neveléstör-
ténelem a tanítóképző-intézetek számára. (Né-
meth Imrével.) Neveléstan, tanítástan és mód-
szertan a tanítóképző-intézetek számára. (Drozdy 
Gyulával.) Előléptetéséhez a Néptanítók Lapja 
és Népművelési Tájékoztató szerkesztősége 
őszinte szívvel gratulál. 

A főváros Gárdonyi Géza irodalmi díjának ez-
évi nyertesei. A székesfőváros a Gárdonyi 
Géza irodalmi jutalomdíját 1931-re Palóczi Ed-
gárnak és Kindlovits Pálnak adományozta. — 
Palóczi Edgár tanár két éveized óta kiváló ré-
gészeti és irodalmi működést fejt ki. Budapest 
történetéről különböző folyóiratokban és lapok-
ban nagyon sok tanulmánya jelent meg. Kindlo-
vits Pál szfőv. elemi- és iparostanonciskolai 
igazgató elnöke a Budapesti Tanítók és Taná-
rok Segélyző Egyesületének és tagja az Orszá-
gos Közoktatási Tanácsnak. Kiváló pedagógus. 
Értékes irodalmi és tudományos munkásságá-
ról hat kötetnyi műve tanúskodik. Mind a két 
kitüntetett tagja a Gárdonyi Irodalmi Társa-
ságnak. 

Kurucdomb új elemi iskolája. A soproni ka-
tholikus egyházközség a kormány támogatásá-
val Km*ucdombon impozáns elemi iskolát épí-
tett. Az új iskolát vasárnap szentelte fel Papp 
Kálmán prépostkanonok, városplébános. Az is-
kolaavatás ünnepi szónoka Thurner Mihály 
polgármester és dr. Pinezich István felsőházi 
tag, a katholikus konvent elnöke volt. 

Ünnepelt tanítók. Polster Adolf debreceni ág. 
hitv. ev. igazgató-tanító negyvenegy évi szol-
gálat után nyugalomba vonult. Az egyház dísz-
közgyűlés keretében búcsúztatta a kitűnő pe-
dagógust. A volt tanítványok nevében dr. Ta-
mássy Géza, majd a mostani növendékek, a tan-
felügyelőség, a nyíregyházai ev. és a debreceni 
összes iskolák igazgatói, a vármegyei Gönczy-
tanítóegyesület és az alföldi izr. tanítóegyesü-

letek elnökei szóltak az elismerés és megbecsü-
lés hangján Polster működéséről. Este 100 terí-
tékű bankett volt. — Előszállás község meg-
hatóan kedves ünnepséggel búcsúzott öreg ta-
nítójától, Csöngedy István igazgatótól, aki 
negyvenkétévi működés után nyugalomba vo-
nult. Az iskola épületében összegyűlt a falu 
népe és az iskolásgyermekek. A nagytermet 
virágerdő borította. Légár Hugó ciszterci-
rendű plébános méltatta az ünnepelt érdemeit 
és átadta a megyéspüspök, valamint a zirci 
apátnak, mint kegyúrnak elismerő okmányát. 
A tanítói kar nevében Magyar János tanító 
búcsúzott a távozó igazgatótól, aki könnyezve 
mondott köszönetet. 

Érdekes adatok a népkönyvtárak kihasználá-
s á r ó l . A Jász-Nagykún-Szolnokvármegyei népművelési 
bizottság a vármegye területén levő népkönytárak állapo-
táról részletes statisztikát készített s ebben a könyvtárak 
igénybevételéről érdekes adatokat közöl. Legkevésbbé-
használták ki a tiszaszentimrei és jászalsószentgyörgyi ta-
nyai könyvtárakat — az egyiknél 5, a másiknál 6 egyén 
vett ki könyveket —, továbbá a nagyrévi kis könyvtárat, 
melyből mindössze 7 egyén vett ki olvasnivalót. Ezzel 
szemben Kenderesen 574 egyén 5420 könyvet, Jászapátiban 
285 egyén 2763, Törökszentmiklóson 277 egyén 2290 nép-
könyvtári könyvet olvasott. A legnagyobb kötetszámmal 
tehát Kenderes község dicsekedhetik. Legtöbb olvasója 
azonban a jászberényi róm. kath. kultúrházban elhelyezett 
népkönyvtárnak volt, amelyből 1335 egyén 1459 könyvet 
yett ki és olvasott. 

A m á s o d i k G y e r m e k h é t . A II. Nemzeti Gyermekhét 
előkészítő bizottsága a székesfővárosi Pedagógiai Szemi-
náriumban tartota alakuló ülését. Az elnöki bejelentések 
után Padányi Andor tanfelügyelő ismertette a szakfel-
ügyelők jelentése alapján az első gyermekhéten tartott 
szülői értekezletek és ünnepségek sikerét. Gyulai Aladár az 
1932. évi gyermekhéttel kapcsolatos gyermekkulturális 
mozgalom módszereire és a munkaközösség feltételeire mu-
tatott rá. Elhatározták, hogy haladéktalanul hozzá fog-
nak a májusban tartandó második gyermekhét előkészítő 
munkálataihoz és a gyermekkultúra népszerűsítése érde-
kében állandósítandó szervezet kiépítéséhez. 

A Rádió-Szabadegyetem november 22-i és 29-i 
e l ő a d á s a i n a k röv id t a r t a l m a . A mai tálság és alelki-
egyensúly. ( Z a d r a v e c z István püspök nov. 22-i előadá-
sának gondolatmenete.) Beteg a világ . . . Válságba ju-
tott . . . Gazdasági válságba. A baj gyökere nem az anyag-
megfogyatkozásban, hanem az anyaggal való gazdálko-
dásban keresendő. Az anyaggal való gazdálkodásunkba 
nagy bűn csúszott, mely megbélyegzi gazdálkodásunk min-
den ú t j á t . . . E nagy bűn: az önzés. Pedig az embernek a 
földet csak mint másodbirtokosnak, haszonélvezőnek, hű-
béresnek szabad használnia, mert: „Az Űré a föld és 
minden kincse". Emiatt mind a birtoklást, mind a szol-
galmi jogot az Űr akaratának kell irányítania. Az Űr 
akarata pedig az, hogy ahova életet adott, oda jogot is 
adott a szükségesekre. Ezt köteles minden ága-foka a gaz-
dálkodásnak szem előtt tartani. Töri, sérti az önzés, — 
védi, életbe viszi a szeretet. E szeretet a vér, a faj, az ál-
talános szeretet fölött álló szeretet, melyet az Evangé-

lium hirdet: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat; — 
amit nem akartok, hogy az emberek nektek cselekedjenek, 
ti se cselekedjétek azt nekik". E szeretetnek cselekvőnek 
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kell lennio. A cselekvő szeretet már tesz különbséget.. . s 
legelsősorban az Isten kedvencei, a szegények felé mutat. 
Ma a szegénység a válság legsajgóbb sebe, mely szinte 
szörnyeteggé nőt! . . . E kérdés ma nem egyszerű jótékony-
sági kérdés, hanem világprobléma, amelynek megoldásában 
nemcsak államoknak és egyháznak, hanem egyedeknek is 
ki kell venniök tevékeny részüket . . . A válság súlyos, — 
de kiegyenlíthető!... E kettős szempont vezessen: Isten, 
Haza. isten parancsolja a kiegyensúlyozást szeretettel, — 
Hazám polgárainak nyomora pedig kéri azt tőlem. Nagy 
példa áll előttünk e kiegyensúlyozó szeretet munkájához: 
Árpád-házi sz. Erzsébet, a jótevő szeretet hősnője. .. En-
gedjétek Jézust, a Szeretetet, válságosán beteg társadal-
munkba — és szeretete kiegyensúlyozza a b a j t . . . — 
A magyar föld termőtalaja. (Dr. F o d o r Ferenc egye-
temi tanár november 29-i előadásának gondolatmenete.) 
A magyar földet tejjel-mézzel folyó Kánaánnak tartja a 
köztudat. Sajnos, a tudomány mást mond róla. Minden táj 
talajának legfontosabb tényezője a terület éghajlata, va-
lamint növényzete is. Másféle talajok képződnek száraz, 
vagy nedves éghajlatú tájakon, más ott, ahol valamikor 
erdőségek uralkodtak, vagy ott, ahol pusztai növényzet 
fedte a talajt. Hazánkban az éghajlat annyira szélsősé-
ges, hogy Alföldünk talaját kikezdte a szikesedés. Ez a 
magyar talaj rákfenéje. Pedig valamikor sokkal terméke-
nyebb volt a magyar föld, mint ma. De a magyar föld 
termőerejével nem gazdálkodott a nemzet elég okszerűen. 
Sokat ártott a magyar föld termőerejének az is, hogy a 
lecsapolással nyert termőföldeket nem gondoztuk elég 
lelkiismeretesen. Az a munka azonban, amit a homoktala-
jokon végeztünk, párját ritkítja egész Európában. A mér-
téktelen búzatermelés, a szalma, trágya felégetése a fát-
lan Alföldön, szintén nagyon kimerítette termőtalajunkat. 
Jelenleg a szikjavítás, erdősítés, céltudatos trágyázás, ön-
tözés a nemzet legsürgősebb kötelességei, ha nem akarjuk 
földünk termőerejét teljesen kiélni. 

Magyarországi Szent Erzsébet emlékünnepe. 
Budapest Székesfőviáros Népművelési Bizottsága 
az Országos Katholikus Szövetséggel karöltve 
folyó évi november 19-én este '/48 órai kezdettel 
a Pesti Vigadóban Szent Erzsébet halála napjá-
nak 700 éves évfordulója alkalmából emlékünnep-
séget rendez, amelyet a rádió is közvetít. Az em-
lékünnepély két részből áll. I. Ünnepi beszéd. 
Mondja: Scrédi Jusztinián bíboros-hercegprímás. 
II. Hangverseny. Liszt: Szent Erzsébet legendája. 
Előadják: Szabó Lujza, Némethy Ella, Maleezky 
Oszkár és Kóréh Endre, a m. kir. Operaház tag-
jai, továbbá a Palesztrina-Kórus, az Egyetemi 
Énekkarok és a Székesfővárosi Zenekar. Az ün-
nepségre jegyeket 1— P, 1-60 P, 2— P, 3— P, 
4-— P, 5-— P árban lehet váltani előzetesen az 
Országos Katholikus Szövetségnél, IV, Feren-
ciek tere 7, a Budapesti Székesfővárosi Népmű-
velési bizottságnál, IV. Szép-utca 5, félemelet 
2, és az ünnepség napján este 6 órától kezdve a 
Vigadó pénztáránál. 

A népkönyvtárak könyveinek bekötése. Tudva-
lévő, hogy ezelőtt négy évvel az új típusú nép-
könyvtárak létesítésénél a könyvek egyik része 
bekötött, a másik része pedig bekötetlen álla-
potban került a könyvtárba. A könyvet kö-
tetlenül nem célszerű könyvtárba helyezni. 
A kultuszminiszter nem intézkedett az iránt, 
hogy a könyvek a könyvtárak szétosztása előtt 

beköttessenek, mert az volt a célja, hogy a 
rendelkezésére bocsátott pénzt a könyvikötési 
költségek ne csökkentsék, hanem abból minél 
több könyvtár létesüljön; a beköttetésről pedig 
gondoskodjanak azok a községek, amelyek 
könyvtáradományban részesültek. Alátámasz-
totta a miniszternek ezt az elhatározását az a 
gondolat is, hogyha a könyvek beköttetése nem 
egyszerre, központilag, hanem a községekben 
történik, akkor a kötési költségek is megoszla-
nak s a vidéki kisiparosokhoz jutnak. A közsé-
gek a könyvek beköttetésére határidőt kaptak s 
az első évben a könyvek beköttetése rendszere-
sen folyt. A megromlott gazdasági helyzet azon-
ban itt is éreztette hatását, s a legutóbbi évben 
a beköttetés többé-kevésbbé megakadt. Jelenleg 
a legutolsó jelentések alapján mégis megállapít-
ható, hogy 16 törvényhatóság területén ma már 
minden népkönyvtári könyv be van kötve és a 
többinél is már csak elvétve találni népkönyv-
tárat, amelynek könyvei kötetlenek, úgyhogy az 
újtípusú népkönyvtárakban annak idején szét-
osztott mintegy negyedmillió könyvnek körül-
belül 95%-a ma már rendesen be van kötve. 
Újabban —főleg a kisközségek — úgy járnak el, 
hogy a könyvanyagot apránkint, 2—3 darabon-
kínt köttetik be. 

Gyorsírási tanfolyam a népművelés keretében. 
Az iskolánkívüli népművelés nagy elve: mindig alkalmaz-
kodni a szükségletekhez, élesen jutott érvényre Veszprém 
város népművelési albizottságának három éves munka-
programmjában, amidőn a közszükségnek eleget teendő, 
tervbe vette a gyorsírás tanítását is. Elvileg az iskolán-
kívüli népművelés nem rendez a szó szokott és hivatalos 
értelmében vett „szaktanfolyamokat". Megesik azonban, 
hogy a szakismeretek valamely csoportja az élet változá-
sai folytán áthalad a szakmabeli szűkebb határokon és 
általános jellegűvé lesz. Ezzel már az iskolánkívüli nép-
művelés munkakörébe lép. A gyorsírás mindig is igen cél-
szerű és hasznos ügyesség volt. De — eltekintve a hiva-
tásos gyorsíróktól — a nagyközönségnek csak kisebb kö-
rét érdekelte. Az utóbbi években azonban egyre nagyobb 
jelentőséget nyert, sőt annak folytán, hogy körülbelül két 
év óta az állami igazgatás egy részében, továbbbá a vár-
megyék és városok igazgatásában a tisztviselők alkalmaz-
tatásának egyik feltétele lett, jelentősége annyira mé-
lyült és szélesedett, hogy nem tekinthető többé kiskörű 
szakügyességnek. Ezért Veszprém vármegye népművelési 
albizottsága a gyorsírás tanítására tanfolyamot létesített. 
A tanfolyamot természetesen okleveles gyorsíró vezeti, 
6 héten keresztül heti 2 órában. 

Murgács Kálmán a budai tanítóképzőben. Mur-
gács Kálmán országosan ismert nótaköltőnk, az 
intézet önképzőkörének felkérésére, résztvett a 
kör legutóbbi gyűlésén, ahol legszebb nótáiból 
egy csokorra valót nyújtott az ifjúságnak pom-
pás előadásában. Az erdélyt sirató nóták fájdal-
mas hangulata, az édesanya iránti szeretetet tol-
mácsoló dalok édes-bús hangulata, a szőke Ti-
száról szóló nótájának pattogó, dacos ritmusa 
egyaránt magával ragadta az ifjúságot. A lelke-
sedés odáig fokozódott, hogy az ifjak lelkéből is 
kitört a dalos kedv s több nótát együtt dalolt a 
szerzővel. A magyar dalnak ebben az intézetben 
élénken élő kultuszát s az ifjak lelkében a ma-
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gyar nóta szeretetét csak megerősítette a neves 
dalköltő magyar zamatú nótázása. 

Tanítói jubileumok. A mezőtúri belterületi állami 
iskolák igazgatóját, Tóth Józsefet, aki most töltötte be 
szolgálati idejének 25-ik évét, meleg ünneplésben részesí-
tette az iskolák tantestülete, amelynek a nevében Mol-
nár Béla igazgató-tanító üdvözölte a jubilánst, kiemelve 
sokoldalú, kiváló munkásságát, megértő s kartársi szere-
tettől áthatott igazgatói magatartását. A vármegyei kir. 
tanfelügyelőség nevében Bihary István fejezte ki elismeré-
sét. Üdvözölték a jubilánst még: dr. Spett Ernő polgár-
mester az állami iskolák gondnoksága nevében, Ferenczy 
Kálmán a vármegyei tanítóegyesület nevében, Molnár 
Pál a ref. el. népiskolák tantestülete és Marossy Eszter az 
áll. óvónői kar nevében. A Hiszekegy eléneklésével fejező-
dött be a kedves ünnepség. — őszinte kartársi szeretettel 
ünnepelte meg a salgótarjáni III. kerületi áll. elemi iskola 
tanítótestülete Rokfalusy Lajos tanítói munkásságának 
negyedszázados évfordulóját. A kiváló tanítót, aki Ko-
rompán, Iglón, Hajdúszoboszlón és Salgótarjánban igazi 
hivatásszeretetről tanúskodó eredményes oktató és nevelő 
munkát fejtett ki, s aki a hazai turisztikának és sísport-
nak is elismert bajnoka, Sztankovics János igazgató üd-
vözölte, gyönyörűen méltatva pedagógiai érdemeit. Majd 
a volt és a jelenlegi tanítványok köszöntötték Bokfalusyt, 
akit a nem várt ünneplés mélyen meghatott. — Gáspár 
István bánki tanító most ünnepelte huszonötéves jubileu-
mát. Zatkalik Károly ev. lelkész és Nagy Géza róm. kath. 
lelkész üdvözölték a jubilánst, majd Plahó Aladár tanító 
köszöntötte fel őt. — Kiss Dániel kornádi tanító, aki 
32 évig szolgálta Komádiba a református egyházat, nyu-
galomba vonult. Tisztelői háromszáz terítékes búcsúva-
csorát rendeztek. — Kozma János igazgató-tanító most 
ünnepelte Nagydiószegen huszonötéves tanítói jubileumát. 
Az ünnopély nagymisével kezdődött. Délután a tantestület 
ós iskolások üdvözölték a jubilánst. 

Szülőföldismertetés. A vasvármegyei népművelési bi-
zottság diapozitív képekkel kiegészített előadást készítte-
tett Vas vármegye történelmi, kulturális és gazdasági múlt-
járól és jelenéről. Az előadás kellő szakértelemmel foglalja 
össze a szülőföld megismertetése körébe tartozó érdekes 
kérdéseket és több vonatkozásában országos érdeklődésre 
is számot tarthat. Különös figyelmet érdemel azért is, mert 
a különböző kulturális, néprajzi és gazdasági értékek fel-
tárásával és méltatásával követendő és könnyen követhető 
példát mutat a szülőföld megismertetésének és megszeret-
tetésének egy hathatós módjára. 

A somogymegyei jegyzők első népművelési 
szaktanácskozmánya. A somogyvármegyei iskolánkí-
vüli népművelési bizottság tervszerű munkája során egy 
újabb nagyjelentőségű lépést tett a népművelés előbbre-
vitele érdekében, amidőn megszervezte a helyi népművelési 
bizottságok elnökei, a falusi jegyzők részére a népművelési 
szaktanácskozmányt. A vármegyei bizottság ezen akcióját 
örömmel vette tudomásul a lelkes jegyzői kar, amiről ta-
núskodik az a körülmény is, hogy a vármegye mintegy 100 
jegyzője közül 71 jelentkezett, akikből azonban a minisz-
terközi számvizsgáló bizottság 26-ot visszatartott, úgy-
hogy emiatt tényleg csak 35-en vehettek részt a három-
napos szaktanácskozmányon, amely a Balaton egyik leg-
bájosabb helyén, Balatonföldváron zajlott le. A szakta-
nácskozmányon népművelési szakelőadásokat tartottak Fekete 
József központi szolgálatra rendelt tanítóképzőintézeti ta-
nár, Felczán József vármegyei népművelési titkár, Németh 

Sándor tanítóképzőintézeti igazgató és báró Weisenbach 
Iván somogyvármegyei főjegyző. A szaktanácskozmányt 
szoptember 8-án reggel báró Weisenbach Iván nyitotta 
meg. Az előadók értékes népművelési fejtegetéseit ós az 
azokkal kapcsolatosan elhangzott talpraesett hozzászólá-
sokat élvezettel hallgatta minden jelenlévő. A háromnapos 
folytonos és odaadó munka nyomán tisztán állt a népmű-
velés gondolata, a népművelés értelme és célja, munkaköre, 
anyaga és módszere a szaktanácskozmány minden tagja 
előtt. Elismerésreméltó az a meleg szeretet és őszinte lel-
kesedés, amellyel a hallgatók az előadásokat fogadták. Itt 
ismételten beigazolódott, hogy a magyar jegyzői karban 
milyen lelkes segítőtársra és tevékeny munkásra akadt a 
népművelés gondolata. A szaktanácskozmány alkalmából a 
résztvevők rövid tanulmányi kirándulást is tettek. Megte-
kintették a közelfekvő Kőröshegy község Árpádház-kora-
beli templomát. A szaktanácskozmány végén Grazga Gyula 
kőröshegyi főjegyző tolmácsolta kartársai háláját a szak-
tanácskozmány megrendezéséért és azon óhajának adott 
kifejezést, vajha a jövőben is szerveztetnének ilyen össze-
jövetelek, hogy a falu vezetőinek alkalmuk legyen egyik 
legfontosabb és legszebb munkakörükkel megismerkedni. A 
szaktanácskozmányt báró Weisenbach Iván szép gondola-
tokat tartalmazó beszéddel rekesztette be. 

Nyugalombavonult pedagógusok ünneplése. A 
kecskeméti Faragó Béla Országos Tanítói Árva-
házban ünnep keretében búcsúztatták Vásár-
helyi József címzetes igazgatót, aki 40 évi mű-
ködés után nyugalomba vonult. Az igazgatónak 
Fáy István főispán beszéd kíséretében nyúj-
totta át a kormányzó elismerő levelét és ennek 
látható jeléül a Signum Laudist. 

A Győri Tanítók Háza alapkőletétele. Nagy ün-
nepe volt november hó 7-én Győr-Moson-Pozsony e. e. 
vármegyék tanítóságának. Díszközgyűlés keretében he-
lyezte el a győri Tanítók Házának alapkövét, amely ház 
még karácsony előtt tető alá kerül és a jövő tanévben 
megkezdi nemes hivatását. Nagyjelentőségű esemény ez a 
mai, minden eresztékében recsegő időben, hisz a tanítói 
egyetakarásnak, közös megmozdulásnak látható ered-
ménye. Az egyesített vármegyék tanítóinak hálája fogja 
kísérni Boldis Dezső dr. vezető kir. tanfelügyelő működé-
sét, mert a Győri Tanítók Háza az ő eszméje, az ő kez-
deményezése és az ő lelkes, fáradhatatlan munkájának 
gyümölcse. 1926-ban vette át az egyesített vármegyék 
népoktatási tankerületének vezetését és azonnal észre-
vette, hogy mily nehéz kérdése a tanítóságnak gyermekei 
neveltetése. Felhívta a két tanítóegyesületet, hogy ala-
kítsák meg a Tanítók Háza Egyesületet. Felhívásának a 
tankerület tanítói kara nagy lelkesedéssel tett eleget. 
Megindult a lázas munka. Valóságos harc folyt a pénz-
szerzés körül. De a nagy felbuzdulás nem volt szalma-
láng és öt év elmultával — épül a győri Tanítók Háza. 
Boldis dr.-nak kiváló segítőtársa volt 1929-ig Tesléry 
Károly, akkor győri, most nyíregyházai tanfelügyelő, aki 
szintén nagy buzgóságot fejtett ki az anyagiak előterem-
tésében és Némák Béla győri iparostanonciskolai tanító, 
az egyesület ügyvezető alelnöke. 

Az ünnepélyen az egyesített megyék tanítói igen nagy 
számban vettek részt és a megjelent megyei és városi 
vezetőkkel együtt meleg szeretettel, igazán átérzett hálá-
val ünnepelték vezérüket. Boldis Dezső dr. kir. tanfel-
ügyelőt. Farkas Gyula ált. tanítóegyesületi elnök, Újlaki 
Géza szerkesztő és Ákos József igazgató-tanító tolmá-
csolták a tanítói kar őszinte, mély háláját. 
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H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
770—o—19/1931. sz. r e n d e l e t e a k i s t a n u l ó l é t s z á m -
m a l b író g a z d a s á g i i r á n y ú t o v á b b k é p z ő ( i s -
m é t l ő ) n é p i s k o l á k m ű k ö d é s é n e k s z ü n e t e l t e t é s e 

t á r g y á b a n . 

I. 
Valamennyi thj. város és vármegye tek. Közigazgatási 

Bizottságának. 

A gazdasági népoktatáshoz fűződő fontos érdekekre 
való tekintettel hivatali elődöm •által az 1902. évi 66.569. 
Bzám a la t t kelt rendelettel kiadott Szervezet 2. §-a ki-
mondotta, hogy a polgári községek az ismétlő (tovább-
képző) tanköteles korú gyermekek részére kötelesek az 
1868.' évi XXXVIII . t.-c. követelményeinek megfelelő 
továbbképző (ismétlő) oktatásról gondoskodni. Ennél-
fogva mindazon községek, melyekben a lakosság túlnyomó 
része gazdálkodással, földmíveléssel, szőlőmíveléssel, kerté-
szettel, gyümölcstermesztéssel vagy erdőgazdasággal fog-
lalkozik és ezek mindkétnembeli továbbképző (ismétlő) tan-
köteles gyermekeinek száma a 40-et eléri és akik tényleg 
állandóan a községben laknak, kötelesek az 1868. évi 
XXXVIII . t.-c. 50. §-a alapján gazdasági irányú tovább-
képző (ismétlő) népiskolát állítani és fenntartani. 

Ugyanezen szervezet 8. §-ában pedig kimondatott, hogy 
állami elemi népiskolák mellett már 20 továbbképző 
(ismétlő) tanköteles esetén is gazdasági irányú tovább-
képző (ismétlő) népiskolát kell a községnek felállítani. 

A fentebb említett rendelkezések végrehajtásának ered-
ményekép, nagy számban létesültek gazdasági irányú 
továbbképző népiskolák az addig működő általános irányú 
továbbképző (ismétlő) népiskolák helyett. 

Bármennyire fontosnak t a r tom is a gazdasági ismere-
teknek minél szélesebb körben való terjesztését, az állam-
háztar tás jelenlegi súlyos helyzetére való tekintettel csak 
igen kis mértékben van módomban teljesíteni az egyes 
községek (városok) részéről a taní tói óradíjak részbeni 
fedezésére államsegély engedélyezése iránt hozzám benyúj-
t o t t kérelmeket. Az pedig igen sok helyen azt eredmé-
nyezte, hogy a gazdasági irányú továbbképző népskolában 
a gazdasági tárgyakat tanító tanerők, éveken keresztül 
nein kapták meg az őket megillető, 5311/1925. (megje-
lent a keb. Hivatalos Közlöny 1925. évi 5. számában), 
illetve a 21.673/1926. (megjelent a keb. Hivatalos Közlöny 
1926. évi 8. számában) számú rendeleteimmel megállapí-
t o t t díjazásokat. 

Annak elérése érdekében, hogy a tanítói óradíjak rész-
beni fedezésére a rendelkezésemre álló csekély költség-
vetési fedezet mérvéhez képest kivételes esetekben módom-
ban legyen az államsegélyre valóban reászoruló községeket 
(városokat) államsegélyben részesíteni, további intézke-
désig elrendelem a következőket: 

1. Gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) népiskola, a 
fentebb említett Szervezet rendelkezéseinek megfelelően, 
csakis azon községekben (városokban) szervezendő vagy 
tartandó fenn, amely községekben (városokban) a mind-
két nembeli továbbképző tankötelesek száma legalább 40. 
Amely évben pedig a beiskolázott továbbképző tankötele-
sek száma a 40-et el nem éri, azon évben a gazdasági 
irányú továbbképző népiskola működése megszüntetendő 
és ezekben a községekben (városokban) abban az évben az 
általános továbbképző népiskolákban kell gondoskodni a 
továbbképző tankötelesek oktatásáról. 

A gazdasági irányú továbbképző népiskoláknak ily 
módon való szüneteltetése esetén az iskola gyakorlóterü-
lete és felszerelése oly módon kezelendő, hogy az iskola 
működésének újból való megkezdése esetén mód legyea 
azok igénybevételére. 

2. A már említett Szervezet 8. §-ának azon rendelke-
zését, hogy állami ellemi népiskolák mellett már 20 to-
vábképző (ismétlő) tanköteles esetén is köteles a község: 
(város) a gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) nép-
iskolát felállítani és fenntartani, további intézkedésig 
odamódosítom, hogy a községeknek (városoknak) ezen 
kötelezettsége is csak akkor áll fenn, ha mindkét nembeli-
továbbképző (ismétlő) tanköteles gyermekeknek száma a 
40-et eléri. Amely évben t ehá t a továbbképző tanköteles-
mindkétnembeli gyermekek száma a 4,0-et el nem érné, még 
állami elemi népiskola működése esetén sem köteles a köz-
ség (város) gazdasági irányú továbbképző népiskolát fenn-
tartani. Ilyen esetben is t ehá t a továbbképző tanköteles 
gyermekek oktatásáról általános továbbképző népiskolában 
kell gondoskodni. 

3. Gazdasági irányú továbbképző népiskola működése-
esetén, ha mindkétnembeli beiskolázott tankötelesek száma 
csak 40, akkor az iskola osztatlanul tar tandó fenn. Na-
gyobb tanköteles létszámnál pedig az iskola csak akkor 
tehető teljes vagy részben osztottá, ha osztályonként 
legalább 25—30 tanuló biztosítható. Óradíjak csakis az 
ily módon megállapított osztálykeretek betar tása mellett 
illetik meg a tanerőket. 

Ezen rendeletem a folyó 1931132. tanév kezdetével kez-
dődő hatállyal lép életbe. 

Ugyancsak a folyó 1931/32. tanév kezdetével kezdődő-
hatállyal, további intézkedésig, a fenti 2. pontnak meg-
felelően módosul az 1909. évi 53.000 szám a la t t kelt 
rendelettel kiadott Utasítás 55. §-a, valamint az 1902. 
évi 44.246. szám alatt kelt rendelettel kiadott Utasí tás 
68. §-a is. 

Erről a tek. Közig. Bizottságot, tudomás és további 
eljárás végett, értesítem, hogy a szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul megtenni szíveskedjék. 

II. 
Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

Az államháztartás jelenlegi súlyos helyzetére való te-
kintettel a gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) nép-
iskolák felállításával és fenntartásával kapcsolatban a-
vármegyék és thj . városok közig, bizottságához a máso-
latban tisztelettel idezárt rendeletemet intéztem. 

Van szerencsém tisztelettel a r ra kérni a Főt iszt . Egyházi 
Főhatóságot, hogy a bölcs főhatósága alá ta r tozó gazda-
sági irányú továbbképző népiskolákra nézve hasonló érte-
lemben intézkedni méltóztassék. 

Fogadja Főtiszt. Egyházi Főhatóság kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1931 október hó 26-án. 
Dr. Ernszt Sándor s. k-

M i n i s z t e r i e l i s m e r é s é s k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Falbusz 
János hegyeshalmi állami elemi iskolai igazgató-tanítónak 
és dr. Mikó Gézáné hegyeshalmi lakosnak az ot tani állami 
elemi iskola tanyákról bejáró szegénysorsú tanulói érde-
kében a mult tanév folyamán indítot t eredményes jóté-
konycélú akciójukért őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 
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A m. kir, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Kenyeres Elemér óvónőképzőintézeti tanár-
nak, Stelly Gizella székesfővárosi felügyelő óvó-
nőnek és Papp Mária székesfővárosi községi 
óvónőnek a Sátoraljaújhelyen rendezett óvónői 
továbbképző tanfolyamon végzett eredményes 
munkájáért elismerését és köszönetét nyilvání-
totta. 

T a n í t ó i k inevezés . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1930. évi XLVII. t.-c. 15. §-a alapján megszün-
tetett tanítói álláson működő Giczy Szidónia 
székesfehérvári közs. elemi népiskolai tanítót az 
1926. évi VII. t.-e. 6. §-ának b) pontjában nyert 
felhatalmazás erejénél fogva a soproni róm. 
kath. elemi népiskola XVIII . számú állására ren-
des tanítóvá; — Fazekas Lajos nagyszokolyi 
evang. elemi népiskolai tanítót az 1926. évi VII . 
t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás 
erejénél fogva a dánszentmiklósi-esetnekisori 
községi elemi népiskola I. számii állására rendes 
tanítóvá kinevezte. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Dr. Légrády Ottó, a Pesti Hir lap főszerkesz-
tője az „Igazságot Magyarországnak" című al-
bumot — melyet a Pesti Hirlap a békerevizió 
eszméjének kiil- és belföldön való népszerűsítése 
érdekében adott ki — a nagy nemzeti cél szolgá-
latára az összes oktatásügyei intézmények ré-
szére, megfelelően átdolgozva, mintegy 17.000 
példányban felajánlotta. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
e nagylelkűségért — mely a nemzet érdekében 
való rendkívüli munkát és igen jelentékeny 
anyagi áldozatot jelent — őszinte elismerését és 
köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Lukács László hódmezővásárhelyi földbirtokos-
nak, aki a hódmezővásárhely-szentkirályi határ-
részen felépült ú j állami elemi iskola céljaira 
1600 négyszögöl földet adományozott, valamint 
özv. Nagy Lajosné és özv. dr. Szekula József né 
földbirtokosnőknek, hódmezővásárhelyi lakosok-
nak, akik ugyanezen iskola oltárfülkéjének fel-
építését és berendezését 500 P értékű adomá-
nyukkal lehetővé tették, köszönetét nyilvánította-

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Magyar Altalános Kőszénbánya R.-T. 
Igazgatóságának azért, hogy az ál ta la fenntar-
tot t iskolák és óvodák mintegy 5300 tanulója 
részére az 1930/31. tanévben 48.644 P 27 fill, ér-
tékű tanszert és tankönyvet adományozott, 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Az államtitkár beszé l t . . . — Kornis Gyula: Az állam 
nevelóspolitikája. — Punek Gyula: A gyermek szóbeli és 
írásbeli hibáinak öntevékeny javítása. — Hollósy Béla: 
A gyermek szellemi munkabírása. — Felczán József: 
Népkönyvtár-törvény Finnországban és Csehszlovákiában. 
A tanterv végrehajtása. Elméleti fejtegetések és gyakor-
lati tanítások. Drozdy Gyula: A főnév és annak alak-
változásai. — A hazai és külföldi tanügyi lapokból: Vá-
rosi gyermek a falusi iskolában. — Egy iskolai újság. — 
Népmívelési psychoteiapia. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet: A I I I . osztály beszéd- és értelemgyakorlatainak 
vezérkönyve. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet: Az Állami 
Tanítók Országos Egyesületének közgyűlése. — Hírek: 
A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesü-
letének közgyűlése. — Sarudy Ottó. — Máter Horváth 
Jolán. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesztő: PETRÓCZI ISTVÁN. 
Szerkesztők: BERWALDSZKY KÁLMÁN 

és DROZDY GYULA. 

F e l k é r j ü k t. hátra lékos E l ő f i z e t ő i n k e t , h o g y 
t a r t o z á s u k a t s z í v e s k e d j e n e k m i e l ő b b k i e g y e n -
l í t en i . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 

A FÖLDESI ref. egyház presbitériuma pályázatot hir-
det a XI. számú, lemondás folytán megüresedett tanyai 
tanítói állásra. Javadalom: törvényszerű. Természetbeni 
lakás kerttel. Kötelesség: vegyes VI. osztály vezetése, 
vasárnapi iskola vezetése, belmissziói munkában segédke-
zés. Pályázhat férfi- és nőtanító, fórfitanító megválasz-
tása esetén a leventeoktatást vállalni köteles, nőtaní tó 
pedig a kézimunkát. Pályázati határ idő a megjelenéstől 
számított 10. nap déli 12 órája. Állás azonnal elfogla-
landó. (525.) 
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Bajban, gondban megmarad 
hűséges barátunknak a jó 
könyv. A Diarium Könyv-
barátok Közlönye mindig 
talál új mondanivalót róla. 

Olvassa rendszeresen. 
Egy évre 2 pengő. 

Mutatványszám ingyen. 
Budapest IV. 

Kussuth Lajos-utca 18. 
(Egyetemi Könyvesbolt.) 
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A NY1RVASVÁRI (Szatmár m.) gör. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet a negyedik újonnan szervezett tanítói 
állásra. Fizetés: 10% a hitközségtől, a többi államsegély. 
Pá lyázat i határidő 10 nap a megjelenés után. Iskola-
szék. (520.) 

A K I S P A L Á D I ref. egyház pá lyázato t hirdet nőtaní-
tói állásra. Javadalom: törvényszerű. Lakás : természet-
ben, kerttel. Kötelesség: a piesbitcrium á l ta l kijelölt osz-
tályok vezetése, női kézimunka taní tása. Belmissziói mun-
kában segédkezés. Megválasztott elődjének 45 pengő be-
ruházás t megtéríteni tartozik. Pályázat i határidő novem-
ber 20. Állás azonnal elfoglalandó. Presbitérium. (509.) 

A NAGYSZOKOLYAI (Tolna m.) evangélikus egyház 
nem nyilvános jellegű, törpe iskolájához nyugdíjas vagy 
kisegítő kántor tan í tó t keres. Fizetés megegyezés szerint; 
háromszobás szép lakás kerttel. Jelentkezések sürgősen 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (510.) 

A NEMESSZALÓKI ev. leánygyülekezet pályázatot 
hirdet kántortaní tói állásra. Javadalom: 1,0 pozsonyi 
mérő búza, 20 pozsonyi mérő rozs, 9 kat . hold föld köz-
munkával, 6 öl tűzifa felvágva, lakás, házi kert, 48 érték-
egység, a többi államsegély. 70 pengő gyülekezeti jegy-
zői tiszteletdíj. A túléltékelt helyi javadalom leszállítása 
elintézés a la t t . Kötelessége 6 oszt. osztat lan népiskola 
vezetése, a kántori teendők végzése. A pályázatok a dab-
ronyi ev. lelkészi hivatal címére küldendők. Pályázat i 
ha tár idő a hirdetés megjelenése után 14 nap. (514.) 

A KARCAGI református iskolaszék pá lyáza to t hirdet 
négy üresedésben levő tanítói állásra. Kötelesség, fizetés, 
lakbér törvényszerű. Határ idő: e lap megjelenésétől 8 nap. 
Állás 1932 január l - re elfoglalandó. Pályázatok vissza-
küldésére válaszbélyeg melléklendő. Cím: Református 
iskolaszék elúöke, Karcag. (522.) 

A MAKÓI gör. kath. egyház kántortaní tói állásra pá-
lyáza to t hirdet. Pá lyázhatnak kezdő, segéd, okleveles 
kántortaní tók. Javadalmazás természetben lakás és tör-
vényes fizetés. Határ idő november 21. Választás november 
22. Személyes megjelenés szükséges. Útiköltség nem térít-
tetik meg. Iskolaszék. (523.) 

A BORSODSZENTMÁRTONI róm. kath. kántor-
tanítói állásra pá lyázat hirdettetik. Javadalma: 5 kat. 
hold 886 D-öl szántóföld, 551 pengő helyi járulék, 
28 méter tűzifa beszállítva, stóla, államsegély, lakás, 
kert. Kötelessége: a kántor taní tó i teendők, a Szív-gárdá-
ban, az egyesületi, a levente életben, iskolánkívüli nép-
művelésben aktív működés, vezetés, a sekrestyési teendők 
a 2 ós Vi kat. hold temető fűterméséért. Születési bizony-
la t , kántortaní tói oklevél, összes működési, illetőségi, 
családi ál lapotot igazoló bizonylattal, válaszbélyeges 
kérvények november 24-ig a bélapátfalvai plébánia hiva-
talhoz küldendők. Választás Borsodszentmártonban no-
vember hó 25-én d. e. 10 órakor. Személyes megjelenés s 
költözködés önköltségen kívántatik. (524.) 

A K I S K Ű N F É L E G Y H Á Z I róm. kath. ótemploini_ kán-
tori állásra, az egyházmegyei főhatóság intézkedésére, a 
városi kegyuraság ú j pályázatot hirdet. Kötelességek szol-
gálat i szabályzat szerint. Javadalom föld, stóla, fizetés, 
összesen kb. 3500—4000 P. Szép lakás. Részletes pályá-
zati feltételek megtalálhatók a Nemzetnevelés folyóirat 
ezidei május elsejei számában, vagy levelezőlapon kérhető 
az óplébániától. Kérvények december tizedikéig a város 
polgármesterénél nyúj tandók be. (517.) 

Nyugalomba vonulás következtében megüresedett GE-
L E J I református II . tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom 10 magyar hold föld 8 méter keményfa, 
210 pengő, lakás. Értékegység 34. Határ idő o lap meg-
jelenésétől 8 nap. Ezidőszerint nők pályázhatnak. Kérvé-
nvek Gelej (Borsod in.), iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(521.) 

E H A L L 

M a g y a r o r s z á g 
l e g n a g y o b b 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és l e g v á l a s z -
t é k o s a b b 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. 
Kényelmes részlet-

f izetés . 

KECSKEMÉT TII. VÁEOS közs. iskolaszéke pályáza-
t o t hirdet 2 megüresedett pusztai tan í tó i állásra. Kezdők 
segédtanítóként a lkalmaztatnak. Fizetés törvényes, ezen-
kívül természetbeni lakás vagy törvényszerinti lakáspénz 
jár . A pályázati kérvény mellékletei: születési anyakönyvi 
kivonat, illetőségi bizonyítvány, oklevél, működési bizo-
nyítványok, kommunizmus alat t i m a g a t a r t á s t igazoló ha-
tósági igazolvány, legújabb keletű tisztiorvosi bizonyít-
vány. A kérvények dr. Nyul Tóth P á l városi tanácsnok, 
iskolaszéki elnök címére küldendők (Kecskemét, Város-
háza) nov. hó 30-ig. (513.) 

ERDÖBÉNYE róm. kath. egyházközség képviselőtestü-
lete haláleset mia t t megüresedett I I I . sorszámú tanítói 
ál lására pályázatot hirdet. Helyi járandóság a kezdőfize-
tés 10%-a, egyszobás bérelt lakás, a többi államsegély. 
Kötelessége díjlevél szerint. Férfiak és nők egyaránt pá-
lyázhatnak. Pá lyáza t i határidő 10 nap. (519.) 

Lemondás folytán megüresedett CSANÁDAPÁCA kis-
apácai tanyai államscgélyos állásra pá lyázat hirdettetik. 
Dí jazás törvényszerű, lakás természetben. Kötelmek díj-
levél szerint. Kezdő taní tó mint segédtanító nyer alkalma-
zást. Választás hirdetés megjelenésétől 8 nap. Pályázatok 
válaszbélyeggel — Iskolaszéknek Csanádapáca — külden-
dők. (508.) 

A CSOLNOKI r. ka th . iskolaszék nyugdíjazás folytán 
megüresedett IV. sorszámú TANÍTÓNŐI állásra pályá-
za to t hirdet. Fizetés törvényes, lakás természetben. Kez-
dők az 1930 : XLVII . t.-c. szerint. A megválasztott ta-
nítónő kötelessége lesz a kijelölt osztályok vezetésén kí-
vül az iskolánkívüli népművelésben segédkezni, az I f jú-
sági Vöröskereszt Egyesületben tovékenyen résztvenni. Je-
lölt van, a jelenlegi helyettes tan í tónő előnyben. Kellően 
felszerelt kérvények a r. kath. iskolaszék címére: Csolnok 
(Esztergom m.) küldendők. Pá lyáza t i határidő a lap meg-
jelenésétől számítot t 8 nap. A választás napja folyó évi 
november 25-én, d. u. 2 órakor. Iskolaszék. (511.) 
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AZ ETYEK1 róm. kath. kántortanítói állásra az o 

„Lapban" folyó évi február hó 15-én meghirdetett pályá-
zatot ugyanolyan kötelezettségek és feltételek mellett 
megújítom. Pályázati hatáiidő 10 nap. Próbaéneklós és 
választás november 30 án. Állás azonnal elfoglalandó. 
Iskolaszéki elnök, Etyek, Fejér m. (527.) 

A SZATMÁRÖKÖRITÓI ref. presbitérium pályázatot 
hirdet 111. helyből átválasztás esetén 11. sz. tanítói 
állásra. III. tanítói állás javadalma: természetbeni lakás, 
törvényes fizetés 10%-a, többi államsegély. Kötelesség: 
a részére kiosztott osztályok vezetése (jelenben II., III. 
vegyes osztály), belmissziói, egyháztársadalmi, népműve-
1 ődési munkákban részvétel, dalárdaszervezes és vezetés. 
Szükség esetén lelkész vagy kántor helyettesítése. Beru-
házás (gyümölcsfák és villanyvezetés) értéke 230 P, mely 
az első hat. havi fizetésből levonatik. Pályázati határidő 
közzétételtől zámított 8 nap, 10. napra pedig pióbaének-
lésre önköltségen megjelenés ajánlatos. II. sz. tanítói állás 
javadalma: egyháztól természetbeni lakás, évi 96 P, 4 öl 
tiizifa, 28'80 q búza, 10 magyar hold szántó használata, 
2 ugarlegelő, összesen 51 fizetési egység, többi állam-
segély. Kötelesség: beruházás mint fent. Bármelyik állás 
december 1-én elfoglalandó. (526.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

DALGYŰJTEMÉNY (Vezérkönyv) az elemi iskolák 
f II. oszt. számára, I—II. füzet. HAZAFIAS DALOK, 
I—II. füzet két- és háromszólamú kiadásban. Ára á 2 P. 
Megrendelhető Tiboldi József tanárnál, Pesterzsébet, Vas 
Gereben-u. 11. 

Olvasóink f igye lmébe a j á n l j u k 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol taní tók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb rész le t re i s 
vásá ro lha tnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P IANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I—II., III—IV. ós V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 mintatanítás az új tanterv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

HARMÓNIUM ALKALMI V É T E L E K ! Csakis gyár i , ú j , szolid minőségű 
minták, pára t lan orgonahanggal 1 IIÖRL NÁNDOR országos hírű harmónium: 
speciális cégnél . Budapes t , I I . k e r . , T ö r ö k . u t c a 8 . (A budai Margi ih íd íotöl 
d második utca j o b b r a . ) S ü r g ö n y c í m : » H A R M O \ H O R I , . « Használ t , vagy 
silány harmóniumokat nem t a r t o k , mivel nem megbízhatók ! 

HELYETTESI ÁLLAST vállal jó 
Balázs ref. tanító, Nagykőrös. (504) 

oklevéllel Babos 

Kiválóan szép csemege , lugas- s BORSZÖLÖOLTVÁ-
NYOK, gyökeresített saszla és sima SZŐLŐVESSZŐK, 
valamint kitűnő HEGYI BOROK a legjutányosabban be 
szerezhetők Veszelovszky István tanítónál Abasáron, He-
ves vármegye. 

CSERÉLNÉK főiskolákkal bíró nagyvárosból, belterü-
letről, Pestkörnyékre vagy városba. „Állami tanítónőnek" 
kiadóhivatalba. (506.) 

GY'AKORLATTAL szerény igényű rk. kántortanító és 
leventeoktató helyettesnek ajánlkozik.. Cím: Wagner 
László, Tiszafüred. (505.) 

Okleveles tanító, nőtlen, HELYETTESÍTÉST VÁL-
LAL bárhol, korrepetálást magánházaknál. Cím: Sándor 
László, Budapest VI, Üteg utca 2/a. (515) 

NYUGDÍJAS idősebb úr vagy úrinő, esetleg házaspár 
kétszobás kényelmes otthont nyerhet szolid családi kör-
ben, szép kertes villában, Budapest VII, öv-utca 198. 
(67-es villamosvégállomás.) (516) 

ÁTOLVASÁSRA megküldöm karácsonyi gyermekszín-
darabjaimat, ha 20 filléres bélyeget küld portóra. Kará-
csonyfaünnepélyre veiseket „Gyermekszívek virágai" c. 
munkámban talál Ára 1'50 P. Bartunek János tanító, 
Körmend. (512.) 

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 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
Budapest VI, 
Királysntca 58—60. REMÉNYINÉL 

Zeneművészeti Főiskola szállítója 

ÁLLAMIAK FIGYELMÉBE! A népjóléti miniszter 
úr 116.329/1931. sz. alatt államiaknak és hozzátartozóik-
nak engedélyezte a népjóléti alap terhére dr. Rosenfeld 
Mátyás Kispesti Vízgyógyintézetének (Kispest, Hunyadi 
utca 47.) igénybevételét. Iszappakolás, szénsavasfürdő, 
oxygenbelégzés, hidegvízkúra, massage, villanykezelés, eós-
türdő, inhalatórium. (395.) 

Római katholikus tanítónő HELYETTESÍTÉST vál-
lal. Cím a kiadóhivatalban. (518.) 

Igen tisztelt tanitósvevőimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

rnin^békében B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké= 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgv ár. mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MULLER LAJOS bútor* 

g y á r o s , Budapes t , V . , Kádár*utca 3 . szám. — Telefon 277—78. 

REFORM RUHÁZATI RÉiZ¥É«YTÁR§A§Á€l 
B U D A P E S T V I , V I I . W O S C S Á S Z Á R - Í T 5 . T E I L E F O N : A U T . 1 3 0 — 0 6 É S 1 3 3 — f l f i . 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvező fizetési feltételek mellett. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK : 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárúkban, szőnyeged-
ben, paplanokban, takarókban, kötölt-szövött-árúkban, stb. stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
Kérje legújabb árjegyzékünket! 

Árúmintákat és egyes ruhadarabokat megtekintésre készséggel küldünk. 
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f S Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelős 
I K T I adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 

1931 november 22sén és 29sén 

November 22-én (vasárnap): 
1. Magyar szerzők műveiből játszik Or-

szág h Tivadar (hegedű), Friss Antal 
(gordonka), dr. Herz Ottó (zongora). 

2. A mai válság és a lelkiegyensúly. 
Zadravecz István püspök előadása. 

November 29-én (vasárnap): 
1. a) Gárdonyi: Mátrai dalok. Igyunk 

itt. b) Bárdos: Megverték a dobot. 

Toborzó, c) Szabó: Vetettem violát. 
Harangoznak Szebenben . . . d) Szabó: 
Megkötöm lovamat. Gereneséri utca. 
e) Móczár: Megy a juhász a tanyára. 
Varga Zsuzsa, f ) Ságody: Megyen a 
nyáj. Által mennék... Előadja a 
Vasutas Ének- és Zenetársaság férfi-
kara. Vezényel Seres László karnagy. 

2. A magyar föld termőtalaja. Dr. Fo-
dor Ferenc egyetemi tanár előadása. 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömrőűút 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII , Múzeumíkörút 6.) kiadásá* 

ban megjelent 
R E V Í Z I Ó e I R K Á B A N feltüntetett 

írásmódhoz az alanti írótollak 
alkalmasak: 

u j 

- U S s K T 

I ^ TECHNIKA 330/1 Technika tol l 

530 EF a luminium 
í ró to i l 

692/1 vágotthegyfi 
írótoil 

Egyéb gyártmányai: í rónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
KIVÁLÓ MINŐSÉG s:s::: 

Értesítő 
könyvecske 

az elemi iskolák és tanonciskolák számára. 

Bolti ára 32 fillér. 

Közvetlen rendelés 
esetén 25°/0 enged* 
ményt nyujtunk és 
m i n d e n 10 pél* 
d á n y r a 1 ingyen« 
p é l d á n y t a d u n k . 

K. H. Egyetemi Nyomda 
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 z á m . 

S S S Í4V«, O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyaro r szágban vezető h a r m ó n i u m c é g és l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m s r a k t á r : 

HÖRL NÁNDOR Budapest n, Török-u. 8. 
A buda i Margi t sb ídfő tö l a m á s o d i k utca j o b b r a . 

Sürgönyeim : „Harmonhörl". — F i z e t é s k e d v e z m é n y . — Tel.: A. 51-6-52. 
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A z i l l e t m é n y c s ö k k e n t é s l e g j o b b a n kéts 
s é g t e l e n ü l a n é p t a n í t ó t sú j t j a . K ü l ö n ö s e n 
a c sa l ádos t a n í t ó érz i a v iszo í y o k n y o s 
m a s z t ó sú lyá t , ha a j ö v e d e l e m a l a c s o n y 
v o l t a mel le t t n e m t u d á t t e k i n t ő k é p e t 
k a p n i s zükség l e t e i rő l és k iadása i ró l . A ne» 
hézségeke t egy c sapás ra m e g o l d j a a decern» 
ber e l e jén h a r m a d i k é v f o l y a m á b a n 
m e g j e l e n ő k i v á l ó k ö n y v p r a k t i k u m , a 

„ H Á Z T A R T Á S I 
S Z A M A D O NAPTAR « I 

A b e o s z t á s o s g a z d á l k o d á s és p é n z ü g y i á t t ek in t é s g y a k o r l a t i 
e szköze . — A család békés gazdaság i f e j l ő d é s é n e k ku lcsa . 
H a s z n á l a t b a v é t e l é v e l h a m a r o s a n d e r ű , 
b o l d o g m e g e l é g e d é s k ö l t ö z i k a c s a l á d b a « 
B u d a p e s t e n 1 2 0 P, v i d é k r e 1 4 0 P b é k ü l d é s e u t á n szá l l í t j a az 

E g y e t e m i K ö n y v k e r e s k e d é s , Budapest IV, Kossuth Lajos-utca. 

Illlill 

ff'll rtD Í W I A T v a ' a m ' n t j av í t á soka t 
U J U i l l l v i i r l l vál la l mérséke l t á ré r t 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
• • o r g o n a é p í t ő " ' R Á K O S P A L O T A 

S Z L E Z A K L A S Z L O 

ANNO DOMINI IKS.  
xsecDI JUAJNWIÁN BÍBOROS HWAM»' 

ftCONÁRZ RÓBERT A'VCMÍWIM 
DIKPHA. F E R E N C t ÓPOLGÜwraK» 

o«.s»>6es JENÓmuuMmgc. 
M«HC2Et. JENä HEOrVM™«'í?"í!'i 

'-KXAMlAJot DWHÁ4*SZ«£< 
«OWSST «EKES.rfWBOS 

BUDAPEST 
VI, I'range« 
p jn iu t ca 77. 
r.: Aut.9n.53 

larang- és ércöntöde, liarangfelszárelés és haranglábgyár 
{Budapestfbelvarosi lőplébánia*templom részére készítet t 2400 kg 
,Po lgármes te r*harang" , melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

d r . Serédi Jusz t in ián b í b o r n o k , hercegprímás ú r i ) 
Budapesti Bazi l ika 7945 kg-os új harangja gyáramban készül t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel , az 192$. és 1926. évi kézmnipari 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti , s z é k e » 
fehérvári , szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany éreramel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
tgyházi e l ismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös f izetési f e l t é te lek! 

L E N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tan í tó ság régi k e d v e l t b ú t o r á r u h á z a . — Kényei« 

mes f izetési fe l té te lek . — J u t á n y o s á rak . 
Budapest VII, Dohányutca 30 . Telefon : J. 4 1 9 - 0 4 . 

L U K A C S I ö r a é s é k s z e r á r u h á z a B U D A P E S T IV , P e t ő f i S á n d o r . u . 18. 

Alapí tva 1895.ben. 

0 Á l l a n d ó nagy r a k t á r : Precíziós svájci ó rákban , a r any és 
0 br i l l iáns ékszerekben , va lódi ezüst evőeszközökben és d ísz . 
0 t á rgyakban . Fizetési kedvezmény 1 

GERSTENENGST JÓZSEF 
O R G O N A É P Í T Ő 
B P E S T VI, ARADI = U. 6 6 . 
TELEFONHÍVÓ: 168 — 4 0 . 

ÚJ O R G O N Á K 
kész í t é sé t , v a l a m i n t átépí» 
t é s t , j av í tás t , h a n g o l á s t 
h o m l o k z a t s í p o k kész í tésé t 
s z a k s z e r ű és m ű v é s z i ki< 
v i t e l b e n vál la l a l e g j u s 
t á n y o s a b b á rak mel le t t . 

ÁGOSTON ÉS PUCHER Ä K . S BAZÁR 6 
K é z i m u n k a « a n y a g o k b a n n a g y v á l a s z t é k , ú . m . : 
pamut*, selyem*, g y a p j ú f o n a l a k és himzóalap*szövetek. 

I s k o l á k n a k és t a n í t ó n ő k n e k ár k e d v e z m é ny 1 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. — F.: Czakó Elemér dr.) 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS» ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Q ^ Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i r á l y i va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i 1 T ^ I A D Ó H I V A T A L : K i r á l y i 
m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d - u . 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. | X X p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45 

Y J ^ É Z I R A T O K megőrzésére és vissza* 
J l \ . adására a szerkesztőség nem vállal» 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva* 
talnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztöségnek küldendő. 

T ^ L Ő F I Z K T É S : egész évre 9'60 P, negyedévre 2"40 P. Fgyes 
J2j szám ára 50 fillér. A magy. kir. vallás* és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VIII d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami*, községi*, társulati*, magán* és érde* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Elő* 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptaní tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 10 
J L x fill., magánhirdetés 14 fillér sza» 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
L / 2 old. 85 P, V * old. 50 P, '/8 old. 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

A TAIÍTÓ ÉS A TÁRSAl>ALOM. 

Egy percig sem szabad egyedül állania 
a tanítónak a társadalomban, elkülönülten 
hivatásának szépségében és magasságában. 
Ott kell éreznie maga mögött az egész közös-
séget, amelynek egyik kiválasztottja, hogy 
küldetését sikerrel elvégezhesse. Enélkiil tö-
rekvései csonkák volnának, szavai sikertele-
nül hangzók, visszhangot nem keltők. Mun-
kája mögött ott kell sejtenie a meleg és lük-
tető emberi sziveket, telve szeretettel. A ta-
nító nem lehet idegen ember, aki okos és 
józan tanokat hirdet, amelyek azonban bele 
nem kapcsolódnak a társadalom érzéseibe. 
Az ő igazságainak olyan igazságoknak kell 
lenniök, amelyek mögé erkölcsi és szellemi 
összetételében a társadalom sorakozik. 

Miután pedig a tanító a társadalom elő-
őrse, aki annak javáért, boldogulásáért végzi 
üdvös feladatát, tűr, szenved, harcol egysége 
és jobb jövője érdekében, természetes, hogy 
a társadalomnak megkülönböztetett köteles-
ségei vannak vele szemben. 

Ez a kötelesség, az általános megbecsülé-
sen és erkölcsi elismerésen kívül, amellyel 
— mint egy nagyra tartott, különösen érté-
kelt hivatás betöltőjét — maga fölé emeli, 
nem lehet más, csak az, hogy egyetlen alkal-
mat sem szabad elmulasztania, amely lehe-
tővé teszi, hogy egyénileg a kultúrfok leg-
magasabb oimára emelkedhessék. 

A társadalomnak minden eszközt meg kell 
ragadnia, mely hozzásegíti a tanítót a lelki 
és szellemi fejlődéshez. Anyagi gondoktól 
lehetőleg mentes, nyugodt életet kell bizto-
sítania számára, hogy zavaró körülmények 

ne befolyásolják nevelő és kutató munkájá-
ban és hogy a napi hivatás betöltésén túl a 
maga művelésére is gondot fordíthasson. 

A társadalom kötelessége, hogy a tanító 
önművelésének lehetőségeit megteremtse, 
mert csak a lelkileg és szellemileg magas-
rendű tanító tehet kiváló szolgálatokat a 
társadalomnak, melyben a legszebb és leg 
magasztosabb erkölcsi fogalmak életet nyer-
nek. 

A tanító feladata nem merül ki a napi 
munkában, a tanulóknak esetenként vissza-
térő nevelésében és oktatásában. A tanító-
nak embert kell teremtenie az emberből, 
polgárt és katonát nemzetének, aki megérti 
az élet magasabbrendű céljait és öntudato-
san, felelősségteljesen harcolni tud értük. 
A tanítónak az iskola keretein kívül növek-
szik meg a munkája, ott válik színesebbé, 
gazdagabbá, magasabbrendűvé. Amikor be-
lenyúl az életbe, kézenfogja az embert és a 
krisztusi útra vezeti, ahol az igazság és élet 
fényeskedik elébe. 

A társadalomnak a tanítót tanítóvá kell 
emelnie, hogy nem csupán kis tanulók mes-
tere legyen, hanem az élet tanítója! 

A magyar társadalom, amely mindig meg-
adta a kijáró tiszteletet a nemzet tanítóságá-
nak, amely önzetlenül és önfeláldozással 
járta és járja töretlenül' nehéz kötelességei-
nek útját, még tartozik egynémely cseleke-
dettel a magyar embernevelés robotosainak, 
akik a maguk erejéből, lelkük szép sugalla-
tára, érzéseik szavára, ösztönös felismeréssel 
egészítették ki szellemi felszerelésüket és 

ura iSsmíü 
SZEGED. 

FOLYÓIRAT- > 
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lettek szert olyan kvalitásokra, amelyek mél-
tóvá és hivatottá teszi őket a magasabb-
rendű embernevelésre. 

A magyar társadalomnak össze kell fog-
nia a tanítók érdekében való önálló cselek-
vésre. Ez annyit jelent, hogy ne csupán az, 
államon keresztül nyújtsa baráti kezét a 

Olyanokat, amelyekből a tanítók szociális, 
társadalmi és gazdasági vonatkozásokban épí-
tenék ki bensőségesebben és átfogóbban szel 
lemi struktúrájukat, fejlesztve és tartalma-
sabbá téve világnézetüket. A falu kis körébe 
zárt tanítót, a nevelés apostolát, a társada-
lom ereje kapcsolja bele a szellemi köz-

Nagymagyarország németeleméri elemi iskolájának legjobb tanulói ezelőtt 25 évvel 
Albeck Antal tanítójuk vezetésével meglátogatták Budapestet. Érdekes volna tudni, 
hogy a történelmi idők folyamán mi lett a magyar kultúra iránt érdeklődő 

kis németekből. 

tanítók felé, hanem önálló kezdeményezéssel 
igyekezzék jó alkalmakat teremteni a ma-
gyar tanítóság kulturális emelkedése érde-
kében. 

A társadalom minden rétegének módjában 
van ezt a fejlődést elősegítenie. Meg lehet 
találni a célravezető eszközöket, hisz ötlet és 
találékonyság dolgában a magyarságnak 
nem kell idegen segítséghez fordulnia. 

Annyi bizonyos, hogy a társadalom min-
den anyagi megerőltetés nélkül — anélkül, 
hogy sovány büdzséjét érezhető terhekkel 
sújtaná — kitűnő könyveket tudna juttatni 
a magyar iskolák tanítói könyvtárainak. 

pontba, ahol világok és nemzetek sorsát in-
tézik, hogy egy pillanatig se érezze elkülö-
nültségét, hanem tudatában legyen annak, 
hogy szerves része a nemes erkölcsi és szel-
lemi törekvéseknek. El kell juttatni magá-
nyába a rádiót és aliol mód nyílik rá: a tele-
font is, anélkül, hogy ez bárminemű anyagi 
terhet jelentene számára; lehetővé kell tenni 
továbbá, hogy a technikai haladás csodáit 
tanfolyamokon megismerje s a megismerés-
sel tudását gyarapítsa, tökéletesítse. 

A magyar társadalom, amely felemelte a 
tanítót, tartsa is őt azon a színvonalon, 
amely méltó mindkettőhöz! 
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LÉLEKJELEILÉTBE,ÖVHE€}TARTÓZTATÁiiiBA 
ÉS ÖNMEGTAGADÁSRA VALÓ NEVELÉS 
AZ ISKOLÁBAN. í r t a . Sz. SOLYMOS BE A 

Elengedhetetlen kívánalom, hogy erkölcsi ne-
velésünk legyen józan, amelyet három vezér-
eszme jellemezzen. Ezek között első: a becsület 
érzése, második: a munka szeretete, a harma-
dik: Isten és embertársaink iránti szeretet és 
odaadás. 

Hogy az erkölcsi nevelés első kívánalmainak 
tökéletesen megfelelhessünk, feltétlen szüksé-
gessé válik, bogy a gyermeklélekben a lélek-
jelenlétet, az önmegtartóztatásra és önmegtaga-
dásra való hajlandóságot kifejlesszük. 

A lélekjelenlét alatt általánosságban rendsze-
rint a nehéz helyzetekben való hirtelen feltalá-
lást, valamely bátor, vagy hősies és gyors csele-
kedetet értjük, pl. egy tűzeset, vízbefulás, vasúti 
szerencsétlenség, rablótámadás, háború stb. ve-
szélyes helyzeteivel való szembehelyezkedést, 
vagy gyors menekülést, mentést. Szóval ilyen 
esetekben: a bátorság, a helyzet felismerése és 
a gyors elhatározás együttvéve képezi a lélek-
jelenlétet. Ilyen alkalmakkor az általános fel-
fogás a gyáva, a félénk és a bátor egyén között 
a következőképen tesz különbséget: a gyáva 
megijed a veszély előtt, a félénk a veszély köz-
ben s a bátor a veszély után. 

A lélekjelenlétet már az öntudat ébredésekor 
lehet gyakoroltatni, amely természetesen a szülő, 
vagy nevelő első kötelessége. Az iskolába már 
bizonyos kialakult jellemképpel lép be a gyer-
mek és a nevelőtanító kötelessége, hogy vizsgá-
lat tárgyává tegye a gyermek lelki és jellembeli 
sajátságait és ahol rést hagyott volna az otthon 
nevelése, ott lásson hozzá a hiányok pótlásá-
hoz. 

A jó pedagógus tudja, hogy kisebb jelentőségű 
és veszélytelen helyzetekben s a mindennapi 
életben szintén nélkülözhetetlen a lélekjelenlét, 
amely társaink között még érzéseinket, gondo-
latainkat, véleményeinket, bánásmódunkat és 
társaságbeli fellépésünket is kormányozza. 

A lélekjelenlét ápolására és fejlesztésére kü-
lönösen alkalmasak az elemi iskola alsóbb osz-
tályaiban a mesék, legendák, mondák keretébe 
beállított képzelt, vagy a valóságban létezett 
egyének hősies bátorságát, lélekjelenlétét illusz-
tráló példák. A felsőbb osztályokban először is 
a magyar történelem, majd a nagyvilági kultúr-
históriákból idézett mintaképek állíthatók be. 
Az első és második elemi osztályban inkább a 
fantázián keresztül, felsőbb osztályokban már 
a való élet meggyőző erejével is célt érhetünk. 
Az ifjúsági ponyvairodalom dzsungelétői a leg-
nagyobb lelkiismeretességgel meneküljön a ne-
velőtanító az abszolút értékű művekhez, azokat 
gondosan, lelki felelősségérzettel válogassa ki. 

A történelem és kultúrhistória már megbíz-
hatóbb anyagot szolgáltat a pedagógus céljai-
hoz. Tanulságosak ós mulattatók a lélekjelen-
létre való nevelés szempontjából, mondjuk, a 
Mátyás királlyal kapcsolatos legendák s ezek 

között különösen az, amely szerint egykor Bécs-
ből csak úgy tudott kiszökni a nagy király, hogy 
kereket gördítő tótnak öltözött fel s amikor a 
határválasztó kapunál jellegzetes orráról csak-
nem felismerték: lélekjelenlétének köszönhette, 
hogy el nem fogták. De Szent István, Szent 
László, Könyves Kálmán, Nagy Lajos stb. kirá-
lyok életéből merített legendaszerű történetek 
előadása közben is mindig találhatunk anyagot 
a lélekjelenlét edzésére. Szép és hatásos példát 
nyújtanak a szentek közül pl. Szent Imre, Bol-
dog Margit életének történetei, majd a magyar 
hősök közül Toldi Miklós jelleme és tettei, ame-
lyekkel a lélekjelenléten kívül az önmegtartóz-
tatás, vagy önmegadás érdemeit is serkentőleg 
állíthatjuk be. De a nagyvilág színpadáról köz-
életi, nemzeti, művészeti, irodalmi, társadalmi 
stb. nagyságok életéből vett példákat elbeszélés 
keretbe foglalva, rendszeres célzatossággal is 
alkalmazhatjuk. 

A lélekjelenlét megszokása bátrakká edz ben-
nünket s már a gyermekkorban ezzel társaink 
fölé emelkedhetünk. A lélekjelenlét a minden 
alkalomba való belehelyezkedéssel fellépésünket 
biztossá, határozottá, bátorrá és tapintatossá 
teszi és mindenkor utat mutat, hogy adott ese-
tekben miképen cselekedjünk. Sorsunk javítá-
sán törekedve, vagy gyakran társaságban is, 
sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy csak 
lélekjelenlétünkkel, helyes ítélőképességünkkel 
tudunk határozni s egy-egy ilyen lépés (alán 
egész életünk folyására kihatással lesz. Ember-
társainknak, vagy azok helyzetének megisme-
résében is sokszor a lélekjelenlét vezet és segít -
ségükre lehetünk azoknak esetleges gyors elhatá-
rozásunkkal, amellyel helyes vágányba terelhe-
tünk sorsokat, ha idejekorán nyujtunk támaszt, 
vigaszt, segítséget. 

Az önmegtartóztatás gyakorlásához is lélek-
jelenlét szükséges, az életben pedig gyakran ke-
rülünk abba a helyzetbe, hogy önmegtartózta-
tást kell gyakorolnunk. Már kicsiny gyermek-
korban kezdődjék az önmegtartóztatásra való 
szoktatás. A sok „nem szabad" és „nem lehet" 
mind azt célozza, hogy az kedvteléseiben és ösz-
tönös akaratában gátolja meg a kis embert. 

A heves, lobbanékony természetű gyermeket 
korán szoktassuk ahhoz, hogy kirobbanása le-
csillapultával higgadtan mérlegelje azt a körül-
ményt, amely indulatba hozta s önmaga felett 
üljön törvényt, mintha társa felett ítélkeznék. 
Mesékkel, példákkal vezessük rá, hogy leggyak-
rabban jelentéktelen, kicsinyes dolgok ingerlik 
fel, ami által elveszti ítélőképességét s olyan 
tettek elkövetésére sarkalja, amelyeket higgadt 
állapotban el nem követne és amelyeket meg 
kell bánnia, vagy jóvá kell tennie. De figyelmez-
tessük arra is, hogy a lobbanékony egyén fel-
hevülésében rendszerint igazságtalan is. Ezt ké-
sőbb jóvátenni kötelessége s azt talán megaláz-
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kodás, megszégyenülés árán hozhatja helyre, 
vagy még rosszabb, ha hirtelen felhevülésében 
elkövetett tettét jóvá sem teheti s annak követ-
kezményei egész életére kihathatnak. 

A tanítók, nevelők és munkaadók is véssék 
jól figyelmükbe, hogy természetünkön józansá-
gunk, magunkbaszállásunk idejében végezzen 
fegyelmező munkát. Társaságban is szabályozni 
kell természetünket és uralkodjunk indulatain-
kon, mert az igazi művelt ember viselkedése is 
mérsékelt, higgadt és fegyelmezett. 

Iskoláinkban hathatós pedagógiai célzatosság-
gal, jelmondatokkal, illusztrációkkal, képsoro-
zatokkal állítják a gyermek szeme elé a káros 
szokások és szenvedélyek romboló hatását, 
amelyek még a meséknél is élénkebben vésőd-
nek a zsenge lélekbe s elrettentőleg hatnak. 

A gyermekek egymásközötti élete már az első 
társadalmi alakulat, amelynek éppúgy meg-
vannak a maga keretéhez mért szabályai, mint 
a felnőttek társadalmi életének. így idejében fel 
kell kelteni a gyermeklólekben a humanitás ér-
zését, amelynek segítségével meg tud küzdeni a 
külső befolyásokkal. Mert természetszerű, hogy 
a szerencsés külső ós belső tulajdonságokkal ren-
delkező s a kellemesebb életviszonyok közt élők 
hamarább nyerik meg társaik barátságát, ro-
konszenvét. De ebben a mai szociális gondol-
kodást követelő korszakban kétszeres fontos-
sága van annak, hogy a szerencsétlenebb társa-
kat ne szorítsuk hibájukon kívül mindig a sze-
rencsésebbek mögé. Hiszen sorsunk sem a ro-
konszenv, vagy ellenszenv szerint válogatja 
össze körünket, környezetünket. Ha idegenek 
közé kerülünk, rendesen döntő szokott lenni az 
első benyomás, de fegyelmezettséggel, önmeg-
tartóztatással nem szabad kimutatnunk azt, 
ha pl. ú j ismerősünk ellenszenvet váltott ki 
belőlünk, de nagy hirtelen ne valljunk színt a 
rokonszenv azonnali kimutatásával sem, mert 
lehet, hogy első érzéseinkben később csalatkoz-
nánk. 

Tehát már az iskolában szokjék rá a gyermek-
társadalom, hogy ítélkezéseiben önmagát ellen-
őrizze, esetleg megtörje. Idejében tanuljanak 
meg érzéseik felett uralkodni, mert ez első em-
beri kötelességünk. Sok gyermeknek, vagy fel-
nőtt embernek van kellemetlen külseje, amely 
az első percben visszataszító hatást gyakorol 
társaira, holott az illető egyéb tulajdonságainál 
fogva rászolgált a rokonszenvre. Ha iskolában 
az ilyen kis „hamupipőkéket" társaik kényének 
ítéletére hagyjuk, úgy e gyermeklélek felett a 
keserűség és elégületlenség, majd a félszeg 
ügyefogyottság, végül a gyűlölködés lesz úrrá, 
amely korával együtt nő, erősbbödik benne és 
elszigetelve társaitól, szerencsétlenné teszi őt 
egész életében. 

Az önmegtagadás hatalmas eszköz arra, hogy 
mentől kevésbbé érezzük majd annak az előny-
nek a hiányát, amelyet sorsunk életünkben meg-
tagad tőlünk. Ebbe már a kisgyermeket is bele 
lehet nevelni. Az önmegtagadást is nagyon aján-
latos már az if júkorban gyakorolni, mert erős 
akarattal bárki hozzászoktathatja magát ahhoz 
és csaknem észrevétlenül haladhat fokról-fokra, 
a kisebbről a nagyobbra. 

Egyszer egy falat megkívánt ételt vonjunk 
el magunktól, máskor szomjunkban egy pohár 
vizet, néha egy kis nyalánkságot, amely előttünk 
áll, bár csak a kezünket kellene kinyújtani érte. 
így éhséget és szomjúságot is le tudunk győzni. 
Uralkodjunk egyéb testi érzéseink felett és egy-
szer, ha álmosak vagyunk, tagadjuk meg az al-
vást, máskor más vágyainkat és szükségletün-
ket s akkor adott esetekben nem állunk szem-
ben legyőzhetetlen próbatételekkel. Ha a gyer-
meklélek hajlamos már az önmegtagadásra, 
hassunk oda, hogy önkéntelenül megtagadjon 
magamagától pl. egy megkívánt játékszert, 
könyvet, virágot, vagy ruhát. Így a fokozatos 
jellemfejlődéssel későbbi korban edzett lélekkel 
birkózik majd meg az élet ezer akadályával. 

Az önmegtagadás gyakorlásának bemutatá-
sára megint mesék és történetek tárházához 
nyúlunk. 

Maga az élet is sok színes változatban közeli 
példákat is szolgáltathat. Ilyen pl. a többek kö-
zött egy kis öreg francia nevelőnőnek az esete, 
aki azt vette a fejébe, hogy amit véletlenül meg-
pillantott és magának megkívánt -— mondjuk: 
a. kirakatokból egy tál korai epret, szép cserép 
virágot, divatos nyakkendőt, vagy finom levél-
papírt, — megtudakolta azok árát és egy házi 
gyüjtőperselybe rakta azt. Idővel már örömmel 
mondott le vágyairól, kedvteléseiről, igényeiről 
és így szépen gyarapodott kis takaréktára. Ké-
sőbb állás nélkül maradt, betegen, elhagyatva, 
de nem szenvedett szükséget, mert éveken ke-
resztül történt önmegtagadása tőkét szerzett 
neki és ezen az áron megtakarított vagyonkája 
megváltotta őt a nélkülözéstől. 

Az önmegtagadásból eredő lemondás egyike 
a legnagyobb lelki erőnek, amely erkölcsi tő-
kévé értékelődik át, ha annyira tudjuk magun-
kat fegyelmezni, hogy a könnyűszerrel megsze-
rezhető élvezetekről is önként lemondhatunk. 
A könnyelműség, torkosság és élvezetvágy pró-
bálja ki legjobban ezt az erőnket. 

Ha gyermekkorban nem tudunk lemondani a 
nagyobb almáról, az éléskamra megdézsmálá-
sáról, a nyalánkságról stb., későbbi korban a 
gyomrunk fog parancsolni a fejünknek és fa-
lánkok, önzők, élvezetliabzsolók leszünk. 

Ha a pénz túlzott szeretetéről idejében nem 
szokunk le, később elhatalmasodik felettünk és 
mialatt rossz szellemünkké szegődik: mammon-
imádóvá tesz. A lemondani nem tudóból lesznek 
az önmagukat leginkább gyötrő zsugoriak, uzso-
rások; a Shylockok, a Nérók, a Midások, Káinok, 
a sikkasztok, iszákosak. Az xítjuk sikos lejtő, 
amelyen alig van megállás. 

Különösen a mai gazdasági viszonyok közt 
kétszeres lelkierőt kell tanúsítanunk, mert a kí-
sértés is megduplázódott. A feltűnően gyakori 
és könnyűszerrel elkövetett bűnök statisztikája 
ijesztő arányokat öltött. Különösen pedig a még 
serdülő korban élő if júságot mételyezte meg 
nagy mérvben a fékevesztett lélekből fakadó 
bűnös hajlam. 

„Gyakori önmegtagadás elcsittítja végleg 
rossz hajlamainkat és a jó szokások lesznek úrrá 
feléttünk, mert a sokszoros ismétlés önállóvá 
teszi az illető cselekvést, függetlenné az értelem 
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vezetésétől és ezen alapul: a szokás. Az agyban 
levő kis idegközpontok tovább adják az in-
gert a mozgató központnak anélkül, hogy előbb 
az észnek telefonálnának, mint ahogy a tűzoltó-
lovak is maguk szaladnak a kocsihoz, ha a tűz-
jelzést hallják." (Foerster.) 

Tanulja meg a gyermek jó korán, hogy szük-
séges önmegtagadást jelent az is, ha társai ré-
széről pl. sértésben volt része s azt hasonlókép 
nem viszonozza. Ilyenkor tartsa szem előtt azt a 
keresztény közmondást, hogy: aki téged kővel 
dob meg, hajítsd vissza kenyérrel. Tehát legyen 
elnéző, megbocsátóan nagylelkű és mélyedjen el 
sértő társának lelki okaiba. Legyen a jelszava: 
„Mindent megérteni, mindent megbocsátani." 
Lassan hozzászokik, hogy lemond a megtorlás-
ról, a bosszúról s a nemtelen viszonzási eszkö-
zökről és ilyen lelki emelkedettséggel lekötelezi 
ellenségeit, példája hasonló felfogásra senkent-
heti őket. 

A szerénység: is önmegtagadást jelent, mert 
a lemondást, az igények lefokozását célozza. 

A szerénység gyökere is a lélekbe nyúlik 
vissza, mert csak a lemondásra nevelt, önzet-
len, belátó, szóval fegyelmezett egyén képes az 
őszinte szerénységre. Sokan álszerénységgel 
igyekeznek magukról jobb véleményt társaikra 
erőltetni. 

A szerénység olyan mez, amely már magában 
is rokonszenvet vált ki az embertársakból. A 
szerénységet szintén korán kell a gyermekbe 
nevelni s fontos, hogy ez különösen az ifjúság-
nak egyik elengedhetetlen tulajdonsága legyen. 
Sokan az ügyefogyottságot, vagy félénkségét 
összetévesztik a szerénységgel, holott a szerény-
ség nagyon szépen összefér a határozottsággal 
és önbizalommal, — természetesen egy bizonyos 
határig. 

A tanítók helyzetét igen megnehezíti, ha már 
a szülői házban korán elrontják, úgyszólván 
megmérgezik a gyermeklelket azzal, hogy ma-
jomszeretettel minden szeszélyét teljesítik, sőt 
megerőltető áldozatok árán is ellátják pl. feles-
leges játékokkal, drága ruhákkal, haszontalan 
nyalánkságokkal. De rossz szokásait is helyes-

lik, mulatnak kijelentésein, magasztalják ügye-
fogyott mondásait és istenítik minden meg-
nyilatkozását. Az ilyen szülő elvakultságában 
maga is dudvákkal ülteti tele a fogékony gyer-
meklelket. — Jómódú szülők kislányát láttuk 
már strucctollas kalapban, karocskáján arany 
karkötővel, nyakában igazgyönggyel, sok szala-
gos drága selyemruhácskákban járni és mire 
felnőtt ez a leányka — nem talált semmiben 
örömet, mert a sors kellemetlenségeitől már 
nem tudta megóvni a szülői kéz. Lelke nem volt 
edzve és előkészítve az igazi élethez. A jómód 
ugyan még tartott egy ideig, de a leányka min-
dig többet és többet kívánt. Idővel az apa vál-
lalkozásai csődbe kerültek s gyermekük nem 
tudta elviselni a nélkülözést — öngyilkossá 
lett. 

Gyakran a legértékesebb egyének tulajdon-
sága az, hogy nem tudnak a fórumra kiállani, 
hagyják magukat félrelöketni nagyszájú törte-
tők által. Aztán félreülnek egy sarokba és duz-
zognak, búslakodnak az élet igazságtalansága 
felett. 

A tanító hamar megismeri a gyermekek közt 
is a túlságosan szerényet, akit inkább biztatni, 
csüggedéstől óvni, segíteni, bátorítani szüksé-
ges. A túlszerénység és szerénytelenség közt 
nagy skálája van az árnyalatoknak, azért a ta-
nítónak avatott lélekkel kell megkülönböztetni 
az álszerénységet az őszinte szerénységtől, az 
élelmességet pedig a szerénytelenségtől és a to-
lakodástól. 

Igyekezzék a tanító a gyermek lelkében a túl-
tengő tulajdonságokat a lelki kertész eszközei-
vel kiegyenlíteni, oltványokkal gyarapítani, 
vagy nyesegetéssel szabályozni, hogy helyesen 
megnevelt tulajdonságokkal rendelkezve fel-
készülve indulhasson az élet porondjára. 

Legyen errenézve irányadó George Herbert 
bölcs tanácsa, amely életreceptnek is megfelel: 

„Magadviseletével j á r j alant, törekvéseiddel 
fönt. így leszel alázatos is, nagyratörő is. Ne 
csüggedj. Aki az eget veszi célba — magasabbra 
lő, mint aki csak egy fát akar eltalálni." 

A GYEUJIEM WfcEStEPE AZ IBODALOIBAHÍ. 

A családi élet nem teljes gyermek nélkül. 
Üres, sokszor sivár, legtöbbször tartalmatlan. 
Maguk a szülők érzik ezt legjobban, érzik mun-
kájuk közben, hogy gyermektelenül csak ön-
magukért fáradoznak s nincs munkájuknak to-
vábbi célja, nincs, akiben életük folytatódjék. 
Munkakedvük lelohad, mert biszen nincs, akiért 
megfeszített erővel, felfokozott energiával dol-
gozzanak. Népünk magát a gyermeket érti a 
család szón s házaséletét csak akkor tekinti tel-
jesnek, igazán családi életnek, ha vannak „csa-
ládkái" is. A nőnek szeretésre teremtett lelkülete, 
a férfinak a gyermekben önmaga meglátása, 
élete és neve folytatódása iránti vágya a leg-
erősebb rúgó a gyermek után való áhítozásban. 

í r t a : N É M E T H S Á N D O R 

Mert hogy a legtöbb házaspár vágyakozik gyer-
mek után, ez kétségtelen. A szeretetre rendelt 
női lélek gyermek híján igen gyakran oktalan 
állatokra pazarolja szíve melegét s egy-egy 
kutyát, macskát vagy madarat éppúgy dédel-
get, mint valami emberi lényt. Arany János 
beszéli a Buda halálában, hogy Buda felesége, 
Gyöngyvér, gyermek helyett egy oktalan sólyom-
madárra pazarolta szeretetét s végtelenül f á j t 
neki, amikor ángya, ura öccsének, Etelének gő-
gös felesége, Krimhilda, meddőnek nevezte. Szé-
gyelte gyermektelen voltát és sértődötten véde-
kezik az ellen, hogy ő volna az oka gyermek-
telenségének. A gyermek után való vágyódás 
azonban nemcsak Arany képzeletének játéka, 
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hanem valóság minden idők családi életében. 
Bájosak azok az elképzelések, ahogyan a nép-

mesék örökítik meg a gyermek után való vágya-
kozást. A Hófehérke meséjének naiv világában 
ott látjuk az ablaknál varrogató szép királynét, 
akinek a szíve tele van a gyermek után való 
vágyódással. Ábrándozása közben véletlenül 
megszúrja az uj ját s a kiserkedő vér a friss 
hóra cseppen. Feltör lelkéből a sóhaj: ó, ha neki 
olyan szép gyermeke lenne, akinek az arca fehér 
és piros lenne, mint a vércsepp a havon! És a 
hő vágyakozás meghozza a csodálatos szépségű 
gyermeket: Hófehérkét és boldog a királyi ház. 
Végtelen kedvesek e tekintetben a magyar nép-
mesék is. A mesebeli szorgalmas, jómódú gazda 
boldogságából csak a gyermek hiányzik. Az urá-
nak ebédet főző asszony lelkéből elszáll a sóhaj: 
„Ó, legalább gyermekem volna, nem bánnám, 
akármily picinyke lenne is! Hogy elküldeném 
tőle uramnak a mezőre az ebédet!" S ím, a 
vágyakozás nem volt hiábavaló, megszólal a 
padkán az icinyke-picinyke legényke, Babszem 
Jankó: — Itt vagyok, édesanyám! És teljes az 
öröm, a boldogság. A mesebeli szülőnek is leg-
nagyobb kincse a gyermek, akiért fárad, dolgo-
zik, akinek boldogulása a legfőbb gondja, akit 
szeretetének teljes melegével körülsugároz és 
szeretetének minden jelével elhalmoz. 

Könnyen megállapítható, hogy a népmesék 
felnőttjeinek vágyódása a gyermek után nem 
puszta képzelet; a meseköltő a valóságot szőtte 
a mesébe, amikor a gyermek után való vágyó-
dást festi. Sokszoros tapasztalat, hogy az egész-
séges életű családban óhajtják a gyermeket, 
szeretettel fogadják és féltő gonddal nevelik. 
Ahol nem így van, ott baj van, ott nem tiszta 
a családi élet levegője, ott nem egészséges a 
gondolkodás. 

Míg a gyermek iránt való szeretet az emberi-
ség életének minden időszakában megtalálható, 
az iránta való mélyebb érdeklődés azonban csak 
a legújabb korban kezdődött meg. Az újkorban 
kezdték alaposabban tanulmányozni a gyermek 
lelki világát, életnyilvánulásait, fejlődését s 
egész testi és lelki életét. E vizsgálódások vezet-
tek annak megállapítására, hogy a gyermek 
nem „kis felnőtt", hanem a lelki élete egészen 
sajátos, egész világa egy külön világ, mely tel-
jesen elüt a felnőttek világától. Ugyancsak 
az újkor látta meg azokat a nagy értéke-
ket is, melyeket a gyermek képvisel, de meg-
látta azt a sok-sok szépséget, mondhatnám köl-
tőiséget is, mely a gyermekben benne rejlik. 
Ez magyarázza meg talán azt a tényt is, hogy 
az irodalom csak a legújabb korban fordul iga-
zán a gyermek felé s juttat neki sokszor döntő 
szerepet a felnőttek bonyodalmas cselekvés-
sorozataiban. Nem mintha régebbi irodalmunk 
nem vonná be a költészetbe a gyermeket, hiszen 
közismert, hogy Petőfi, Tompa, Arany mennyi 
szeretettel szólnak egy-egy költeményükben sa-
ját gyermekükről, de enemű alkotásaik az ő 
szubjektív érzéseiknek, szülői szeretetüknek meg-
nyilatkozásai, nem pedig általában a gyermek 
költői szerepeltetése. Jókai bűbájosán szép re-

génye, az Aranyember kis Dodija is igen szépen 
van beállítva a regénybe, de csak mint a családi 
élet kiegészítője, a szülők becéző szeretetének 
tárgya jelenik meg s nem irányítja a felnőttek 
cselekvését. 

Jósika Miklós bárónak, a magyar történeti 
regény megalapítójának, Abafi című regényé-
ben jelenik meg először olyan szerepben a gyer-
mek, amikor a felnőttre döntő hatása van. Abafi 
könnyelmű életet él, semmi komolyabb életcélt 
nem lát maga előtt mindaddig, amíg egy kitett 
gyermekre nem talál. Ezt magáénak tekinti, föl 
akarja nevelni s most már van életcélja. Ennek 
hatása alatt egészen átalakul s Erdélynek egyik 
legderekabb, legtiszteltebb embere lesz. Nyilván-
való, hogy a gyermek váltotta ki lelkében a ne-
mesebb érzéseket, tehát a gyermek lett a rúgó ja 
azon cselekedeteinek, amelyek a közbecsülésben 
való emelkedését eredményezték. Gazdag irodal-
munkban a XIX. században az említetteken 
kívül nem sok példát találunk arra, hogy a 
gyermeknek nagyobb szerep jutna a felnőttek 
cselekedeteinek irányításában. Pedig mily közel 
van hozzánk a gyermek és mégis mily távol van. 
Közel, mert hisz mellettünk van, körünkben 
él, megszokjuk és mégis távol, mert a lelkét 
nehéz megérteni. De amint sokszor halljuk: a 
XX. század felfedezte a gyermeket és iparkodik 
megismerni a gyermeki lelket s annak külön 
világát, éppúgy ráeszmélt sok író is arra, hogy 
a gyemek mindig poétikus jelenség. Ez a körül-
mény, valamint az a tény, hogy korunkban ál-
talában fejlettebb a megfigyelőképessége íróink-
nak, eredményezte azt, hogy a gyermek is fon-
tos szerephez jutott az irodalomban. 

Riedl Frigyes, aki a budapesti tudomány-
egyetemen a magyar irodalomnak volt nagy-
nevű tanára, egyetemi előadásaiban kiterjesz-
kedett a gyermeknek az irodalomban való sze-
repére is. Mikszáthról szóló egyik előadásában 
foglalkozott ezzel a kérdéssel s különösen azt 
fejtegette, hogy Mikszáth költészetére mennyire 
jellemző a gyermeknek a felnőttek cselekvésébe 
való belevonása. Fejtegetései rendkívül érdeke-
sek. Csak fájlalhatjuk, hogy nem jelentek meg 
nyomtatásban s így csak azok ismerik, akik ez 
időben előadásait hallgatták. 

Riedl szerint a világhírű angol regényíró, 
Dickens volt az első, aki legelőször jellemzi 
igazán a gyermeket. Egészen közel hozza az 
olvasóhoz s nem csupán naivitásában mutatja 
be, hanem a felnőttekkel: szülőivel, tanítójával 
való kapcsolatát is megrajzolja. Összefügg ez az 
angol viszonyokkal: a családi élettel, a pszicho-
lógia kultuszával. Megállapítja Riedl, hogy 
Dickens hatása alatt divatba jött a gyermek. 
Azt mondja tovább, hogy a modern írót azért 
is érdekli a gyermek, mert résztvesz a felnőttek 
életében, de naivul, az érdekhajszán kívül. Az 
életérdek szüli a felnőttek erőkifejtését, de ez 
szüli a bűnt is, a gyermek azonban mindettől 
távol áll. 

Áttérve Riedlnek Mikszáthról szóló fejtegeté-
seire, gyermektörténetei közül különösen ki-
emeli A ló, bárányka és a nyúl címűt, mely a 
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magyar költészet egyik szentimentális remeke. 
A mű alapja valóság; Mikszáth családjában 
játszódott le A ló, bárányka és a nyúl szomorú 
eseménye. Ez a megható történet belekerült a 

találtam az elrejtett fenéken a Jánoska játék-
szereit, amelyek fejében egy fényes krajcárt 
adott a fiú az apjának. A temetés u tán össze-
szedte férjem a játékszereket és bevitte a maga 

Piroska és a farkas. 
(A magyarországi kisebbségi elemi népiskolai ábécés könyvből.) Darabos rajza. 

népiskolai olvasókönyvekbe is. Keletkezésére 
teljes világot vet Mikszáth Kálmánné levele, 
melyet 1912-ben Heinrich Gusztávhoz, az Aka-
démia főtitkárához intézett. „Midőn átkerestem 
férjem íróasztalát — mondja a levél —, meg-

szobájába s ott ezeket az állatokat az íróaszta-
lán helyezte el. Szegény jó férjem, egy évig nem 
írt, nem tudta a tollat kezébe venni. Mindent 
elkövettem, hogy vigaszt találjon másik két 
fiában, de nem ment. Egyszer véletlenül betop-
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panok szobájába: a játékszerek fölé hajolva sírt. 
Óvatosan kimentem, nem mertem háborgatni, 
a fiúkat is a konyhába küldtem. Nemsokára be-
hív: «Józsi fiam, küldj hordárért, kéziratot kül-
dök a Pesti Hírlapnak!» Akkor írta A ló, bá-
rányka és a nyúl-at. Behívta a fiúkat s fel-
olvasta nekik; a végén mindnyájan sírtak. Más-
nap a játékszerek eltűntek az asztaláról. Nem is 
kerestem, tudtam, hogy az ő keze rejtette el 
őket. Kedve kezdett javulni, de a temetőbe nem 
jött ki velem soha. Mikor Gleichenbergben vas-

Piroska és a farkas. 
(8 éves gyermek ollóval nyírott ábrája.) 

úton a temető mellett elhaladtunk, sírt. A fényes 
rézkrajcárt átlyukasztotta s az óraláncán vi-
selte." — A három játékállatka az Akadémia 
Mikszáth-szobájában van elhelyezve. 

Mikszáth általában — Riedl megállapítása 
szerint — háromfélekép mutatja be a gyerme-
ket: a haldokló gyermeket, a naiv gyermeket s 
a gyermeknek az állatokhoz való viszonyát. 
A naiv gyermekről szólnak azok a megkapó 
történetei, amelyekben a gyermek mint erköl-
csileg ösztönző motívum szerepel. Arra szolgál-
tat költői példát, amikor nem a felnőtt van 
nevelő hatással a gyermekre, hanem megfor-
dítva: a gyermek neveli a felnőttet, amennyi-
ben t. i. a felnőttet erkölcsi cselekedetekre in-
dítja. Különösen három novellá ja, illetőleg rajza 
tűnik ki ebben a tekintetben. Az egyik ezek kö-
zül a Lapaj, a híres dudás című bájos elbeszé-
lése. Lapaj kint él a természet ölén, mint mező-
őr. Szereti és figyeli a természetet. Az emberek 
csak kevéssé érdeklik, nem is húz hozzájuk, nem 
is szeret senkit. Legkedvesebb tárgya a dudája, 
amelyet mesterien tud fújni; valamirevaló la-
kodalom nem is eshetik meg anélkül, hogy ne 
Lapaj fújná a talp alá valót. Irigylik is tőle a 
csoda-dudát, sokan szerették volna már meg-
venni tőle. De Lapaj nem tud megválni a szinte 
élettársává lett dudától. Egyszer egy nő jelenik 
íreg á tanyája körül s arra kéri, mondja meg, 
ha kérdik, hogy ő itt járt s ezzel a vízbe ugrik. 
Mikor a pásztor hazamegy, gyereksírást hall. 

A gyermek a vízbeugrott leány gyermeke. La-
paj fölveszi a kis pólyást; az elcsendesül, majd 
rámosolyog a pásztorra s belemarkol a baju-
szába. Lapaj szívében megmozdul valami, a 
rideg ember visszamosolyog a csecsemőre s 
olyasmit érez, mint még soha. Elaltatja a kis 
porontyot s másnap hajnalban bemegy a faluba, 
felkínálja dudáját a kocsmárosnak, aki már 
annyiszor meg akarta tőle venni. Áll az alkú 
és Lapaj kecskét vásárol a dudája árán, hogy 
a ráhagyott gyermeket a kecske tején fölnevel-
hesse. íme, az emberektől elhúzódó tót dudás-
ban a gyermek életrekelti az emberszeretetet « 
erkölcsi cselekedetre: egy elhagyott gyermek 
fölnevelésére ösztönzi. 

Az a pogány Filcsik című elbeszélésének hőse, 
mint a cím is mutatja, pogány egy ember. Csak 
a bundáját szereti, amelyhez hasonló senkinek 
sincs. Félti is. Mikor cipészműhelyében dolgo-
zik, ott függ a cipész-asztalkája fölött a csoda-
bunda, hogy mindig láthassa. Történt, hogy 
leánya megszökött hazulról s a szolgabíróhoz 
csapott balkézről való házastársnak. A leány-
asszony azonban megbetegszik s halálos ágyán 
az a kívánsága, hogy apja, ki őt kitagadta, bo-
csásson meg neki. Hiába mesterkednek a jó 
szomszédok, ismerősök, Filcsiket nem tudják 
rávenni, hogy lányát meglátogassa. Ellopatják 
a féltett bundát s a lány ágyára teszik. Filcsik 
eljön ugyan a bundáért, de lányára rá sem néz. 
Hazafelé menet az útszéli árokban egy koldus-
asszonyt lát, aki a hűvös szélben rongyokkal 
takargatja gyermekét. Filcsik leveti bundáját, 
rájuk teríti s hazasiet. Ebben a történetben is 
a gyermek volt az indító ok arra, hogy Filcsik 
erkölcsi cselekedetet vigyen véghez. 

A kis csizmák történetében meg arról van szó, 
hogy Bizi András uramat, a fukar, uzsorás 
pénzgyűjtőt, egymásután látogatják a csapások; 
meghal a lánya, háza leég, fia haldoklik, a lovait 
ellopják. Hiába akarja a jó Istent kiengesztelni 
azzal, hogy kőkeresztet állíttat a temetőbe, bele-
csap a villám s kettétöri a keresztet, mintha azt 
mondaná: „Nem kell az ajándékod, Bizi András, 
istentelen vagy!" Mikor az eltört keresztet helyre 
akarják állítani, egy kis mezítlábas gyerek, a 
falu árvája settenkedik a nyomukban. A kő-
míves el akarja kergetni a gyereket, kinek a 
lábát már úgyis pirosra csípte a hideg. De az 
uzsorás nem engedi s hazamenet csizmát vesz 
neki. Amint kijönnek Filcsik uram műhelyéből, 
Bizi más színben látja a világot. Mintha szeb-
ben sütne a nap, zöldebb lenne a fű s mintha 
minden szebb volna körülötte. A gyermek a 
szerencsét is meghozta, hazaérve, hallja, hogy 
ellopott lovai megkerültek, fia betegsége is meg-
fordult, — A gyermeknek erkölcsi cselekedetre 
indító hatása jut itt is kifejezésre. 

A felsorolt példák korántsem merítik ki a 
gyermeknek az irodalomban való szerepét, de 
azt mindenesetre igazolják, hogy a közelmúlt s 
a jelenkor irodalma fokozottabb érdeklődéssel 
fordul a gyermek felé. Ezúttal különösen az er-
kölcsileg ösztönző gyermek motívumára akar-
tunk rámutatni, melynek költői alkalmazásában 
Mikszáth szinte egyedül áll irodalmunkban. 
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Ö M L L Ó , TUDATOS É9í£KLÉil 
A lÉPISKOLÁBAA. (ii.) 

A skála felbontásából a következő menet áll 
elénk: 

Elmondjuk, hogy a nyolc gyerek őszi időben 
tette meg kirándulását. Tisztásra értek s lát-
ták és hallották, hogy fejük felett búsan kia-
bálva sok madár megy dél felé. Meghatottan 
nézték a szép jelenetet, eszükbe jutott az ott-
hon hallott dal. Elénekeljük nekik: 

Mérsékelten. 
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3. Ha én - n é - k e m száz fo - rin - torn v o l - n a ! 

A kirándulók szegény emberekkel találkoz-
nak, akik az erdőn a gallyfát összeszedik s há-

ír ta : B ERZ li N A G Y J Á N O S dr. 

tukon viszik haza. Géza, ki a szegényeken segí-
teni szeretne, dalban megszólal s elmondja a 
3. számú szöveges dallamot. Méretegységben, 
ütemezésben nincs újság. A tempójelzést a mi 
éneklésünk után megismerik. A tanító a hang-
árnyalást is saját éneklésén szemlélteti. Hang-
találási és hallási gyakorlatok fel- és lefelé az 
előbbiek módjára. 

Élénken. 

2. M a - g a - s a n re - pül a da-ru, ezé-pen szól. 

Aztán felír juk a táblára s a szöveget a dal-
lammal együtt megtanítjuk. A gyermekekkel 
észre vétetjük, hogy ebben a dalban s a hang-
jegyzésben is van valami, amivel eddig nem 
találkoztak: a hosszan hangoztatott utolsó szó-
tag, a tojásalakú c. Ha ütemezve énekeltetünk, 
a gyermekek rájönnek, hogy erre a szótagra, 
a c hangra kettőt kell lépni vagy ütni. A két-
szeres értéket s annak jelölését megmagyaráz-
zuk, utána a hangokat nevükkel együtt, végül 
Za-val énekeltetjük, míg az egészet jól be nem 
gyakorolják. Utána a fenti szöveg helyébe má-
sat és másat írunk, hogy a tanultakat alkal-
mazni tudják. Most azt is észrevétetjük, hogy 
ebben a dalban nem fú j t a meg a sípját mind 
a nyolc gyermek, hanem csak hat. Milyen nevű, 
ruhájú gyermekek hiányzanak? milyen hangok 
nem változtak meg"? — kérdezzük. Hallási gya-
korlatképen megkívánjuk, hogy a dallamot a 
hang nevével énekeljék s azt, ami a skálából 
hiányzik, zümmögve énekeljék vagy pedig, 
hogy a hang nevével együtt énekeljék onnan: 
a daru szépen szól. Sorbaállítjuk a kirándulók 
pendant-jait s velük is — kiki a maga hang-
ját énekli — eldaloltatjuk a dallamot, a sze-
reppel nem bírók csak zümmögnek. Kétszeres 
értékű hangjeggyel több ütemet írunk fel s 
ezeken gyakoroltatjuk a méretviszonyok fel-
ismerését, majd zümmögve elénekeljük a dal 
egyik vagy másik felét, felismertetjük s le-
hangjegyeztetjük. Arra ügyelnünk kell, hogy 
a tanulók a szöveget jól megjegyezzék, mert 
ehhez társul a dallam s minden egyéb tudni-
való. Ha valahol megakadnának, először min-
dig a szöveget idézzük fel, mert ez kelti fel a 
vele egyesült többi képzetet. 

A lépcsőszerű, egyre kisebbkörű meneteket a 
következő gyakorlatokon szemléltetjük: 

Lassan. 

4. A d - j o n Is - t en jó na - p o t ! 

A kirándulókkal szemközt jönnek idősebb 
emberek. Köszöntik őket. Egyébként már min-
den ismerős. A tempójelzés az előbbi módon 
ismertetendő meg. Hangtalálási, hallási és 
hangjegyírási gyakorlatok az előbbiek analó-
giájára. 

Élénken. 

Ú 
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5. I t t most ü l - j ünk l e ! 

A kirándulók szép tisztás helyre érkeztek, 
már meg is éheztek. Erzsi indítványoz. Egyéb 
újság nincs. A leszűkített menet szabályszerű 
begyakorlása a lényeges. 

Kissé gyorsan. 

6. S z á - r a z m á r a vén di - ó - f a le - ve - le. 

A kirándulók gyümölcsöskerthez érnek. Nagy 
Cili meglát ja a nagy diófán a sok száraz leve-
let s énekelni kezd. I t t ú j a negyed szünetjel 
s a tempójelzés. A szünetjelet más szövegeken 
is — kéz- vagy lábütemezéssel — jól be kell 
gyakorolni. 

Mérsékelten. 

m m m 
7. Her-vad a rét, nin-csen már vi - r á g ! 

A gyerekek látják, hogy a rét se olyan szép, 
mint előbb. Fájó szívvel dalolnak egyet. A be-
gyakorlás az adott helyzethez alkalmazkodik. 

Gyorsan. 

8. Nézd csak, pa j - t á s ! fut n y ú l ! 

* e « v y 
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Ütközben a szántáson látnak futni egy nyu-
lat, mely megriadt tőlük. Erre egyikük felhívja 
a figyelmet. A hang, ennek neve és jegye más 
és más szövegekre való alkalmazás mellett 
állandóan társítandó. 

Élénken. 

Á . # m ' - 1 — 1 - — í = r - P H fffi 'g f 0 
YJ2 1 1— 

: é . 0 ; - * 
- - M 

9 . É - rik a BZŐ - lő! É - des már! 

10. De szép 

Gyorsacskán. 

I 

Ma - gynr - or - szág ! 

3 
Szebb, mint, szebb, mint t i in-dér or - szag! 

§ Ü = t = 

11, I t t van már a tél, fúj a h i - d e g szél. 

A gyerekek az iskola udvarán futkosva, meg-
érzik a hideg szelet s kezüket dörzsölve dúdol-
gatják ezt a dalt. A többi eljárás, mint előbb. 

Kissé gyorsan, jr 

' jr PS  ^ dl ' jr 
— 0 M i 

A kirándulók szőlő mellett haladnak haza-
felé, itt osztálytársukkal találkoznak, ki apja 
szőlejében tartózkodik s szőlővel őket is meg-
kínálja. Erre éneklik a kis mondókát. Itt új-
donság csupán a skála három felső hangjából 
alakított lépcsőzetes menetű dallam. Annál in-
kább szükséges az eddig tanultak és a hallás 
gyakorlása. A szemléletet és az önfegyelmet a 
táblára állandóan kifüggesztett grafikon támo-
gatja, melynek segítségével az alaphang oktá-
vájától lefelé a szöveges dalban jegyzett han-
gokat egészen a-ig nevükkel, onnan le az alap-
hangig s onnan ú j ra a hang-jegyzett a-ig züm-
mögve, innen ismét a hang nevével énekeltet-
jük, aztán a kettős menetet szétválasztva s 
megfordítva is gyakoroltatjuk. 

A skálának az alaphangra vagy annak oktá-
vájára támaszkodó további felbontását nein 
tartom kívánatosnak, mert a hangtalálás szem-
pontjából még számbavehető d és h hang már 
csak olyan egyszerű viszony, melyet az alap-
hang s ennek oktávája szomszédságában a ta-
nuló könnyedén felismerhet. 

Áhítattal. ^ 

mf 

Jön 
Jön 

dró - tos 
dr<5 - tos 

tót! 
tót II 

/ 
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É - des a-nyám, nyis-sunk ne - ki aj - tót 1 

Az utcán drótos tót ballagott ós kiabált. 
Egyik gyermek a nyolc közül meghallja s örö-
mében felkiált, legalább van kitől a messze 
Felvidéken lakó nagyapa felől kérdezősködni. 
A dallam az előbbi két dallam jellemző saját-
ságait foglalja magában. Üj dolgok: a nyolcad 
hangjegy és a nyolcad szünet, ezeket a helyes 
ütemezés szempontjából megfelelően szemlél-
tetni s gyakoroltatni kell. A hangárnyalás jel-
zésére saját éneklésünk alapján kell a tanulót 
rávezetni. 

Gyorsan. 

13 j Kel - je - tek! 
Kel - je - tek ! Reg - gel vau! 

A nyolc gyermek délután együtt játszott, fut-
kosott. Elfáradtak. Másnap alig akartak fel-
kelni, olyan álmosak voltak. Iskolába kellett 
ám menni! Édesanyjuk költögette őket. A többi 
tudnivaló szempontjából ez is csak ismétlést 
foglal magában. Eljárás, mint az előzőkben. 

Vidáman. 

A kirándulók meghatva a vidék sok szépsé-
gétől, melyet láttak, ezekről beszélgetnek; köz-
ben eszükbe jut -— amiről már iskolában s ott-
hon is hallottak —, hogy az országnak még sok 
szép része van. Eléneklik az előlírt szöveges 
dalt. A dallam — a főhangzat keretében — már 
nagyobb hangtávolságokat szemléltet. Itten ú j 
a korona alkalmazása, a kétféle tempójelzés és 
hangárnyalás. Ezeket saját szemléltetésünk 
alapján figyeltetjük s ismertetjük meg. Hallási 
gyakorlatul változtassuk meg a liangárnyalá-
sok helyeit, vétessük észre, melyik hang hal-
latszott most gyengébben vagy erősebben s az 
tíj helyzetet írásban is jegyeztessük le. 

Lassan. 
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14. Hengergessünk egy hóembert gyorsan, gyorsan ! 

Kapcsolódik a jó pajtások életének egy téli 
jelenetével. Üj a c—e és e—c hangtávolság. 

Élénken, f ^ mf 

fr* - 1 - » - ± = 
0 

1 
— d 1 1 

-0 F ' - • 
i5. Is - t en ho - zott, é - des a - nyäm! 

Egyik gyermek hazaérkező anyját üdvözli. 
A dallamban ú j a főhangzat. Ennek begyakor-
lása a már közölt módon igen lényeges alapja 
az önálló éneklésnek. A hallás gyakorlására 
énekeltessük lépcsőszerűen e-től fel c'-ig, onnan 
vissza £7-ig, f/-től le c-ig, onnan vissza c'-ig 
e-től c-ig, fif-től /-ig. 
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Frissen, mf 

í v - ^ £ 5 « » 4 

16. R e - z e - d a , 
A fecs-ke, 

yi - o - la, 
a gó-lya, 

I 
nyílj ki m á r ! 

itt van már! 

A gyermekek a tavaszi jó időt türelmetlenül 
várják s ennek adnak kifejezést. A gyakorlat 
az eddig tanult menetek összekapcsolása. 

Vidáman, f 

É « — — J * s 

17. Pász - to - rok, 
Páaz - to - rok, ör - ven-dez-zünk ! 

y 

, s i M a - g y a - r o k ! 
ö" 1 Szé - ke - lyek ! Üt még az ó - r a ! 

zést. Kombinációs hangtávolságok fel- és lefelé 
lépcsőszerű menettel kapcsolva. 

Élénken. 
mj_ 

— f V 

4 -

19. Gye-rünk ki a vad - vi - rá - gos r é t - r e 1 

A gyermekek a szabadba vágynak. A vágy 
dalban tör ki. Üjság csak a dallamban van. A 
tanulókkal észrevétetjük, hogy a Himnusz is 
azon a hangon kezdődik, amelyen a szemléletet 
nyújtó szöveges dal. Megkíséreljük ennek alap-
ján a Himnusz első sorának hangjegyről való 
leéneklésót, de nem a hallás, hanem a hangjegy 
után való tudatos éneklés alapján. 

Mérsékelten. 
Karácsonyi emlékek felidézése. Az előbbi 

gyakorlat megfordítottja. 
Lelkesen, f 

—1 1 j 

t — 1 — : é - U : " _ = t = ] 

20. 

r-f)—a 

0 - J 

Hej! gazd 

C — q — 0 — ] 
-0-

- u - ram ! gazd 

— 0 

- asz 

L 0 1 
-0-

- szo - nyom ! 

/ M : 
w i • J :: ' # - ; i — \ 

A gyermekek emlegetik a magyarok szenve-
déseit s bátor elhatározásuknak adnak kifeje-

yan - e 
van - e 

sza - Ion 
zöld hagy -

ná - j a ? 
má - j a ? 

(Folytatjuk.) 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
E l m é l e t i f e j t ege tések és gyakor la t i taní tások. 

Utaznak a magvak. 
Beszéd- és értelemgyakorlat a IV. osztályban. 

I r t a : Drozdy Gyula. 

Ha a kertben vagy a mezőn sétálgatunk s a 
7—8 éves gyermektől azt kérdezzük, hogy ho-
gyan került a kertbe az almafa,, a paradicsom, 
a határ ringó búzatáblájába a megszámlálhatat-
lan búzaszál, azt a feleletet kapjuk, hogy „azt 
az emberek odaültették, odavetették". S ha azt 
kérdezzük, hogyan került az erdőbe az a sok, 
sok fa, a rétre a rengeteg fűszál, a közöttük 
pompázó virág s miért tenyészik az út szélén a 
bojtorján, a sziklás, a műveletlen területen a 
csipkerózsa, a kökény, a galagonya, arra azt 
mondja a gyermek, hogy „azt nem ültette senki, 
az magától nőtt". És ő megelégszik ezzel. To-
vább nem kutat. Miért? . . . Azért, inert mélyeb-
ben nem tekintett még bele a természet titokza-
tos világába. Még nem ismeri azt a küzdelmet, 
melyet a növények fajuk fennmaradásáért foly-
tatnak. A gyermek még nem látja a növények-
nek azt a csodálatos berendezését, a magvak-
nak azt a tökéletes szerkezetét, melyek a növé-
nyeknek terjedését s ezzel fajuk fenntartását 
biztosítják. Pedig ennek megismertetésében 
nagy, nagy pedagógiai érték rejlik, mert a 
gyermek csak akkor láthatja s csak akkor me-
rülhet el a természetben uralkodó csodálatos 

rend szemléletében s az ott található berendez-
kedés tökéletességében, ha ismeri a növényvilág 
berendezettségét. Igazi természetszemléletre te-
hát csak ezzel nevelhetünk, csak ezek megismer-
tetésével kapcsolatban mutathatunk rá a Te-
remtő véghetetlen bölcseségére. 

Tagadhatatlanul sok pedagógiai érték rejlik 
abban is, ha a gyermek megismeri a körülötte 
termesztett és vadontermő növényeket, megta-
nulja, hogyan tenyéssze azokat s hogyan szaba-
duljon a reá nézve káros mihasznáktól. S erre 
bőséges alkalom kínálkozik a természeti és gaz-
dasági ismeretek nyújtása közben ott, ahol a 
növényvilág egyedeivel ebből a szempontból 
foglalkozunk. Már ezekkel az ismeretekkel kap-
csolatban is rámutatunk arra, hogy a növények 
gondoskodnak utódaikról. A magvak csodálatos 
szerkezetének és terjedésének megismertetését 
azonban a IY. osztály beszéd- és értelemgyakor-
latainak keretébe utalja a tanterv. Itt a mag-
vak terjedéséről nagyobb területre kiterjedő s 
mélyebb gondolatokat és érzelmeket ébresztő 
képet kell megrögzítenünk a gyermek lelkében. 
Még pedig olyan jellegzetes növények magvai-
nak szemléltetésével kapcsolatban, melyekről a 
természeti és gazdasági ismeretek keretében 
nincs szó. 

Ez a beszélgetés tehát természeti és gazdasági 
vonatkozású, de sem nem természetrajz, sem 
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nem gazdaságtan. Anyaga csupán csak a termé-
szeti és gazdasági ismeretek kiegészítésére al-
kalmas. Aztán meg a helyes természetszemlé-
letre való nevelés szempontjából teljesen mind-
egy, hogy melyik tantárgy keretében nyujtunk 
természeti ismeretet. Hiszen az életben sincs 
semmi tantárgyak szerint csoportosítva. Mu-
tatja ezt a magvak terjedéséről való beszélgetés 
is, melynek keretében a legtökéletesebb mecha-
nikát, a levegő mozgását, a vizet, az állatot és 
az embert, mint akaratlan magterjesztőt ismeri 
meg a gyermek. 

Ehhez a beszélgetéshez a szabadban történő 
előzetes szemlélődés s a tanteremben való köz-
vetlen szemléltetés szükséges. Minthogy azonban 
a magvak rendszerint olyan kicsinyék, hogy azo-
kon a gyermek, a legtöbb esetben, nem szemlél-
heti tökéletesen a szerkezetet, azért a termé-
szetben való szemléltetést táblai magyarázó 
rajzzal kell kiegészítenünk, megvilágítanunk. 

Szemléltetésre alkalmas anyagért nem kell 
messzire mennünk. Erre alkalmas növényeket, 
magvakat bőségesen találunk környezetünkben 
is. Ott van pl. a jegenyenyárfa pelyhekbe cso-
magolt magva, mellyel telehordja a szél az 
utcánkat, a tájat. Aztán ott van a bojtorján, a 
koldustetű, a bogáncs, a gyermekláncfű, a bak-
szakái, a királydinnye, az ökörszekér, a juharfa, 
a fenyőfa stb. magva, melyeket alkalmilag és ki-
rándulásokon gyűjtsünk össze szertárunk szá-
mára. Néhánynak természetben való szemlélte-
tése után már rajz segítségével is elképzeltethe-
tünk olyan magvakat, melyeknek szemléltetésé-
ben talán az időszerűtlenség akadályoz. Itt első-
sorban azok jöhetnek figyelembe, amelyekről 
közvetlen tapasztalata van ugyan a gyermekek-
nek, de a látott jelenségek okának keresésére 
még nem gondoltak. Ilyenek lehetnek a fenti-
eken kívül pl. a bab, a borsó, a vadrepce, a ne-
nyuljhozá-virág termésének szerkezete. Való-
színű, hogy látták, tapasztalták már a gyerme-
kek, hogy ezek hüvelyei szétpattannak, miköz-
ben magvaikat elszórják azért, hogy azok minél 
nagyob területen terjedjenek el. 

Eljárásunk az legyen, hogy előbb természet-
ben való szemléltetés vagy táblai magyarázó-
rajz alapján vétessük észre a mag terjedésének 
módját. Mikor ezt észrevétettük, a növény vagy 
mag szerkezetének vizsgálatával kapcsolatban 
kerestessük a jelenség okát. Végül mutassunk 
rá arra, hogy a szemlélt vagy elképzelt terjesz-
kedési mód a növény érdeke ugyan, de abban a 
Mindenható bölcsesége rejlik. 

TANÍTÁS. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődést a termesztett és vadonélő 
növények szaporodására irányítom. — Többször 
voltunk már kinn a kertben, ahol a növényeket 
nézegettük s azokról beszélgettünk. Miféle nö-
vények vannak a mi kertünkben1? — Almafa, 
szilvafa, körtefa, paradicsom, káposzta, paprika 
— sorolják el az ismertebb növényeket a gyer-
mekek. — Vájjon hogyan és miért kerülhettek 
azok oda? — késztetem két gondolat összekap-
csolt kifejezésére a gyermekeket, mire elmond-

ják, hogy azokat a kertész (az édesapa, a nagy-
apa) ültette oda azért, hogy azok nőjenek, hogy 
termést hozzanak, amiből a kertésznek (a csa-
ládnak) haszna van. (Ez a tartalom azonban 
csak kevéssé viszi azt a gondolatot előbbre, mely-
lyel tovább fűzhetem a beszélgetést. Épjyen azért 
a felelet tartalmából azt á részt emelem ki, mely-
lely tovább fűzhetem a gondolatot. Ez a rész 
pedig az, hogy „azokat a kertész (az édesapa, 
nagyapaf ültette oda.") — Azt mondtátok, hogy 
azokat a kertész ültette oda. Én nem láttam, 
hogy paradicsomot, káposztát ültetett violna. — 
Azoknak csak a magvát ülteti el. A magból 
lesz a káposzta, a paradicsom. •— Hol veszi a 
kertész a paradicsommagct? — A paradicsom-
ból. — Vájjon hány mag lehet ekkora paradi-
csomban! (Természetben, esetleg rajzon szem-
léltetem). — Sok. — Talán száz is. — Lehet, 
hogy kétszáz, mert a paradicsomnak apró mag-
va van, — becsülgetnek. — Gondoljuk el, hogy 
egy paradicsomban csak száz mag van. Hány 
ekkora paradicsom teremhetett a mi kertünk-
ben? (Becsülgetnek.) — Mondjuk, hogy csak 
száz. Hány paradicsommag lehetne abban a 
száz paradicsomban? — Százszor száz. Tízezer, 
— mondják. — S ha azt a tíezer magot mind 
el akarta volna ültetni a kertész? — Nem férne 
el a mi kertünkben, — mondják a terület el-
képzelése alapján. — És ha annak a tízezer pa-
radicsomnak magvát mind elültetnék s az ki-
kelne, abból növény fejlődne?—Akkor talán az 
egész határt tele lehetne ültetni paradicsommal, 
— mondják. — De nekünk más is kell, nemcsak 
paradicsom. Éppen azért az emberek csak 
annyi magot ültetnek el, amennyi paradicsomot 
termeszteni akarnak. A sok magból aztán válo-
gathatnak. Csak azt a magvat ültetik el, ame-
lyik szép, nagy paradicsomban termett. — 
Azért, mert abból a magból lesz szép, nagy 
paradicsom, —• mondják előzőleg szerzett is-
mereteik alapján. 

Kettévágok egy almát. Megszámláljuk, hány 
mag van benne. Elképzeltetem, hogy egy fán 
hány alma teremhet s kiszámíttatom, hány ma-
got hozhat az az almafa, — Az almafa azt 
akarja, hogy minden magvából legyen egy al-
mafa, — mondom. Majd gondolatban odaállí-
tom az embert, aki csak annyi magvat keltet 
ki, amennyi fára szüksége van. 

— Az emberek kertjükben, udvarukban, a ha-
tárban magvakról szaporítják azokat a növé-
nyeket, amelyek hasznot hoznak. Ezeket gondoz-
zák, ápolják. — Hanem vannak olyan növények 
is, melyeket senkisem ültet, senkisem gondoz, 
mégis nőnek, szaporodnak, — szólok, mire a 
gyermekek elsorolják az ismert vadon élő nö-
vényeket. — Ezek a növények nem szorulnak 
az emberekre. Maguk gondoskodnak arról, hogy 
faj tájuk ki ne vesszen, hogy szaporodjon. Meg-
művelt és műveletlen területekre tolakodnak, 
tanyát ütnek s el is szaporodnak, ha az ember 
ki nem írt ja őket. It t van a mi udvarunk. Eb-
ben csak termesztett növények vannak. Az 
egyik sarkában, a kerítés mellett mégis szerb-
tövist találtunk, pedig a mult évben nem volt 
ott semmiféle növény, — szólok (És ha nem 
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volna ott szerbtövis?... Altkor valamelyik más 
alkalmas szemléletre hivatkozom s először ar-
ról beszélgetünk. Pl. a gyermekek látják, hogy 
a ház tetején növény él, avagy a kőfal repe-
dése közül fűszál, esetleg virág bújt ki. Stb.) 

b) Célkitűzés. — Vájjon hogyan kerülhetett 
az cda? — állítom fel a konkrét szemlélettel 
kapcsolatban a problémát. — Beszélgessünk 
előbb erről a szerbtövisről meg arról, hogy 
hogyan kerülhetett ez a mi udvarunk sarkába, 
mikor senkisem ültette cda. 

T á r g y a l á s . 
a) A szerbtövis, annak terjedése és irtása. — 

I t t van ez a jómadár! Tövestől, szárastól, mag-
vastól, — mondom és mutatom a szerbtövist. 
— Hogy a mult évben hol volt a tanyája, nem 
tudom bizonyosan. — Hanem kitalálhatjuk, ha 
tudjuk, hogy hol van a mi határunkban szerb-
tövis, meg aztán ha ezt a drágalátos magccs-
káját egy kissé jobban megnézzük. — Én a 
libalegelőn láttam szerbtövist. — Mikor a Ku-
ruc-dülőbeii voltunk, a tanító bácsi is mutatott 
szerbtövist, — mondják tapasztalataik alapján 
a gyermekek. — Lehet, hogy ennek a növény-
nek a magva a mult ősszel még a Kuruc-dülő-
ben díszlett sok, sok testvérével valamelyik 
szerbtövis szárán. Vájjon hogyan kerülhetett 
ide? — Ki hozhatta, ki ültethette el ide a mi 
udvarunkba"?... — Tegyük le ide a padlóra 
ezt a szerbtövist! (Megtörténik.) — Jöjj ki, 
Pista s menj el mellette úgy, hogy a ruhád 
érintse. (Pista elmegy a szerbtövis mellett, 
esetleg rálép, mire néhány mag a ruhájára ta-
pad.) — Menj a helyedre! Lám, most Pista ru-
háján utazik a szerbtövis magva, — mondom, 
miközben Pista a helyére megy. — Vegyétek le 
Pista ruhájáról a szerbtövis magvát s figyeljé-
tek meg, könnyű-e levenni? — szólok. A gyer-
mekek leszedik a magvakat s megállapítják, 
hogy azokat nehéz levenni. — Most nézzétek 
meg a magvat figyelmesen! Hátha megtaláljá-
tok raj ta azt, a mivel a ruhába kapaszkodott 
s meglátjátok azt is, ami nem engedte azt on-
nan könnyen levenni, — mondom. A gyermekek 
a magvat nézegetik, miközben mondják: — Tö-
visek vannak rajta. — Húzzátok végig az ujja-
tokat a tövisek hegyén! — Karcolnak, — álla-
pítják meg a gyermekek. — Most a tövisek he-
gyét nézzétek meg! — Kissé be vannak ha-
jolva, — Ilyenek, ni, — szólok s a szerbtövis 
magvát a rajta levő horgos tövisekkel együtt 
könnyen szemlélhető alakban a táblára rajzo-
lom. •— Azokkal a horgokkal kapaszkodott a ru-
hába, — mondják a gyermekek, mikor a rajzot 
meglátják. — S miért nem lehetett a ruháról 
könnyen leszedni? — Mert a horgok nem en-
gedték. 

— Lehet, hogy valaki innen az iskolából a 
"Kuruc-dülőben járt, — viszem tovább a gondol-
kozást. — Az hozhatta ide a szerbtövis mag-
vát. — Levette a ruhájáról és eldobta, — mond-
ják, amit ezzel egészítek ki: — A szemét közé 
dobhatta. A szemetet meg odagyüjtik az udvar 
sarkába, — Ott aztán kikelhetett a mag s lett 
belőle szerbtövis, — fejezik be a szerbtövis ter-

jedési módjához vezető gondolatot a gyer-
mekek. 

— De nemcsak emberek járnak a Kuruc-
dülőben, a legelőn s mindenütt, ahol szerbtövis 
van, hanem állatok is. Arra j árnak, ott legel-
nek a juhok, a sertések, a tehenek, meg ott fut-
kos a pásztorok kutyája is. — Azoknak a sző-
rére is ráragadhat a szerbtövis magva, — Azok 
is hazahozhatják. — Itthon lekaparják maguk-
ról vagy lehull a szőrükről a mag, az udvarra 
kerül s ott kikel, — következtetnek az előző 
gondolatvezetés alapján a gyermekek. — így 
történik. De az is lehet, hogy már a határban 
leesik az állatok szőréről a mag. — Akkor ott 
kel ki, ahol leesett. — Lám, az állatok is segí-
tenek a szerbtövisnek abban, hogy a magva 
terjedjen. — Hanem mi történik akkor, ha az 
állat szőréről a trágya közé kerül a mag? — 
A kkor a trágyadombra» onnan meg a szántó-
földre kerül a szerbtövis magva s ott kel ki, — 
mondják a gyermekek. — Helyesen gondoljá-
tok. Ott a jól trágyázott és megmunkált föld-
ben aztán a búzával együtt növekedik. A búzától 
szívja el a föld táplálékát, a búzaszálak meg 
körülötte csenevészek lesznek, mert nem kap-
nak elég táplálékot. De mi történik a szerb-
tövissel, ha a búzát learatják? A szerb-
tövis a búzával együtt a kévébe, onnan a szal-
maközé kerül. — A szalmával pedig almoznak. 
— Akkor ismét a trágyába, cnnan meg a szán-
tóföldekre kerül a magva, — mondják a gyer-
mekek. — Lám, így terjed ennek a haszontalan 
szerbtövisnek a magva. Mindent elkövet, hogy 
visszakerüljön a határba. Azt akarja, hogy 
mindenütt ott legyen, hogy terjeszkedjen. És 
terjeszkedik is. Mindenfelé, furfangos módon 
harcol azért, hogy a fa j tá ja ki ne vesszen. 

— Magyarországon valamikor nem volt 
szerbtövis. Nem is ismerték az emberek. Ügy 
tolakodott be az országba, hogy észre sem vet-
tük csak akkor, mikor már mindenütt ott volt. 
Innen délről. Szerbiából jött. (Szemléltetem a 
térképen.) — Még pedig különös módon jött. A 
magyar gazdák sertéseket vásároltak Szerbiá-
ban. A vásárolt sertéseket elhelyezték az ólak-
ban. A következő évben észrevették a gazdák, 
hogy az ólak körül valami különös növény 
ütötte fel a fejét. Olyan, mint amilyet ők még 
nem láttak. — A behozott sertések szőrére a 
szerbtövis magva volt ragadva, •—Az. Kezdetben 
nem sokat törődtek vele. Egyszer csak észre-
vették, hogy az udvarukon, a kertjükben, a 
szántóföldjeiken mindig több és több ilyen nö-
vény terem. — A trágyával meg az állatok sző-
rére ragadva terjedt a szerbtövis magva, — kö-
vetkeztetnek az előbbiek alapján a gyermekek. 
— Azzal. Hanem a legelőn is megjelent a külö-
nös növény. — Oda is az állatok vitték ki a 
szerb tövis magvát a szőrükön. — Azok. Akkor 
mikor ott legelésztek. Kezdetben az emberek 
azt gondolták, hogy nem baj, majd lelegelik az 
állatok. Hanem csalódtak. Csakhamar észrevet-
ték, hogy az állatok a szerbtövis körül lelegelik 
a füvet, de a szerbtövishez nem nyúlnak. Az 
csak nőt és szépen díszlett. — így, ni! — mon-
dom és rajzolom a szerbtövist s körülötte az 
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apró füvet. — Nézik a gazdák s keresik, hogy 
mi lehet ennek az okai És csakhamar rá is jöt-
tek. Ha megnézitek a növényt, ti is kitalálhat-
játok. I t t van a növény. Keressétek meg, mi 
lehet az oka annak, hogy a legelésző állatok 
nem nyúlnak hozzá. Fogd meg, Pali (Pali meg-
fogja, de elkapja a kezét.) — Megszúrt. — Sok 
tövis van rajta. — Nagy és hegyes tövisek, — 
mondják a gyermekek, miközben ujjaikat a nö-
vényhez érintgetik s el-elkapják. — Azért nem 
legelik le az állatok, mert ha bele akarnak ha-
rapni, a tövisek megszúrják a szájukat, — fe-
dezik fel a növény védekezésének, módját. — 
Ezekkel a hegyes tövisekkel védekezik az álla-
tok ellen. Mert senki és semmi nem bántja, 
őszre a magva szépen meg is érik, belekapasz-
kodik az állatok szőrébe s viteti magát más-
hová. Így terjedt el hazánkban is a szerbtövis. 
Alig 30 év alatt már otthon volt az egész or-
szágban. 

— Bezzeg meg voltak lepve a gazdák, mikor 
azt tapasztalták, hogy ezzel a kellemetlen s ha-
szontalan idegen növénnyel a határban lépten-
nyomon találkoznak. Látták, hogy az minden-
hová odatolakodik és évről-évre több és több 
lesz belőle. Keresték a módját, hogyan szaba-
dulhatnának tőle. Végre belátták, hogy nincs 
más mód, mint az, hogy ki kell a növényt a 
földből vágni. De mit ért volna, hacsak egy 
gazda vágta volna ki a saját földjéből! — Akkor 
annak a földjéről, aki nem vágta ki, tovább ter-
jedt volna a szerbtövis, — következtetnek a 
gyermekek. — Helyesen gondoljátok. Éppen 
azért el is rendelték, hogy minden községben 
évenként meghatározott időben egyszerre kell 
kivágni a szerbtövist, vagy pénzért fogadott 
emberekkel, vagy pedig közmunkával úgy, hogy 
minden házból menjen valaki szerbtövist irtani. 

így aztán mindig kevesebb és kevesebb lett a 
szerbtövis. — Vájjon tavasszal, nyáron vagy 
ősszel kell-e azt kivágni? — késztetem gondol-
kozásra a gyermekeket, miközben rávezetem 
arra, hogy legjobb nyár elején kivágni. Akkor, 
mikor még nem érett meg a magva, mert az 
éretlen mag nem fog kikelni. 

— Különös neve van ennek a növénynek! 
Szerbtövis... Vájjon miért kaphatta ezt a ne-
vet1? — kérdezem, mire a gyermekek az előzmé-
nyek alapján megmondják, hogy azért, mert 
Szerbiából került hozzánk. Ehhez legfeljebb 
még annyit teszek, hogy Szerbiába meg Ame-
rikából került úgy, hogy a hajórakományok 
zsákjára ragadt a magva. 

b) A bogáncs, a koldustetű s ezek terjedése. 
Minthogy ezek magvának terjedése hasonlít a 
szerbtövis magvának terjedéséhez, azért a nö-
vényeket, azok magvát és tapadós voltát ter-
mészetben és rajzon szemléltetem. Szemléltetés 
után a gyermekeket késztetem arra, hogy az 
előzően tanultak alapján ezek magvának ter-
jeszkedési módjára következtessenek. Ez nem 
lesz nehéz. Hiszen ezek is ugyanúgy terjednek, 
mint a szerbtövis magva. Azután meg tapasz-
talati anyag is bőven lesz, mert hiszen alig van 
gyermek, aki ne játszott volna már a bogáncs 
ragadós magvával. 

A szemléltetés és megbeszélés után állapítsuk 

meg, hol vannak határunkban ilyen növények 
s mutassunk rá ezek kárára ós irtási módjára is, 

c) A szelek szárnyán terjeszkedő növények. 
Hogy némely növény magvának ernyője van 
s hogy a mag a szelek szárnyát használja fel a 
terjeszkedésre, azt a gyermekláncfű és a bak-
szakái magván szemléltetem. A szemléltetés úgy 
történik, hogy a homokasztal (elsimított homok) 
felett ráfuvok a gyermekláncfű és a bakszakál 
virágzatára, miközben a gyermekekkel meg-
figyeltetem, hogy esés közben azok ernyője fel-
felé, nyelük pedig lefelé van. Majd azt vétetem 
észre, hogy leeséskor az ernyő nyelének vége a 
homokba fúródik. Aztán egy-egy ernyőt adok 
a gyermekek kezébe s niegállapíttatom, hogy 
az ernyő végén mag van, amit a leeső erynő a 
homokba süllyeszt. Azt, hogy a szél szállítja a 
magvakat, úgy szemléltetem, hogy az asztalra 
tetett magvak felett könnyvvel vagy más lapos 
tárggyal legyezem a levegőt, mire a magvak 
felszállnak s mennek arra, amerre a levegő-
mozgása viszi. (Az ördögszekér magva úgy ter-
jed, hogy a növényt a szél végiggurítja a szán-
tóföldeken.) 

Ezekből a szemléletekből következtettetek arra, 
hogy ezek a növények magvaik szállítását a 
szélre bízzák. 

Aztán a juhar, majd fenyőfa magvának a le-
vegőben való szállását szemléltetem. Azok hul-
lámos, kanyargós repülésének szemléltetése 
után a mag szerkezetét vizsgáltatom s ráveze-
tem a gyermekeket arra, hogy ez a szerkezet 
teszi lehetővé azt, hogy a juhát és a fenyü mag-
vát a szél távolabbi helyre szállítsa. (A szemlé-
letek megbeszélése s megértése közben a termé-
szetben való szemléltetés mellett, a táblai ma-
gyarázó rajzot is használom.) 

d) A víz, mint a növények magvának terjesz-
tője. Gondolatban a vizek part jára viszem a 
gyermekeket. (Ha községünkben folyó- vagy 
állóvíz van, arról beszélgetünk.) Megállapítjuk, 
hogy miféle növények vannak a vizek partján, 
a szigeteken. Rámutatok arra, hogy ezeknek 
magvai a vízbe hullanak s hogy azokat a víz 
tovább szállítja. Magyarázórajz segítségével 
megértetem, hogy a kiöntéskor a magvak az 
iszappal együtt az árterületeken maradnak, 
ahol kikelnek s tovább tenyésznek. Megállapít-
juk, hogy egy ismert, esetleg elképzeltetett, ár-
területen vagy szigeten olyan növények is él-
nek, melyek nem vízinövények. Arra, hogy ho-
gyan kerültek azok oda, könnyű lesz rávezet-
nünk a gyermekeket. Rámutatunk arra, hogy a 
víz a szigetre vagy árterületre olyan növények 
magvait is lerakja, melyek nem tenyésznek 
közvetlenül a víz partján, hanem a szelek szár-
nyán utazó magvuk a vízbe hullott, esetleg a 
csatorna, az esővíz vitt a folyóba magot. Meg-
értetem, hogy nemcsak a folyó-, hanem az álló-
víz hullámzása is elősegíti a növények terje-
dését. Sőt a tenger is terjeszti a növényeket, 
mert áramlása az egyik földrészről a másik 
partjára sodorja a növények magvait. 

e) A kereskedelem, mint a növények terjesz-
tője. Nézzük meg, ha alkalmunk nem volna rá r 
képzeltessük el a pályaudvar talaját. Sok olyan 
növényt találunk ott, melyeket senki sem ülte-' 
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tett, sőt még a szél, a víz sem vihetett oda. (Pl. 
búza, rozs, repce stb.) Ezzel kapcsolatban ves-
sük fel a kérdést, hogyan kerülhetett mindez 
oda? Csakhamar rájönnek a gyermekek hogy 
ezek a szállítás közben elhullott magvakból kel-
tek ki. 

I t t lesz alkalmunk közölni a gyermekekkel azt 
is, hogy a kukorica, a napraforgó, a burgonya 
stb. sem termett nálunk mindig, hanem azokat 
az emberek szándékosan hozták be azért, mert 
azok termesztése nekik hasznot jelentett. Habár 
nem növény, mégis érdekelni fogja a gyerme-
keket s a növények terjedéséről való ismeretei-
ket megerősíti, ha elmondom, hogy az Indiából 
hozott banán között madárpókot s eleven mér-
geskígyót is találtak. Ezeket az emberek észre-
vették, megölték s a múzeumba helyeztek. Le-
het azonban, hegy máskor nem veszik észre 
ezeket. A banáncsomagból kiszabadulnak, ked-
vező környezetbe jutnak s nálunk is elszapo-
rodnak. Az is lehet, hegy indiai növények 
magva kerül majd hozzánk a banánnal s ú j nö-
vények fognak nálunk meghonosodni. 

f) A hüvelyesek magvának terjedése. A gyer-
mekek bizonyára látták már, hogy a bab, a 
borsó, a vadrepce stb. magva kipattan hüvelyé-
ből, a nenyuljhozzá-virág magva a tokjából. 
Ezzel kapcsolatban megértetem, hogy a kipatta-
nás azért történik, hogy a növény magvát minél 
nagyobb területen szórja szót s ezzel fajának 
szaporodását biztosítsa. Megértetem, hegy a 
hüvely spirális csavarodásával a magvat szo-
rítja ki hüvelyéből, miközben az messze elröpül 

a növénytől. (Ennek megértéséhez is a táblai 
rajzhoz fordulok.) 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. — Nézzetek a rajzokra s 

mondjátok el, hogyan szaporodnak az egyes nö-
vények, — mondom s ezzel arra késztetem a 
gyermekeket, hegy összefüggően mondják el 
mindazt, amiről beszélgettünk. 

b) Feladatok megoldása. —• Kiránduláson lát-
tuk, hogy a Citadella (vidéken kőfal) repedé-
seiből növények nőttek ki. Hogyan kerülhet-
tek azok oda? — Hogyan lehet az, hogy a Gel-
lért-hegy kopár sziklái között évről-évre több 
a növény? (Vidéken más kopár terület.) — 
Hogyan keletkezett a mi szigetünk (árterüle-
tünk) növényzete? Stb. 

c) Itajz. A gyermekek mindenesfüzetükbe le-
rajzolják a táblai magyarázó rajzokat. Képze-
leti rajz: Sziget keletkezik s növényekkel be-
népesedik. 

d) Fogalmazás. A gyermekek látták, hogy 
egyetlen szál pitypang van az udvarunkon. Ez-
zel a szemlélettel kapcsolatban megindítom a 
képzeletet. — Lehet, hogy az a mag, melyből 
az a pitypang kikelt a szomszéd községben ter-
mett. Vájjon hogyan kerülhetett az ide? — 
mondom. A fogalmazvány címe ez lehet: Egy 
pitypang kóborlásai. Vagy: A világjáró pity-
pang. Vagy: Szülőföldem szép határa . . . (Csak 
akkor, ha Kisfaludi költeményét már ismerik a 
gyermekek.) 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

a) H a z a i t a n ü g y i lapokból . 

A Magyar Tanítóképző f. évi novemberi szá-
ma Molnár Oszkár szerkesztésében gazdag tar-
talommal jelent meg. Dr. Frunk Antal a mód-
szertannak a tanítóképzőintézetekben való egy-
séges tanításáról írt nagyértékű, cikket. — Kis-
hon ti Barna „Mit tanítson a szaktanár az ének 
módszeréből? cím alatt közölt tartalmas érte-
kezést. — Mesterházy Jenő az 1930/31. tanév 
nagy szünetjében a középfokú iskolák testne-
velő tanárai és tanárnői számára tartott 
továbbképző tanfolyamról ad részletes szak-
tudósítást. — A folyóiratnak többi részét egye-
sületi vonatkozású közlemények, könyvismer-
tetések és a hírrovat cikkei töltik ki. 

A Szabolcsi Tanító f. évi 11—12. számának a 
vezércikke azt hangoztatja, hogy szerencsétlen, 
életerőitől megfosztott nemzetiünket nem sza-
bad sóvárogni engedniJrk az a any szivárvány-
hegyei után, hanem a nemzeti önbizalomnak az 
ezeréves kipróbált útjára kell vezetnünk, mely 
a magyar feltámadáshoz vezet. — Plachta Mar-
git „A természettan és vegytan új tantervi el-
gondolása" cím alatt értekezik. Kifejti, hogy 
a természettani és vegytani ismereteket csak 
szemléleti alapon lehet elsajátítani. Kizárólag 

könyvből nem ismerjük meg a természeti erők-
nek, tüneményeknek, az anyagnak átalakulá-
sát. A természettan és vegytan tanítása csak 
úgy lehet célszerű, ha a tanító az alsóbb osztá-
lyokban a beszédértelemgyakorlat, olvasás, föld-
rajz és természetrajzi ismeretekből szerzetteket 
is felhasználja, továbbá a természetben való 
szemléltetés, tapasztalat, kirándulások által 
a gyermek ismeretkörét bővíti. A gyermekek 
a tárgyalás során elmondják megfigyeléseiket, 
tapasztalataikat, melyek legtöbbször még héza-
gosak, de ezeket a hiányokat rávezető szemlél-
tetéssel, kísérletezéssel, tervszerű megfigyelés-
sel pótoljuk. Tudásunk azonban csak akkor 
lesz igazi, ha saját kísérleteinkkel támogatjuk, 
erősítjük. Készítsük magunk a gyermekek-
kel együtt a kísérleti eszközöket — írja a cik-
kező —, hiszen nekünk az elemi iskolában csak 
egyszerű eszközök kellenek, melyek a minden-
napi életben előfordulnak, amit népünk mun-
kája közben használ. Ezek rendkívül alkalma-
sak a gyakorlati élet egyes tüneményeinek 
szemléltetésére és a törvényszerűségek megis-
merésére. A megadott munkaalkalom pedig 
nemcsak jobb tanítási módszert jelent, hanem 
jelenti a munka megszerettetését ós a szuny-' 
nyadó, rejtett érők kiváltódását is. Az elemi" 
iskoláknak természetesen a legegyszerűbb esz-1 
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közökkel kell dolgoizniok. Gondolni sem szabad 
drága kísérleti eszközökre. Igen primitív esz-
közökkel is új ú t r a terelhetjük a tanítás 
módját. — Gebri Mihály a vízről és tulajdon-
ságairól tanítási tervezetet közöl. 

A Dunántúli Tanítók Lapja f. évi 22. számá-
nak „A szegények védőasszonya" című Szent 
Erzsébetről szóló gyönyörű vezércikkét Finta 
Sándor írta. — Barabás András folytat ja az 
értekezését arról, hogyan állítsuk a gyermeket 
a nevelés és tanítás központjába? — Benda 
László a Magyar Tanítóság Nagyszövetségének 
a megalakítására vonatkozó tervezetét ismer-
teti. 

A Zempléni Tanító f. évi 20. számának a vezér-
cikke azt kívánja, hogy a takarékossági hajla-
mot már a gyermekkorban kifejlesszük, mert 
a takarékos élet révén a takarékosság szelle-
mében megedzve eltöltött i f júkor után juthat 
nyugodt és boldog élet osztályrészül. — Sümegi 
Lajos tanítási tervezetet közöl. — Csanády 
Anna ebben a számban fejezi be „Gondolatok 
a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből" című 
értekezését. 

A Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja 
f. évi 7—8. számának vezetőhelyén Erdélyi 
Guido Ord. Cist. Szent Erzsébetről írt tanulmá-
nyát olvashatjuk. — Dr. Kohajda Margit „Ifjú-
ságunk helye a gyakorlati életpályán" cím alatt 
értekezik. Megállapítja, hogy az élet képe tel-
jesen megváltozott, kaotikus állapotba jutott s 
az új, jobb életet megszerző társadalmi ós gaz-
dasági erők sok zavaró körülmények folytán 
nem tudják a régi gazdasági egyensúlyt helyre-
állítani. Ezekben a viszonyokban nem érvénye-
sülhetnek a régi beidegződött szempontok, mert 
az ú j viszonyok sok régi foglalkozást megbéní-
tottak, viszont egészen ú j elhelyezkedési lehe-
tőséget teremtettek. A gazdasági átalakulás 
ebben az irányban várható, miért is a pálya-
választásnak ehhez kell igazodnia. •— Prágai 
Mária a leányok állampolgári neveléséről írt 
tartalmas cikket. 

Az Evangélikus Népiskola f. évi 11. száma első 
helyen annak a memorandumnak a szövegét 
közli, amelyet az Orsz. Evangélikus Tanító-
egyesület nyújtott át a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek a terményfizetéses tanítók 
helyzetének javítása érdekében. — Orbán Ká-
roly az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület 
alapszabály-tervezetét ismerteti. — Nagyobb ta-
nulmány veszi vizsgálat alá azt, hogy milyen 
hatásoknak van a gyermek kitéve? Nemcsak a 
gyermekek, hanem a felnőttek is állandóan 
lelki hatásoknak vannak kitéve. De míg a fel-
nőtt, megállapodott akaratánál s tapasztalatai-
nál fogva, a hatás alól szabadulhat, addig a 
gyermekre végzetes lehet egy-egy rossz hatás. 
Sajnos, sok ember haláláig gyermek marad e 
tekintetben, mert bárhonnan jövő hatás képes 
irányítani, befolyásolni s eltéríteni a helyes 
Irányból. A gyermekre az otthon nyomja rá a 
legalaposabban bélyegét, amely egész életére 

hatással van. A későbbi hatások árnyalatbeli 
változásokat idézhetnek elő, egyes alapszíneket 
egészen el is tüntethetnek, de a gyermekkori 
kép nagyjában megmarad az egész életen át. 
Pontcs fordulópont a gyermek életében az isko-
lába lépés, ahol két irányból nyeri a hatást: 
tanítójától és tanulótársaitól. Ha az iskolába 
lépő kis gyermek arcán ott van az otthon kép-
mása, ott lesz majd hat év múlva, sőt még 
előbb s talán még élesebb felvételben a ta-
nító képmása is. Jó tükör a gyermekarc. Ha 
akarjuk, megláthatjuk abban saját hibáinkat. 
A gyermekre a tanulótársak is hatnak, 
gyakran sokkal mélyebben, mint gondolnánk. 
A rossz példa erkölcsi rombolást okoz. Némely 
jó oldala mellett nagy hátrányban van e te-
kintetben az osztatlan iskola. Nem kis dolog 
hat osztályt rendben tar tani és állandóan fog-
lalkoztatni. A szülői házon és iskolán kívül 
még sok-sok hatásnak van a gyermek kitéve 
a felnőttek körében is. Minden tanítónak fon-
tos kötelessége a szülőket arra figyelmeztetni, 
hogy gyermekeiket ne engedjék felügyelet nél-
kül csavarogni. Nem kis dolog a gyermeket 
foglalkoztatni s reá felügyelni olyan szülőknek, 
akiknek úgyszólván minden idejét lefoglalja a 
kenyérkereset. Hogy az iskolát csak némikép-
pen összhangba hozhassuk a szülői házzal, fel-
tétlenül szükségesek volnának a szülői értekez-
letek falun is. A szünidőben is minél gyakrab-
ban széjjel kellene nézni a tanítónak az utcá-
kon, esetleg puszta megjelenése, egy-két szere-
tetteljes szava egészen más irányt adhat a 
gyermekek beszédtémájának s játékának. 
Kühn János folytatja ebben a számban is a 
tanítói tekintélyről szóló értekezését. 

b) Angol lapokbóL 

Megf igye lések az ér te lmi fe j lődésről . 
Az angol Gyermektanulmányi Társaság idei 

közgyűlésén ezzel a címmel tartott előadást 
dr. F. A. Tredgold. 

Kiindulásul nyomatékkal hangoztatta, hogy 
az értelemnek igazi mibenlétére nézve még ma 
is teljes tudatlanságban vagyunk: lehet, hogy az 
agynak, de az is lehetséges, hogy szellemi ere-
detű független erőnek a működése az. 

Annyi bizonyos, hogy az agynak megfelelő 
minőségű és mennyiségű táplálékra van szük-
sége; az is kétségtelen, hogy az egészséges 
értelmi állapotnak elengedhetetlen föltétele a 
belső elválasztású mirigyek kielégítő működése 
és hogy a test egyes szerveinek ösztönző hatása 
is szükséges az agy épségének a fönntartásához. 
Ezek pedig mind testi adottságok. 

Az átlagos értelmű emberek nagy többségénél 
az intellektuális fejlődésnek legmagasabb foka 
nem érhető el. A gyermek életének legelső hat 
esztendejét többnyire szüleinek gyámkodása alatt 
tölti, emezek pedig egyáltalában nem értenek 
hozzá, hogy mi módon fejlesszék gyermeküknek 
veleszületett képességeit, sőt — amint a gyermek-
klinikákon megállapították — befolyásuk gyak-
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ran egyenesen káros hatású. Az iskolázás ideje 
alatt a legfőbb tényező a tanító és itt Tredgold 
dr. azt a véleményét fejezte ki, hogy a mostani 
nevelőrendszer nem a legbölcsebb módon foglal-
kozik az egyénnel. A serdültkor a magasabb-
rendű érzelmek kifejlettsége, a társadalmi fele-
lősségnek fokozottabb érzete, a gondolkozó- és 
alkalmazkodóképesség fennállása felől tesz ta-
núságot. E korban előfordulhatnak összeütkö-
zések a környezettel, de ha az értelmi fejlődés-
nek alapjai helyesen rakattak le, akkor az egyén 
ezen a kritikus életszakon is eredményesen 
esik át. 

Végezetül Tredgcld dr. azt a tényt emelte 
ki, hogy az emberi elme a természetnek leg-
nagyobb teljesítménye s hogy az elmének a 
további fejlődés is hatalmában áll. 

The Times, Educational Supplement 
1931 október 31-i szám. 

c) Francia lapokból 

Az anyai ösztön 
s az apai érzés nevelése. 

Azt a gyárcst, aki valami hatalmas vízesés 
közelében szénnel, tehát jelentékeny költség 
mellett állítaná elő a villamos áramot, min-
denki kinevetné. A mai leányiskolával sem ál-
lunk különben: ez is nagy fáradsággal, idő- és 
költségfecsérléssel állítja elő a maga villamos-
ságát, nem véve tudomást arról a pompás, vég-
telen lóerőt képviselő hegyi forrásról, amelyet 
az anyai ösztön jelent, az anyai ösztön, amely-
nek érzelmi és erkölcsi indítóereje pedig ki-
meríthetetlen. 

„Az ösztönök a múltnak útjai, ezeket ma is 
gondoznunk kell és olyan jövő felé irányíta-
nunk, amely a szellemi fejlődésnek megfelel", 
í r ja Ad. Ferriére s hozzáteszi, hogy az ösztö-
nök művelése egyben az akarat, a jellem s a 
kedély kiművelésének is az alapja. 

Jómódú és szegényebb családokból származó 
iskoláslányokon harminc éven át folytatott 
kísérleti lélektani kutatások arra a megállapí-
tásra vezettek, hogy e leányok későbbi életében 
egyáltalában nem valósultak meg a serdülő-
kori biztató Ígéretek. Ez az eredménytelenség 
nem a lelki műveltség hiányának tulajdoní-
tandó, mert az a teljes kiképzést nyert nőknél 
is mutatkozott; a tétlenség sem hozható fel 
okul, mert a jelenség a munkás- és szabad pá-
lyákon működőknél is megnyilvánult. Tény, 
hogy túlnyomó részük, nagy eredetiségre, esz-
mei és érzelmi gazdagságra valló ifjúság után, 
szegényes, kisméretű személyiségnek bizonyul. 

Meggyőződésünk, hogy mindennek a hiányos 
kedélybeli nevelés az oka. 

„Az ösztön táplálék után sóvárgó étvágy", 
mondja a szociológus. Az anyai ösztön a leg-
több leánynál kielégítetlen érzelmet idéz elő, 
anélkül, hogy tudomása lenne róla, és ez az ér-
zés annál kínosabb, mert egyben hatalmas 
hajtóerőknek és többféle érzelmi fellobbanás-
nak is forrása. Az a gyakori csalódás, amelyről 

fönnebb számot adtunk, jórészt annak tulajdo-
nítható, hogy a nevelés nem fordítja hasznára 
az anyai ösztönnek lendítőerejét és nem biz-
tosít teljes kielégülést a nő tudatalatti vágyó-
dásának. 

Ha az osztályban unalom ül az arcokon, ve-
zessük a leánykákat a babaszobába vagy a 
gyermekkórházba. Nyomban hatalmas lendüle-
tet vesz az érdeklődés, a hónapokon át renyhe 
osztály mozgalmas, zümmögő, vidám méhkassá 
alakul át, úgyhogy a tanítók rá sem ismernek. 
Egy csapásra vonzóereje van az értelemhez 
szóló többi tárgynak is. A csecsemő lélektana, 
a gyermekgondozás tudománya ébresztően hat 
a szunnyadozó elmékre. 

Íme egy újabb „centre d'intérét" (érdeklődési 
központ), amelynek révén a pedagógia annyi 
hasznos ismeretet olthat a jövendő családanyák 
és társadalmi tényezők lelkébe. 

Néhány év óta Európában is szaporodnak a 
pályairányító hivatalok, az elhelyezőirodák és 
a tanoncintézetek, akárcsak Amerikában. Váj-
jon akad-e közöttük olyan, amely a leányok 
anyai hivatásának s a fiúk apai hajlamának 
kinyomczásával is foglalkoznék, vagy legalább 
megjelölné az erre való képességet1? 

A hivatás érzete, amely néha annyira paran-
csoló módon nyilvánul meg, hogy semmiféle 
akadály sem képes azt visszaszorítani, nem 
mindig olyan spontán (önkénytelen), mint az 
ember gondolná. Gyakori eset, hogy a nevelő-
nél, a lelkipásztornál csakis a vezetőre váró 
gyermekekkel, a támogatásra szoruló szeren-
csétlenekkel való érintkezés közben fejlődik ki. 
Ugyanígy állunk az anyai vagy apai hivatás-
sal is: ennek kifejlését is elősegíthetjük az if-
júságnál, ha összehozzuk a kicsiny gyermekek-
kel a babaszobában, az árvaházban vagy a 
gyermekkórházban. 

De ez még nem elég. Megállapított művészi 
tehetség esetén is szükség van még technikai 
és pszichológiai kiképzésre, évekre nyúló isko-
lai tanulmányokra ós gyakorlatra. Gondolt-e 
már valaki is arra, hogy a jövendő anyának is 
ehhez hasonló előképzést kellene nyújtani! 

Ezenkívül szükség lenne még annak az elő-
ítéletnek a kiirtására is, amely megakadályozza, 
hogy iskolában, társaságban ugyanolyan tár-
gyilagossággal beszéljünk az anyai vagy apai 
hivatásról, mint mondjuk a lelkésziről vagy a 
művésziről. Miért tiltaná a jóízlés, hogy az is-
kolában házasságról, anyaságról, szaporodásról 
beszéljünk? Hogy mindkét nemű ifjúság mek-
kora érdeklődést tanúsít ez életbevágóan fon-
tos kérdések iránt, annak beszédes jele, hogy 
ezek ott szerepelnek mindenféle társulásának 
programmpontjai közt; hogy nem boldogulván 
egyes problémákkal, szívesen veszi igénybe a 
felnőttek, orvosok, szociológusok ós moralisták 
útbaigazítását; hogy vegyes összejövetelein is 
tárgyalja ezeket a témákat, még pedig annyi 
határozottsággal, nyíltsággal, de egyben olyan 
méltósággal, komolysággal és erkölcsi emelke-
dettséggel, amely mindennél jobban bizonyítja, 



NÉPTANÍTÓK TAP JA 18 (6A. ÉVFOLYAM 22. SZÁM.) 

mennyire nincs igaza a tanítóságnak, amikor 
elzárkózik ezeknek érintése elől.* Pedig azok a 
nevelők, akik készakarva ezekhez a kérdések-
hez is hozzányúltak, nem erkölcshirdetőkként, 
hanem mint jó pajtások vagy megértő felnőt-
tek, egyrészt megnyerték az ifjúság becsülését 
és ragaszkodását, másrészt maguk is gazda-
godtak a morális apaságnak, illetve anyaság-
nak új, megindító érzetével. 

* 

De Vuist, a családi nevelés nemzetközi ligá-
jának elnöke, a következőkép nyilatkozott a 
liégei III. kongresszuson: „Az iskola nagyszerű 
feladatot tölthet be a jövendő szülők kiképzé-
sénél ezeknek legfontosabb hivatása: a nevelői 
hivatás tekintetében." 

Akár a nemzetközi békére való nevelésről, 
akár valami új női testgyakcrló módszerről, 
vagy bárminő pedagógiai újításról van is szó, 
az alkalmazásbavétel mindig a tanítószemélyzet 
megfelelő képzésével kezdődik. Így a családi 
életre való nevelésnek is, amelyet mi hirde-
tünk, a tanítóképzéssel kell megindulnia. Hi-
szen a jövő nevelői maguk is családapák, csa-
ládanyák lesznek, bizonyára akad majd közöt-
tük olyan, aki speciálisan a családi nevelést 
választja hivatásául, aki ennek az eszmének 
szolgálatában módszeresen elő fogja készíteni 
a gyermeket s a serdülteket az anyaságra s 
az apaságra, aki rászánja képességeit, hogy ezt 
az ú j nevelcelemet bevezesse az iskolába s a 
társadalmi közületekbe. 

Már az elemi iskolától kezdve ki kell emelni 
a tudatalattiból a szülői hivatás érzetét. Mennyi 
bájos dolgot lehetne művelni a babával, ha ezt 
tanítási eszközül használhatnék! Milyen érde-
kes újítás lenne bevezetni az osztályba a cse-
csemőt vagy a még nem iskolaköteles gyerme-
ket, de nemcsak egyszer, kuriózumként, hanem 
gyakorta, hogy megteremtsük a közvetlen érint-
kezés kapcsolatát, hogy némi módszeres meg-
figyelést tehessünk és hogy olyan irányban is 
fölébresszük növendékeink érdeklődését, ame-
lyet eddig az iskola elhanyagolt. Már itt kel-
lene megkezdeni a gyermekvédő intézmények 
rendszeres látogatását. S minthogy e korban 
még nem fejlett ki a nemi elkülönülés, ehhez 
hasonlatos módon lehetne a fiúkat is előkészí-
teni. 

Az anyai és apai hivatásra való módszeres 
nevelés természetesen a közép- és felsőoktatás 
feladata marad. 

A családi nevelés III . nemzetközi kongresz-
szusa alkalmából Liégeben tavaly megalapítot-
ták a családi nevelés nemzetközi intézetét. Ez 
az adatgyűjtésnek s a felvilágosításnak köz-
pontja minden olyan kérdésre nézve, amely a 
családot és kivált a családi pszichopedagógiát 
illeti. De ez még nem elég. Minden felsőbbfokú 
tanintézetben, főként az egyetemeken tanszé-

* Nagyon nehéz volna az elemi népiskolába járó gyer-
mekeknek ezekről a kérdésekről beszélni. Két évtizeddel ez-
előtt felszínen volt nálunk is ez a gondolat, de mer t sok 
nehézségbe ütközött , lassan, lassan elhomályosult. (Szerk.) 

ket kellene juttatni a családi gazdálkodásnak 
és léleknevelésnek, a jövendő pedagógusok és 
szülők számára. 

Jegyesek és i f jú anyák részére már számos 
országban alakultak anyák iskolái, amelyek 
közül nem egy érintkezést tart fenn az apák-
kal is. Nos, ezt az intézményt ki kell terjeszteni 
akként, hogy bárminő társadalmi, vallásos, po-
litikai, művészi, sport- vagy tudományos egye-
sületbe tömörült mindkétnemű fiatalságot, az 
egyesítő különleges célcn kívül, meg kell nyerni, 
föl kell lelkesíteni a család és a gyermek érde-
kében. Mennyi erkölcsi és anyagi előny háram-
lanék a fiatalságra, ha követné Fröbel felhívá-
sát: „Barátaim, éljünk a gyermekeknek!" 

Marguerite Evard. 
Pour l'Ére nouvelle, 
1931 októberi szám. 

d) Német tanügyi lapokból. 

Levélszekrény az osztályban. 
Seemann Margit tanítónő írja: Körülbelül öt 

éve egy fogorvos várótermében heverő illusz-
trált folyóiratban egy képet láttam ezzel a fel-
írással: ,.Az angol tanulók leveleznek tanítóik-
kal". A kép nagy udvart ábrázolt, ahol a tanu-
lók egy meglehetősen magas láda nyílásába 
leveleket dobtak. Arra gondoltam, hogy ez be-
vezethető volna nálunk is, bizonyára örömet 
okozna a gyermekeknek és a kedvvel végzett 
munka a jó eredmények reményét fokozza. 
Leánynövendékeimmel piskótadobozból levél-
szekrényt fabrikáltunk és egy másik skatulyá-
ból tetőt készítettünk. A doboz elejére nyílást 
alkalmaztunk, hátul zsinórral láttuk el, azon 
függött az ajtó mellett. A levél bedobására 
szolgáló nyílás alatt ez a felirat állott: A III/B 
osztály postahivatala. Minden hétfőn 8-tól 9-ig 
postaszekrény-óra. 

A gyermekek a postahivatalt nagyon meg-
kedvelték, mosolyogtak, amikor megpillantot-
ták. Egyik-másik megemelte és rázogatta, hogy 
meggyőződjön, van-e már levél benne. Kíván-
csiságuk hétfő reggel érte el tetőpontját, ami-
kor a postaszekrényt csoportosan körülállották. 
Ez volt az aratás napja, mert a legtöbben vasár-
nap írták meg levelüket. 

Egyik leánykára a levélhordó szerepét bíz-
tam, ez havonta változó hivatal volt. Minden 
kényszer vagy befolyás nélkül írhatták meg 
levelüket. Aki, ahogyan akart és amit akart, 
kedve és tetszése szerint. Én adtam levélpapírt 
nekik, a mappa és a tintatartó mindig az asz-
talon állott, egyesek elhozták saját levélpapír-
jukat. 

A postaszekrény-órán a levélhordó feszült vá-
rakozás közben nyitotta fel a postaszekrényt; 
a levelek megszámoltattak és csoportonként ki-
osztásra kerültek. 

Kezdődött a felolvasás. Mindig hárman ol-
vastak. Érdekes volt megfigyelni, hogyan kér-
ték a gyermekek: „Engedjétek Ilonkát a kö-
zépre, ő a legnagyobb!" vagy: „Vegyétek Ma-
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Tiskát a középre, ő a legkisebb!", törődtek a 
harmóniával is. 

Először a megszólítás, azután a levél küldő-
jének neve került felolvasásra. Ha például a 
levél küldője Ilonka volt, már előre örült min-
denki, mert tudták, most mese következik. Ha 
Klári volt a levélíró, azért örültek, mert tré-
fás történetre számítottak. Az olvasást nem 
volt szabad félbeszakítani, annak végeztével 
azonban kezdetét vette a kérdések áradata, a 
hibák és értelmetlenségek megállapítása, a le-
vél szép részeinek kiemelése. Ilyen megjegyzé-
sek hangzottak pl.: „Nem szép, hogy mindig 
magát említi először!" „Ki az a Rudi, akiről be-
szélsz?" „Örülök, hogy Misi és Panni olyan jól 
vigyáztak!" „Nem tudjuk, mikor írta? Hiányzik 
a dátum a levélről!" „Minden mondat és-sel 
kezdődik." 

Ami nem tetszett, vagy ami nagyon tetszett, 
azt meg kellett indokolniok. Egyszerű kijelen-
tés, hogy szép, vagy nem szép, nem számított. 
Meg kellett mondani, miért szép vagy nem 
szép! Ha már senkinek sem volt megjegyzése 
a levélre, a felolvasónő a levél formájáról be-
szélt. Vájjon van-e kellő távolság a megszólítás 
és a kezdet között, vájjon az aláírás el van-e 
különítve a befejező mondattól, a megszólítást 
nagy betűvel írták-e? Nem kerülte-e el figyel-
müket, ha a levélben radíroztak? stb. 

Amikor a levelet ilyenképen megvitatták, én 
kerültem sorra. Átfutottam a leveleket, a jel-
lemző hibákat — az osztály segítségével — ki-
emeltem és korrigáltam. A levelek alapos át-
tekintését a szünetig elhalasztottam. A levelek 
azután az osztálylevelek dobozába kerültek, ami 
mindig nyitva állott a gyermekek előtt, akik a 
tanóra előtt vagy után gyakran olvasgatták a 
leveleket és gyönyörködtek azokban. Egy társ-
nőjük ügyelt arra, hegy a levelek a borítékba 
rendesen visszakerüljenek. 

Minden levélre, amely ötnél több hibát nem 
tartalmazott, válaszoltam. Én is a postaszek-
Ténybe dobtam leveleimet s azok a legközelebbi 
postaszekrény-órán kerültek felolvasásra. 

Egyszer elfelejtettem a levél küldőjét ráírni a 
levélre, rögtön kifogásolták: „Hol a levél kül-
dője?" 

Leveleimet a gyerekek megtarthatták. Ha 
mindenkinek megmutatták odahaza, visszahoz-
ták azokat s a dobozba tették a többiek közé. 
Meglehetősen szorgalmasan Írogattunk. A har-
madik osztályban 121 levélről és 26 kártyáról 
adhattunk számot. Én magam 15 levelet és öt 
kár tyát írtam. A negyedik iskolaévben a gyer-
mekek 102 levelet és 33 kár tyát írtak, én 13 le-
velet és 16 kártyát. Miután mindnyájan szeret-
tek volna választ kapni levelükre, igyekeztek 
jó leveleket írni. A zsírpecsétes levelek vissza-
kerültek küldőikhez. A legjobban és legkelle-
mesebben lepett meg, hogy a szülők vagy fel-
nőttek sohasem segítettek a gyermekeknek. 
A postaszekrénnyel az osztályban igen jó tapasz-
talatokat tettem és ezért nagyon hasznosnak 
találom alkalmazását. 

Die Quelle. 

Falusi tan í tók és tanu lók . 
A falusi lakosok nagy része — a tanítókat 

és lelkészeket sem véve ki — ma még csak ke-
veset törődik az iskolából kikerülő if júság-
gal. Elvétve képződnek olyan központok Német-
országban, ahol a vidéki tanító befolyása az 
iskola elhagyásával sem szűnik meg, hanem a 
továbbképző iskolákban ás a felnőttek tanfolya-
main érvényesül. Aki ezt az oktatási feladatot 
nem talál ja terhesnek, sőt belső örömmel végzi, 
mint a népiskolai tanítás kiegészítő részét, az 
már az i f júság gondozásának; feladatát is nagy 
lépéssel mozdította elő. Feltételezve, hogy a 
tanító egyéniségének sikerült már a népiskolai 
tanulás ideje alatt bizalmi viszonyt teremteni 
a tanulóval, szinte bizonyos, hogy az idegen 
tanítványokkal való szorosabb kapcsolat a to-
vábbképző iskolában könnyen létre fog jönni. 
Ennek eredményeként a tananyag úgy kerül 
majd az oktatás középpontjába, hegy az be-
folyással lesz a lélekre, annak érzésbeli és gon-
dolkodásbeli kialakulására. 

A falusi fiatalság méltó arra, hogy a tanító 
teljes erejével karolja fel fejlődését. Bizalmi 
viszonyt kell teremteni az ifjúsággal, amely 
kölcsönös szereteten és becsülésen alapuljon. 
A bizalomnak kölcsönösen nevelő hatása van, 
viharokat áll ki, terhes órákat, nem rendül meg 
a csalódásoktól és arra képesít, hogy önérzet-
tel szálljunk síkra az igazságért — ha erre sor 
kerül. 

A falusi fiatalságot hozzá kell segíteni az ön-
tudatos, munkás élethez. Távol kell tar tani őt 
minden pártpolitikai és gazdaságpolitikai 
iránytól, mert csak ez esetben fejthetik ki a 
tanítók hiánytalanul erejüket a jó ügy érdeké-
ben. A tanító az egész faluért van. Az a fel-
adata, hogy a fiatalságot az életre nevelje. Meg 
kell figyelnie, hogyan érvényesülnek a gyakor-
lati életben. Az élet támasza a falusi i f júság 
részére az otthon. Nem csupán a régi értelem-
ben vett otthon, hanem az az otthon, amely az 
új kor befolyása alatt megváltozott, vagyis a 
kialakulásban lévő jövendő otthon. Ezt a kér-
dést elméletileg és gyakorlatilag meg kell be-
szélni vélük. Hívek vagyunk-e még az otthon-
hoz? Valóban falusi emberek vagyunk-e még? 
Vájjon a számító gazda kiszorította-e helyéből 
a gondolkoeló földművest? Mit kezdünk a mai 
kultúra és civilizáció vívmányaival; hogyan 
használjuk fel azokat? Egy bizonyos, hogy faji-
ságunk, hazafiságunk az otthonban gyökerezik. 

A falusi tanító ne felejtse ki munkájából a 
dalt, táncot és játékot. Télen gyűjtsék össze a 
fiatalságot valamely gazda házának széles tor-
nácán, nyáron künn a szabadban. A dal, tánc 
és játék — kellő tanítással párosulva — elő 
fogja mozdítani lelki, szellemi és erkölcsi fej-
lődésüket. 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 
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A T U D Á S H A T A L O M 
A K Ö N Y V K I N C S 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Gyertyánffy István emlékezete. Emhő Gyula 
főv. szakfelügyelő a „Budapesti áll. tanító-
képző-intézetben végzett iskolatársak egyesü-
lete" közgyűlésén Gyertyánffy Istvánról, az el-
húnyt nagy pedagógusról, emlékbeszédet tar-
tott, melyet most füzetalakban is kiadott. Emhő 
Gyula ebben a tartalmas s retorikai szem-
pontból is értékes emlékbeszéd ben tömören 
ismerteti Gyertyánffy István életét s annak 
elévülhetetlen pedagógiai érdemeit. Az emlék-
beszéd olvasgatása közben plasztikusan bonta-
kozik ki előttünk a nagy pedagógusnak egyéni-
sége, alkotó szelleme. Pedagógiai szempontból 
különösen értékesek az emlékbeszédnek azok az 
idézetei, melyeket Emhő az elhúnyt munkáiból 
szőtt beszédébe. Ezek örökérvényű igazságok. 
Olyanok, melyekben minden pedagógus-lélek 
elmélyedhet, miközben a hála s kegyelet ér-
zelme jelenik meg lelkében az elhúnyt iránt. 

Minthogy Gyertyánffy István élete a buda-
pesti „Pedagógium"-hoz kapcsolódik, Emhő 
Gyula beszédének kapcsán elénk tárul ennek 
a nagymultú intézménynek története is, mely-
nek több olyan mozzanata van, mely az egész 
nemzet közoktatásügyére kihatott. 

A füzet bevezető része Sztanlcó Béla nyug. 
főigazgatónak a közgyűlésen mondott megnyitó 
beszédét tartalmazza. Benne van továbbá Gyer-
tyánf fy Istvánnak sikerült arcképe s a „Buda-
pesti tanítóképzőintézeti iskolatársak egyesü-
letéhez" intézett következő sorainak kézirat-
másolata: Pályafutásomnak a budai hegyek 
peremén leáldozni készülő napja utolsó suga-
raival küldöm búcsúüdvözletemet és áldásomat 
mindnyájatokra! Budapest, 1928 március hó 
28-án. Gyertyánffy István, a budai tanitó-
képezde egykori igazgatója. 

Emhő Gyula füzetével nemcsak a hála és a 
kegyelet érzését ápolgatja, hanem a hazai köz-
oktatásügy történetének is jó szolgálatot tett 
azzal, hogy a nagy pedagógus munkásságát 
írásban is megörökítette. 

Dr. Serényi Antal: A tanítók illetményügyei 
és adói. (A tanügyi jogforrások gyűjteménye. 
3. szám.) 

A magyar tanügyi jognak legszorgalmasabb 
munkása dr. Serényi Antal kir. segédtanfel-
ügyelő. Nincs az a közoktatásügyi, pénzügyi 
vagy belügyminiszteri rendelet, közigazgatási 
vagy polgári bírósági döntvény, ítélet, amely 
— ha tanügyi vonatkozású — az ő figyelmét 
elkerülné. S a mellett javíthatatlan optimista. 
Még a mostani súlyos gazdasági válság sem 
riasztja vissza attól, hogy hangyaszorgalmá-
nak gyümölcseit sa já t költségén, önmagától 
megvont fillérein, az iskolai hatóságok s a 

tanítóság okulására ki ne adja. Első nagy 
munkája, A tanügyi jog, összefoglaló műve a 
vonatkozó jogszabályoknak s biztos tájékozta-
tója még a szakembereknek is. Majd megindí-
totta A tanügyi jogforrások gyűjteménye c. 
sorozatot, amelynek 1. száma Az iskoláztatási 
kötelesség teljesítése (az 1921 : XXX. t.-cikk ma-
gyarázata), 2. száma Iskolaállítás és -fenntar-
tás belterületen (az 1868 : XXXVIII . t.-c. ma-
gyarázata) s most adta ki a fenti címmel a 
gyűjtemény 3. számát. 

Ez a kötet kétségen kívül a legélénkebb szük-
ségletet elégíti ki. Az állami, de kivált a nem 
állami elemi iskolai tanítók illetményügyei bo-
zótos, sűrű erdőrengeteghez hasonlíthatók, egy-
általában nem csoda, hogy maguk az érdekelt 
tanítók, de az iskolai hatóságok sem képesek 
bennük eligazodni. Az alkalmazás minőségétől 
(rendes, segéd-, helyetes, kisegítő tanító), a 
szolgálati idő s ezzel kapcsolatban a fizetési 
igény megállapításán át a lakás- ós kertillet-
ményig s a családi pótlékig annyi fogas kér- 4 
dést vet föl az élet, hogy a jogforrások híj,án 
még a szakember sem felelhet meg rá juk. 

Ezeket a jogforrásokat nyú j t j a szerves össze-
függésben a tanítói illetményekről szóló 1913 ; 
XV. és XVI . t.-c., a családi pótlékról szóló 
1912 : XXXV. t.-c., valamint a községi és hit-
felekezeti elemi iskolai tanítók jogviszonyairól 
szóló 1907: XXVII . t.-c. keretében, az összes 
idevonatkozó s a legutóbbi napokig megjelent 
M. E. miniszteri rendeletek, bírósági döntvé-
nyek, ítéletek kíséretével a jelen 120 oldalas 
könyv, amelynek használhatóságát a találé-
kony elrendezésen kívül még betűsoros tárgy-
mutató is emeli. 

önmaga iránt i kötelességet teljesít mindenik 
tanító és iskolai hatóság, ha e kötetet, amely-
nek ára sorozatban 2 P 50 fillér, külön 3 P , 
megszerzi és áttanulmányozza. Kapható a szer-
zőnél, Kaposvárott. 

A szanálás az életben cím a l a t t Horváth Kálmán 
szerkesztésében megjelent a felhatalmazási törvény és 3 
szükségrendeletek teljes gyűjteménye. A gondosan szerkesz-
te t t , gyakorlati célokat szolgáló munka első ós második 
része most h a g y t a el a s a j tó t és 1 pengőért k a p h a t ó . 
Különösen figyelemre méltó a II . rész, amely a közszolgá-
lat i a lkalmazottak illetménycsökkentésére, a gazdák vé-
delmére, a külföldi követelések és tartozások bejelentésére, 
az aranypengőre stb. vonatkozó magyarázatokkal e l l á t o t t 
rendeleteket tar ta lmazza. Vidékre 1 pengő 20 fillér értékű 
postabélyeg ellenében bórmentve küldi a két füzetet a szer-
kesztő (Budapest I, Várfok-u. 12. sz.). I t t említjük meg, 
hogy Horváth Kálmánnak a tanulóifjúság mindennemű 
anyagi támogatás i ügyével behatóan foglalkozó Magyar 
Diákkalauza, amelyet annak idején lapunkban már mél-
ta t tunk, három pengő helyett egy pengőért kapható . A 
megmaradt, példányok nagymérvű árleszállításával a z t 
kívánja elérni a szerző, hogy a sikerekben gazdag m u n k á t 
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azok is megszerezhessék, akik leginkább rászorulnak, de 
mostoha anyagi viszonyaik miat t eddig nem ju tha t tak 
hozzá. A Kalauz a vételár és a postai szállításnál 22 fil-
lér portókcltség beküldése mellett megrendelhető a szer-
zőnél. 

A természeti, gazdasági és háztartási isineretek 
tanításának vezérkönyve kath. tanítók és ta-
nítónők, valamint tanítóképzőintézeti növendé-
kek használatára. Í r ták: Straub Ferenc és Va-
dász Zoltán. Az ízlésesen kiállított 186 oldalas 
vezérkönyv annak az anyagnak elméletét és 
gyakorlatát nyúj t ja , melyet a természeti, gaz-
dasági és háztartási ismeretek köréből a III . 
ós IV. osztályban tanítanunk kell. A szerzők 
könyvük első részében előbb a tantárgy taní-
tásának történetén vonultatják végig az olva-
sót azért, hogy a fejlődés fokozatainak meg-
ismerésével minél tudatosabban rögződjék meg 
a tanító lelkében a természeti, gazdasági és 
háztartási ismeretek tanításának ma elfoga-
dott célja és módszere. A következő részben a 
tantárgy tanítását előkészítő mozzanatokról és 
más tantárggyal való kapcsolatáról írnak a 
szerzők. Ezekben a fejezetekben elméleti fejte-
getések és gyakorlati tanítások keretében vilá-
gosan és meggyőző erővel mutatnak rá a szer-
zők arra, hogy az I. és II . osztályban miként 
kell a természeti, gazdasági és háztartási isme-
retek tulajdonképeni tanítását megalapoznunk 
és a felsőbb osztályokban más tantárgyakkal 
kapcsolatba hoznunk. 

A módszerről szóló részekben tömören és 
világosan nyúj t ják a szerzők, a tantárgy taní-
tására vonatkozó módszeres gondolatokat s bő-
séges gyakorlati útmutatásokat adnak arra, 
hogy miként figyeltessük meg a való életet, 
mivel s hogyan szereljük fel szertárunkat, 
tanítás közben miként dolgoztassuk a gyerme-
keket s hogy hogyan vezessük a kiránduláso-
kon gyűjtendő szemléletek folyamatát. Ezt a 
részt követi a tanítás felépítésére való értékes 
rámutatás, majd azoknak a gondolatoknak fel-
sorakoztatása, melyeket követnünk kell akkor, 
mikor a természeti és gazdasági ismeretek ta-
nítását a nevelés szolgálatába kívánjuk állítani. 

A szerzők könyvükben részletesen kidolgo-
zott tanmenetet is közölnek, melynek alapján 
a tanító könnyedén elkészítheti a sa já t iskolája 
viszonyainak megfelelő helyi tanmenetet. 

A könyvnek gerincét a részletesen kidolgo-
zott tanítások és vázlatok alkotják. Látszik, 
hogy minden egyes tanítási vázlat és tervezet 
a helyes gyakorlat szűrőjén átment kristály-
tiszta alkotás. Ezek lépésről-lépésre vezetik a 
tanítót mindennapi munkájában. Bőséges út-
mutatást s gyakorlati példát találunk bennük 
az anyag kiválasztására ós feldolgozási mód-
jára, És ezekből az útmutatásokból és példák-
ból szépen bontakozik ki a természeti, gazda-
sági és háztartási ismeretek helyes módszeré-
nek a gyakorlatban való megvalósítása, A nagy 
gonddal és hozzáértéssel készült tervezeteket 
több beszédes táblai magyarázórajz díszíti. 
Ezek olyan egyszerűek, hogy azokat a tanító 
könnyedén a táblára vetheti. A vázlatokkal és 
részletesen kidolgozott tervezetekkel kapcsolat-

ban a koncentrációra, a nyújtott anyag begya-
korlására és megerősítésére is bőségesen közöl-
nek alkalmas anyagot a szerzők s ezzel rá-
mutatnak a természeti, gazdasági és háztartási 
ismeretek nyújtásával kapcsolatos rajzolásra, 
mintázásra, fogalmazásra, számolásra, olva-
sásra stb.-re. 

Ez a könyv nem a papiros-természetrajz,, 
gazdaságtan és háztartástan tanításával, ha-
nem az igazi természetszemléltetés módjával 
ismerteti meg a tanítót. A megismertetés 
módja mellett megtanuljuk belőle azt is, mi-
ként kell a gyermekekkel a természetet meg-
szerettetni s a természeti ismereteket a gazda-
ságtan és háztartástan körében alkalmazni. 
Ennek megfelelően, mind az elméleti, mind 
pedig a gyakorlati részen azt a gondolatot lát-
juk végigvonulni, hogy a népiskolában a gaz-
daságtan és a háztartástan nem más, mint az 
ószrevétetett, a megfigyeltetett és tudatosított 
természeti jelenségeknek a gyakorlati életben, 
való alkalmaztatása. 

A könyv stílusa könnyed, szabatos és magya-
ros, a tanítás alakja pedig mindenütt a lehető 
legtermészetesebb. Ez a könyv igazi értéke 
vezérkönyvirodalmunknak. (Kiadja a Szent 
István-Társulat. Ára: 4-80 P.) 

Az egészség ABC-könyve versekben és képek-
ben. I r ta : Feleki Sándor dr. Erős papírleme-
zekre nyomott s vászonsarkakkal összefűzött 
nagyalakú képeskönyv hagyta el a sajtót, az 
Országos Közegészségügyi Egyesület kiadásá-
ban. Szerkesztése hasonló Pósa Lajos Arany-
ábécéjéhez. Az ábécé minden nagybetűje nagy-
alakban van a könyvbe lerajzolva. Az egyes 
betűalakokban, iniciálészerűen, képek vannak 
elhelyezve. Minden kép színesnyomású s meg-
kapó jelenetet ábrázol. Ezek a képek egészségi 
vonatkozásúak. Mikor a kisgyermek ezeket né-
zegeti, figyelme, érdeklődése az egészséges élet-
nek egy-egy mozzanatára irányul. A képek 
szövege zsongó-bongó rímelés, melyeknek olvas-
gatása közben sok-sok értékes s az egészségre 
vonatkozó ismeretet szerez a gyermek. A könyv 
kedves ós hasznos karácsonyi ajándéka lehet 
a kisgyermekeknek. (Megrendelhető a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomdánál. Ára : 2-50 P.) 

K a r á c s o n y i m e s e j á t é k . Nagyon mulatságos és köny-
nyen előadható egyfelvonásos színdarab jelent meg Pikk-
Pokk címen, amely 6—12 éves gyermekeknek való. A for-
dulatokban gazdag, szelíd humorú, tanulságos karácsonyi 
játékot Avar Gyula í r ta . Kedves, fülbemászó, könnyen 
megtanulható zenét szerzett a darabhoz Murgács Kálmán. 
A mesejáték előadása % órát vesz igénybe és iskoláknak 
december hónapban való előadásra nagyon alkalmas. Ki-
ad ta : Kókai Lajos Budapest, Kammermeyer Károly u. 

Vöröskereszt egyesületi gyermeklap. A budapesti 
Margit-körúti községi elemi iskola ifjúsági csoportja 
„Reménység" címen sokszorosított i f júsági lapot ad ki . 
Ebben a lapban a kis vöröskeresztes munkatársak szépen, 
megírt fogalmazványok keretében mondják el gondolatai-
kat . A fogalmazványokból a gyermeklélek megnyilatko-
zásai kedvesen bontakoznak ki. 
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Lukács István „Az Ür keze." A Radóczy-pályá-
zat pályadíját elnyert eredeti népszínmű dalok-
kal, 3 felvonásban, egy változással. 

A magyar nép lelkét és nyelvét, a magyar 
1'alu életét alaposan ismerő szerző vérbeli nép-
színművel örvendeztette meg mindazokat, akik 
jogosan aggódnak amiatt, hogy a népszínmű, 
irodalmunknak ez a hazai földből sarjadt szép 
virága, kihalóban van. 

A darabban élénk színekkel bontakozik ki a 
falu minden örömével, bújával-bajával, minden 
erényével és hibájával. Vérből-liúshól való ala-
kok mozognak előttünk. Látjuk az önérzetes, 
megértő, önfeláldozó, a közért dolgozó magyar 
gazdát, mellette a földéhségében kielégíthetetlen, 
rosszul felfogott apai szeretetében a íiáért bűnre 
vetemedő, bűnhödésében azonban magára esz-
mélő, megtérő módos embert, a szerelméért 
tűrni, szenvedni kész, kitartó gazdaleányt és 
legényt. Áldozatos munkában látjuk cserkésze-
inket, akik teljes odaadással segítenek a fenye-
gető árvízveszedelem elhárításában, a magyar 
föld egy talpalattnyi helyének megvédésében. 
Tettel, cselekedettel hirdetik a város és falu 
összefogásának nemzetet, életet és vagyont-
mentő szükségességét. Megható módon sír fel 
a darabban az egyszerű magyar lelkekből a 
jobb jövő utáni vágy, sóvárgó imádság letiport 
hazánk feltámadásáért. 

A népszínmű, amelyet egyébként a budapesti 
„Városi színház" is előadott, úgy tartalmánál, 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Arno Fuchs: Erziehungsklassen (E-Klassen) 
für schwererziehbare Kinder der Volksschule. 

(Nevelő-osztályok a népiskola nehezen nevel-
hető gyermekei szániára,) 1930, 64 lap. 

Ez a derék művecske a népiskolai oktató-
nevelésnek olyan szociálisan is messze kiható 
fogyatkozására kerékkötőjére tereli a közr 
figyelmet, amely ma világszerte homloktérben 
áll. Behatóan foglalkozik azzal a súlyos kér-
déssel, mitévő legyen a népiskola azokkal a 
számbelileg is folyton növekedő gyermekekkel, 
.akik egyébként rendes értelmi fejlettség mel-
lett, kisebb-nagyobb, ideiglenes vagy tartós er-
kölcsi fogyatkozásuk miatt a rendes iskolázás-
ban, osztályokban annyi nehézséget okoznak és 
társaik erkölcsi fejlődését is veszélyeztetik. 
Utal arra, hogy míg értelmi tekintetben a nép-
iskola újabban messzemenő differenciálásban 
részesült, az erkölcsileg fogyatékosok (pszicho-
paták) neveléséről alig történik gondoskodás, 
hogy továbbá a törvény korlátokat szab a ja-
vító nevelésnek, amennyiben a késedelmes be-
utalás folytán a sürgősen szükséges selejtezést 
kitolja és ezzel a rendes tanítást s főleg neve-
lést érzékenyen megkárosítja. Szerzőnk e baj 
elhárítása érdekében ellenszerül úgynevezett 

mint emelkedett erkölcsi felfogásánál fogva, 
nagyon alkalmas műkedvelői előadásra is. 

Az előadás jogát a Lukács György által meg-
zenésített népdalok teljes zenekari hangszerelé-
sével együtt a szerzőnél (Bp., VIII., József-utca 
16—18.) lehet megváltani. A népszínmű szövege 
ugyanitt rendelhető meg. A tanítók a darabot 
kötve 4 P bolti ár helyett 3*20 P-ért kapják. 

I)r. Vladárné Geszner Ilona: „Boldog Kará-
csony" (gyermekszíndarab egy felvonásban). 

Cselekményben gazdag, ötletes karácsonyi 
színdarabot ad a szerző azoknak a tanítóknak 
kezébe, akik fáradságot nem kímélve töreked-
nek arra, hogy a szeretet ünnepét alkalmi elő-
adás rendezésével is felejthetetlenné tegyék a 
gondjaikra bízott gyermekek lelkében. 

A mély vallásos érzéstől áthatott, a gyermeket 
s közönséget egyaránt fokozott karitativ mun-
kára serkentő színdarabnak nagy előnye, hogy 
46 kisebb-nagyobb gyermekszerepe egy iskola 
majdnem minden tanulójának szerepeltetését 
lehetővé teszi, díszlet pedig alig kell hozzá, 
sőt pódiumon minden díszlet nélkül is előad-
ható. A darabot szép egyházi énekek teszik vál-
tozatossá. 

A csinos kiállítású füzet a szerzőnél, dr. Vla-
dár Károlyné rórn. kath. tanítónőnél Nagy-
kőrösön rendelhető meg 1 pengős áron. Az elő-
adási jog 10 példány megvásárlásával ugyanitt 
szerezhető meg. 

nevelőosztályckat ajánl; behatóan ismerteti 
szervezetüket, részletesen beszámol az újítással 
a gyakorlatban végzett kétéves kísérleteiről, ta-
pasztalatairól és az elért eredményekről. Rá-
mutat arra, hogy az ilyen gyermekekkel szem-
ben a család teljesen tehetetlen, míg a nevelő-
osztályok eredményei minden tekintetben bizta-
tók. Az ezekbe az osztályokba való beutalásnál 
elvileg meg kell különböztetni és egymástól 
szigorúan elválasztani azokat a gyermekeket, 
akik a) csak egyes esetekben követnek el súlyo-
sabb kihágásokat (ezekkel szemben nem volna 
szabad a törvény teljes szigorát alkalmazni) 
és b) azokat a nehezen nevelhető gyermekeket, 
akiknél e kihágások állandó jellegűek, akik 
azonban a népiskolában aránylag ritkán for-
dulnak elő. Mindkét csoportra számos egyéni 
példát ismertet részletesen és tárgyi szempon-
tok szerint osztályozza a vétségeket. 1928—29-ben 
Berlinben 7 ilyen E-osztály működött (3 leá-
nyok, 4 fiúk számára) összesen 120 gyermekkel 
(47 leány, 73 fiú). Ezek közül az osztálytanítók 
es a nevelésben érdekeltek tanúsága szerint 51 
(26 fiú, 25 leány) lényegesen, 42 (27 + 15) álta-
lában, 13 (9 + 4) némely tekintetben javult 
meg, 8 pedig nem javult. Ennek alapján, í r ja 
a szerző, megállapítható, hogy a nehezen ne-
velhetők többsége az E-osztályokba való átuta-
lás folytán további erkölcsi süllyedéstől meg-

M I N D E N ITT ISMERTETETT VAGY B Á R H O L HIRDETETT HAZAI ÉS KÜLFÖLDI K Ö N Y V K A P H A T Ó 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN 
BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 
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•óvatott és ezzel megtörtént az első lépés arra, 
hogy állandóan megmaradhassanak az erkölcsi 
közösség keretében. Az óraterv a következő 
(zárójelben leányok számára): vallástan 4 (4), 
német 6 (6), számtan 4 (4), történet 1 (1), föld-
rajz 2 (2), természetrajz 1 (1); kézimunka 4, il-
letőleg 12 (—), háztartás — (8), női kézi-
munka — (2 vagy 4), kertészet 8 (2), torna 2 (2), 
játék 2 (2), úszás 2 (2). Ének, rajz és írás a 
felsorolt tárgyak keretében talál elhelyezést. 
A minden ízében tanulságos munkát a szakiro-
dalmon kívül a berlini E-osztályokban haszná-
latos nyomtatványok fejezik be, amelyek a ta-
nuló személyi adatait, a beutalás előtt és után 
eső időszakra vonatkozó részletes megfigyelé-
seket, végül az elbocsátással kapcsolatos ada^ 
tokát tartalmazzák. 

# 

Nálunk ez az eszme, illetőleg megoldás ugyan 
már légebben felmerült, de megvalósítása 
mindmáig késik. A Vass-féle 1921. évi XXX. 
törvénycikk ugyanis elrendeli, hogy nehezen 
nevelhető gyermekek számára a közoktatás-
ügyi, igazságügyi és belügyi minisztériumok 
közösen gondoskodjanak úgynevezett fegyel-
mező osztályok felállításáról, amelyek a berlini 
..E-Klassen" nevű osztályoknak megfelelnek. 
Ezeknek hiányában azonban a gyakorlat az, 
hogy az ilyen gyermekeket vagy meghagyják 
az osztályokban, vagy közvetlenül javítóintéze-
tekbe utalják. Átmeneti otthonba csak súlyo-
sabb vétség esetén kerülnek. k f . 

Új olasz gyermeklap. Kedves, gyermekiesen 
vonzó és finoman csacsogó gyermekújság jele-
nik meg Olaszországban, melynek nagy részét 
a kicsinyek írják. Ebben a lapban, melynek 
hasábjain közli gondolatait az olasz jövő, 
egyetlen nagy családdá olvad össze az olasz 
nemzet gyermeknépe. 

Gyermekek írnak benne a gyermekeknek. 
Egymás között komolykodnak, kedélyeskednek, 
a maguk módján, a maguk nyelvén, a saját 
gondolataik és érzéseik szerint. És ezt ők job-
ban megértik, mint a felnőtteknek sokszor „le-
ereszkedő" gondolkozását és nyelvezetét. 

A lapnak minden sorából és képéből a leg-
derültebb napsugaras gyermekvilág légköre 
sugárzik felénk. Minden sora, minden képe 
egyaránt megragadja a gyermek és felnőtt ol-
vasó lelkét. Szívesen csatangolunk minden 
egyes oldalán, mert a közlemények a képzelet 
színes szárnyán és ékes muzsikaszóval kísér-
nek abba a hímes világba, melyből már ugyan 
kikerültünk, de amelyre mindig szívesen gon-
dolunk vissza s amelyből a nemzet jövőjét lát-
juk kibontakozni. 

Ha pedagógus szemmel nézzük, meglátjuk 
ebben a lapban a legkomolyabb munkát ott, 
ahol a gyermekek egymást kritizálják. I t t erő-
södik a gondolkozás, a következtető-, az okos-
kod óképesség s a józan és elfogulatlan kritikai 
érzék mellett az egymásiránti tisztelet és az 
üledelmesség érzete. Dolgozatokat írnak, törté-
neteket szőnek ebben a lapban az apróságok 
szavakkal is, meg szavak nélkül, sorozatos ké-
pekben is. Összegyűjtik községük népies szoká-

sait, miközben megismerik környezetük gon-
dolat. és érzésvilágát s ezzel a nemes nemzeti 
tradíciókat nemcsak saját lelkükön szűrik át, 
hanem az olvasókén is. Életet adnak a tár-
gyaknak, a növényeknek s ezekről meséket sző-
nek. S ezek a mesék nemcsak a képzelet játé-
kai, hanem mint önálló alkotások, a lélek fino-
mításának eszközeivé is válnak. A kicsinyek 
megkacagtatják egymást finom, kedélytképző 
s gyermekes tréfákkal, miközben kedélyük ne-
mesedik, érintkezési formájuk kedvessé, de-
rülté válik. Esztétikai érzésüket s kézügyes-
ségüket azzal fejlesztik, hogy díszítő tervezge-
tésekkel csinosítják füzeteiket s egyéb mun-
káikat. S ezekből mindig a bájos gyermeki al-
kotás s a grafikus alkotási készség fejlődése 
bontakozik ki. 

Látszik, hogy azok, akik ezt a lapot szerkesz-
tik, istenadta pedagógiai érzékkel és mély tu-
dással vannak megáldva. Ismerik a gyermek-
lélek legtisztább ós legrejtettebb gondolatait, 
érzéseit és akaratait. Tudnak a gyermek lelké-
hez hozzáférkőzni s mikor már hozzáférkőztek, 
mesterien bánni is tudnak vele. Ebben a kis 
gyermekujságban valóban össze van hangolva 
az olasz nemzet szívedobbanása. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az iskolaügy Koreában. 
Korea ezer év óta közvetíti a kínai kultúrát 

Japánba. Ennek hatására magában Koreában 
gazdag kulturális élet fejlődött ki, mely semmi-
vel sem volt kisebb vagy alacsonyabbrendűbb 
nagy szomszédja kultúrájánál. Tény, hogy a bel-
földi népműveltség az idegenek magasszínvonalú 
kultúrájával szemben 1890-ig egészen jelentékte-
len volt, bár Koreának saját nyelve van és 500 
év óta saját ábécéje, amelyek megvetették az 
állandó nemzeti kultúra alapját. A Namin. 
Noron és Soron nemesi osztályoknak az utolsó 
400 évben kifejtett hatalmi vetélkedésére vezet-
hető vissza mindez, amely a kulturális fejlődést 
teljesen megbénította. 1900-ig Koreában alig 
lehet beszélni egységesen szabályozott, pedagó-
giai szempontok szerint irányított iskolaügyről. 
Iskolák berendezése és fenntartása városokban 
és községekben minden állami kényszer nélkül a 
szülők tetszésére volt bízva. Ezeken az iskolákon 
kívül fennállottak még a gazdagok által fenn-
tartott magániskolák. A tanító fizetését termé-
szetben kapta és ezt a szülők szociális helyzetük-
höz mérten adták össze. Az iskolakényszert nem 
ismerték A meglévő iskolákat csak a fiúk láto-
gathatták, ez a magyarázata az analfabéták 
nagy számának. Az iskolalátogatás az évszakok 
szerint igazodott, nyáron a gyermekeket mezei 
munkára használták. Télen volt csak alkalmuk 
a tanulásra. A tanulók életkora 6—25 év között 
váltakozott. Az összes tanulókat (a tanulólét-
szám 30—70 volt) egy tanító egy-két helyiségben 
oktatta, a tanító azonban csak a haladottabb 
tanulókkal foglalkozott, akik megszerzett ismere-



NÉPTANÍTÓK TAP JA 2 4 (6A. ÉVFOLYAM 22. SZÁM.) 

teiket a többi tanulókkal több-kevesebb sikerrel 
közölni igyekeztek. Az egységes tankönyveket 
nem ismerték. Tananyag csak kínai irodalom-
ból, mondákból és történetekből állott. Emellett 
kínai szépírást és kínai verseket tanultak. Az 
iskolai fegyelem nagyon szigorú volt, amire vo-
natkozólag jellegzetes ez a koreai közmondás: 
,Az iskola fogság. A könyv mérges kígyó. A ta-
nító tigris." Aki feladatát nem végezte el rende-
sen, azt vesszőzéssel büntették. Havi vizsgák-
kal ellenőrizték az elért eredményeket. Pihenésre 
kevés idő jutott Az iskola kezdetét meg nem 
állapították és tanítási szünetet nem tartottak. 
A tanítás kora reggeltől késő estig tartott és 
azt csak rövid déli szünet szakította meg. A va-
kációt nem ismerték. Újévkor 14 napra megsza-
kították az oktatást, ezenkívül havonta szabad 
volt a vizsga utáni nap. Az iskolaév végét nem 
állapították meg. Ha a tanuló azt gondolta, 
hogy már eleget tud, minden formalitás nélkül 
kiléphetett az iskolából. Csak néhány jómódú és 
tehetséges tanuló — ezer közül egy — látogatta 
20—22 éves koráig tovább az iskolát, amíg hite 
szerint olyan műveltségre tett szert, hogy siker-
rel vethette alá magát egy, a király előtt leteendő 
állami vizsgának, mert így alkalma volt címet 
és rangot szerezni. 

1900 óta, a koreai nemzeti érzés felébredésével 
egyidejűleg, alapvető változás állott be a nép 
életében, mely az iskolaügyet is teljesen átalakí-
totta. Tudatára ébredtek annak, hogy Koreának 
saját kulturája van, amit az ifjú nemzedéknek 
bizonyos meghatározott rendszer szerint kell 
megszereznie. A koreai népművelők az európai 
iskolát vették mintául. Figyelemreméltó, hogy a 
rendszeres népművelésre irányuló ú j törekvések 
magától a néptől eredtek. A kormány az iskola-
ügy iránt — mint előbb — teljes részvétlenséget 
tanúsított. A nép a városokban saját maga te-
remtette meg művelődési eszközeit. Így egy az-
előtt soha nem sejtett szolidaritás fejlődött ki 
szegények és gazdagok között A jómódú koreai 
szívesen áldozott az iskola berendezésére és a 
tanító fizetésére, amiből a szegényeknek is hasz-
nuk volt. Számos fiú- és leányiskolát, népiskolát, 
felsőbb fokú iskolát létesítettek és azokat olyan 
tanítók vezették, akik Amerikában és Japánban 
sajátították el a modern oktatás alapelveit. Az 
oktatást azután szakokra osztották. Számolás, 
írás, kínai és koreai ábécé, történet, földrajz, 
erkölcstan, fizika, torna, ének, rajz, szépírás, 
kézimunka voltak az oktatás tárgyai. A maga-
sabb fokon az angol és japán nyelvet tanították. 
Az oktatás tartama 8 óra volt. Az elemi iskola 
nyolc évig tartott. E népiskolából épült ki a 
magasabb fokú iskola, amit hat év alatt végez-
tek el. Azután a tanulók kínai, japán vagy ame-
rikai egyetemekre iratkoztak be. Állami támo-
gatás hiányában Koreának saját egyeteme nin-
csen, az állam csupán egy tanítóképzőt, egy jogi 
és egy orvosi fakultást létesített. 

A népnél egészséges, öntudatos és rendszeres 
népművelésen alapuló fejlődés mutatkozott, ami-
től az állami támogatást megvonni nem lehetett 
volna, amikor 1910-ben Koreának Japán által 
történt annektálása ezt a fejlődési folyamatot 

hirtelen megszakította. Amíg a koreai kormány 
az iskolaügytől távoltartotta magát, a japán 
kormány minden alkalmat megragadott a fejlő-
dés fokozására. Bár Japán az iskolafenntartás, 
iskolaberendezés, tanítói fizetés kötelességét álla-
milag átvette, a szigorúan elkülönített koreai és 
japán iskolák világosan mutatják a japán 
iskolapolitika irányát. Körülbelül 425.000 koreai 
tanuló részére 942 nép-, 15 közép-, 8 reál-, 1 ipar-, 
1 erdészeti és 3 kereskedelmi iskola és egy ta-
nítóképző áll rendelkezésre. 1924 óta Söulban 
egyetem is áll fenn, ezzel szemben 125.000 japán 
tanuló 680 különböző rendszerű iskolában tanul-
hat. A koreai iskolák fenntartására 11—15 millió 
yent (mintegy 30 millió pengőt) költenek, a 
japáni iskoláknak VA millió yent folyósítanak. 
Ez az anyagi támogatás azonban távolról sem 
elegendő Koreában, mert 425.000 koreai tanuló-
val szemben olyan egymillió koreai gyermek áll. 
akik egyáltalában nem részesülhetnek semmi-
féle kiképzésben. A japáni gyermekek részére 
ellenben iskolakényszer áll fenn Koreában és a 
részükre nyújtott anyagi támogatás teljesen ki-
elégítő. Jelentős körülmény, hogy a koreai isko-
lákban csak japánul lehet tanítani. A külső 
iskolaüzemet a japán invázió kevéssé befolyá-
solta, az iskola belső üzemében azonban a bel-
földi kultúrát többé-kevésbbé nyillan háttérbe 
szorítják. A tanítók fizetésében is szelekció áll 
fenn. Ugyanolyan iskolában a japán tanító 
90—-110 yen havi fizetést kap, a koreai tanító 
40—50 yenes fizetésével szemben. Mindez arra 
mutat, hogy a koreaiaknak az öntudatos nem-
zeti kultúra kiépítésére irányuló törekvéseit 
Japán meggátolja. 

Tanítók zenekara Berlinben. 
Berlinben öt évvel ezelőtt tanítói zenekar ala-

kult, mely szerény kezdetből odáig fejlődött, 
hogy német zenei körökben osztatlan megbecsü-
lésben részesül. A zenekarban 25 vonós hang-
szeren kívül az összes instrumentumok — a kür-
tön kívül — duplán vannak képviselve. A zene-
kar 1928 óta 15-ször szerepelt hangversenyeken 
és más összejöveteleken, legutóbb a berlini rá-
dióban tartott hangversenyt. 

Analfabéták oktatása Oroszországban. 
Az orosz közoktatásügyi népbiztosság elren-

delte, hogy a 16—50 éves munkásoknak olvasás-
írásból tanfolyamokat tartsanak. Elsősorban a 
szállítómunkások, a nagy ipari művek és szo-
cializált földbirtokok munkásai íészesülnek 
ilyen oktatásban. Az analfabétaságot a nagy-
városokban és az ipari kerületekben 1931. óv vé-
géig, a többi kerületekben 1932. év végéig akar-
ják megszüntetni. A tanítóságot úgy a városok-
ban, mint a falvakban kötelezték, hogy a felnőtt 
munkások részére teljesen díjtalanul, szociális 
teljesítményként tartsanak ilyen tanfolyamokat. 
Különösen kiváló teljesítmények esetén azzal 
fogják jutalmazni őket, hogy szabadságidejük 
alatt üdülőhelyeken jó beosztást biztosítanak 
számukra, vagy ingyen utazásban részesülnek 
Moszkvába, vagy Leningrádba. 
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S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ü V E L É S 

„ Igazi " magyar ruha. 
Undi Mária. 

csönzők sötét boltjaiba, az árvalányhajtól lo-
bogó, villogó fehérneműs, vörösmellényes férfi-
ruhával egyetemben. 

Céltalan dolog lenne élelmes ruhakölcsönző 
üzemeink üzleti szempontból kitűnően bevált 

Régóta készülődtem népviselet-tanulmányozó 
kirándulásra egy még nem látott mátrai falucs-
kába. Sok érdekeset vártam, mert ismertem a 
falu történetét ós tudtam, hogy ősi magyar te-
lepülésből fejlődött. Emlegette ezt a falut már 
Béla király névtelen krónikása is, feljegyezvén, 
hogy a Zalók-nemzetség ősi fészke volt; egy 
nagy földbirtok központja, melyben e nemzet-
ségek Ehellős, Bamcikos, Öze, Raklis és Menget 
fiaikkal voltak több évszázadon keresztül az 
urak s csak Mátyás király korában szakadt 
magva a nemzetségnek, amikor is a nagy bir-
tok más kézre szállott. 

E régi magyarok: Ehellős, Öze, Raklis és 
Menget örökébe indultam el tehát, régi magyar 
típusokat és magyar viseletet festeni. 

Várakozásom nem is csalt meg, mert úgy az 
arcvonásokon, mint a népviseletben sok gyö-
nyörködtető akadt, A kettő egymást emelte: a 
nők különös turbánalakú fejkötőt s rajta érde-
kes kötésű fejkendőt viseltek, mely alól homlok-
tól tarkóig előrefont liaj-ág simult végig, his-
tóriai keretet adva az arcnak s szinte fejedelmi 
méltósággal ruházva fel a nagy, komoly, barna-
szemű asszonyfejeket. A ruházat többi része is 
még régi vágású volt, érdemes a tanulmányo-
zásra s nem győztem örülni, hogy magyar nép-
viselet-gyűjteményembe, mely már az ország 
igen sok nevezetes vidékéről ad képet, most 
újabb, eredeti változatot illeszthetek be. 

A gyermekek viseletére, mely rendes népi 
szokás szerint a felnőtt-ruha másolata, szintén 
rákerült a sor. Iskoláslánykát választottam mo-
dellnek, aki izgatott örömmel játszotta új sze-
repét; festés közben egyre mesélt, dicsekedett s 
végül előadta, hogy a tavalyi évzáró vizsgán 
hosszú verset szavalt. 

— Azt kellene látni, Festő néni, azt a ruhát, 
amiben a vizsgán voltunk, az az igazi szép ma-
gyar ruha. Le is vagyunk benne vétetve mind! 
—• s már rohant is, faképnél hagyva engem, 
hogy elhozza a csoportfény képet, melyet én el-
hűlve néztem. Az „igazi" magyar ruha, melyet (JfjPI 
a tanító úr kívánságára az évzáró ünnepélyen 
viseltek a lánykák, szabályos másolata volt an-
nak az öltözetnek, melyet mi a budai kocsmáro-
sok által rendezett szüreti felvonulásokon lá-
tunk, amikor papírrózsás kocsikon robogó csa-
poslegények s leányok nótája veri fel a külön-
ben kihalt budai körutat. Pontosan ugyanaz a 
fehér berakott szoknya, bordo-bársony pruszlik 
aranyzsinórral s nemzeti színű hatalmas csok-
rokkal a hajon, szoknyán s a karon, mindenütt! 
Ez az a ruha, melyet a népszínművek csecsemő-
korában a színpadon a magyar ruha tökéletes 
elképzelésének tartottak, holott azt soha és sehol 
az országban nem hordta a nép, mert a nemzeti 
zászló szent színeit a ruhájára soha rá nem 
tenné. Banális, üres, olcsó sablon, színházi mű-
népiesség, mely kikerült a farsangi jelmezköl-

Nagyobb iskoláslányka magyar díszruhája. 
Thökölyné Zrínyi Ilona ruhája nyomán 

tervezte: Undi Mária. 

„magyar ruha" szabását, amely nem egyéb far-
sangi maskaránál, javítani vagy helyesbíteni 
akarni. A várható „javulás" bizonyára ismét 
valami stílustalan balfogás lenne. Talán kiegé-
szítenék azt az öltözéket műselyem matyóhím-
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zéssel borított rojtos katrincával, pedig a kat-
rinca jellemző délszláv és román ruhadarab, 
amelyen matyóhímzés soha sincsen s amelyet 
matyó asszony nem is venne magára. Nem is 
lehet célunk evvel foglalkozni. Ám az, hogy 
olyan faluba, ahol még aránylag érintetlenül 
megmaradt régi helyi viselet van, oda ezt a mű-
magyar, színpadi ruhá t akarják bevinni, oly té-
vedés, melynek néprajzi szempontból is igen 
káros következményei lehetnek s így lehetetlen 
említés nélkül hagynunk. Ide ez a ruha csak 
rombolni, csak megtéveszteni jöhet; megin-
gat ja a régihez való ragaszkodást s nem ad 
érte cserébe semmi értéket. 

A népviselet a nép életmódjával szervesen 
összefügg. A magyar népviselet gyönyörű ki-
fejlése egy több évszázados vagy talán évezre-
des szokásnak. Ennyi időn át kísérve a népet, 
kiialakította azt a formát, mely legjobban meg-
felel a nép munkakörülményeinek s az éghaj-
lati viszonyoknak; díszesebb változatban pedig 
élete ünnepnapjain is vele van. Hogy ennyire 
összefügg életükkel, még az a körülmény is 
segítette, hogy a nép asszonya a ruházat jó-
részét a maga kezemunkájával készíti el. Így 
a vászonból való ruhákat elsősorban; ezzel a 
fehér vagy kékre festett házivászonnal a föld-
mívesnő magát és egész családját fel tudja öl-
töztetni. Hozzá a kendert maga veti el; ő mun-
kálja meg s ha megérett, ő készíti el fonalnak 
s vászonná is ő szövi. Tevékenysége még ev-
vel nem ér véget, mert ő varrja meg urának s 
fiainak is az inget, gatyát, magának s leányai-
nak az ing, pendely, szoknya, kötény ós kendő 
számtalan változatát. Valamennyit úgy, ahogy 
azt a régi szokás megszabja, melynek törvé-
nyeire őt már kicsi kora óta oktatta az édes-
anyja. 

Vászontakaró, abrosz, lepedő és v á n k o s h é j 
szintén vászonból van a magyar parasztházban. 
A gyerekpólya az Életet fogadja be, a halotti 
lepedő pedig az Elmidás pompáját adja meg. 
Minderre házimunkája végeztével még hímzés-
díszt és csipkét is tesz és áttöréssel, csipkével 
szegi, hogy a „Szépségnek" is meghozza a maga 
áldozatát. A szó kevés, a szín halvány annak 
érzékeltetésére, hogy mennyi szépség, ízlés, ere-
deti formaötlet és jeles kiviteli készség árad a 
magyar asszony kézimunkáiból. 

A magyar nép ruhaviselete, azonkívül, hogy 
esztétikailag hat reánk, jelentékeny történelmi 
értéket is képvisel. Ez elsősorban mutatható ki 
a népruhák: bőrsuba, ködmen, szűr s egyebek 
ősi szabásában, melynek nyomát még a Kauká-
zus-korig, sőt a délszibériai tartózkodás idejéig 
is ki lehet mutatni. Mindezen szabások az anyag 
természetéből folytak, vele szervesen kapcsolat-
ban maradtak s évezredeken át alakultak ki 
így. A magyarság történetében tehát az ős-
ruházat máig is fennmaradt. Több darabja 
gyönyörűen magyarázza a multat. Sok ősi 
forma torlódott össze e ruhákban, összeállítási 
rendszerükben vagy díszítésük módjaiban, eset-
leg hordásuk sajátosságában. Így a prémes 
fekete báránybőrsüveg betűrése, felhajtása, 
vagy a szűr vállravetett volta ősi tradíció, 

történelmi emlék, éppen úgy, mint a nők főkötői-
nek körvonalai s szoknyájuk formája, kendő-
jük megkötésének sokféle módja. A ruhák 
hímzései, posztószegői, zsinórdíszei, letűzésiik, 
rojtozásuk, pitykézésük mind, mind bizonyos 
tradíció emlékei s mint ilyenek, példátlanul be-
cses ruhatörténeti adatokat őriznek. 

Vájjon tisztában van-e a magyar tanító e 
kérdésekkel? Tanították-e a tanítóképzőkben 
arra, hogy a népművészet szent dolog, melyet 
tisztelni kell, becsülni kell s ami még megmaradt 
belőle, azt fenntartani kötelesség?! S ha sokszor 
nehéz is a tanítónak cselekvően közbelépni a 
sokszor pusztulásnak indult értékek érdekében, 
de semmiesetre sem szabad ajánlania idegen 
népművészeti motívumokat, vagy hamis, szín-
padi díszleteket népének, a ma még élő kincsek 
helyébe. A magyar falusi iskolásgyerek vizsga-
ruhája csak az ö népruhája lehet; annál job-
bat, szebbet nem adhatunk neki s nem csalhat-
juk meg lelkét avval, hogy színpadi ruhaválto-
zatokkal hitetjük el vele, mint a mátraaljai 
kislánnyal, hogy ez az „igazi" magyar ruha! 

Fokozott mértékben kellene gondoskodni ar-
ról, hogy a magyar tanítóság állásfoglalása a 
magyar népművészettel egységes és helyes le-
gyen. Ma, amikor divatba jött a népművészet, 
mert árucikk lett, ma, amikor idegenek jár ják 
az ország népművészeti központjait s kavarják 
a körülötte folyó kereskedelmi hullámokat, a 
tanító népét és népművészetét mentheti meg, 
ha helyes érzékkel képviseli azok érdekeit. De 
iskolai tanítása nyomán is meg kell ismertetnie 
a környék, a falu építészeti, fafaragási eljárá-
sait s formáit, a fazekasmunkák kedvességét és 
népviseletének színpompáját, gyönyörűséges 
régi szokásait. Ne engedje temetni a multat, el-
hagyni őseit, hanem emelje fel, dicsérettel, 
megbecsüléssel illesse annak minden kis mara-
dékát s legyen ezzel is őrtálló katonája a ma-
gyar nemzeti élet egy ősi bástyájának! 

Nagyobb iskoláslányka magyar díszruhája. 
A nép a saját ősi öltözékét mindenkor ünnepi 

alkalomra is használhatja. Viszont a városi 
iskolák növendékei részére, illetőleg mindazok 
számára, akik ünnepi alkalmakkor díszmagyar 
öltözékben kívánnak megjelenni, itt adunk egy, 
a XVII . század végén hordott ruhaformát, me-
lyet vizsga vagy más, ünnepélyes alkalommal 
viselhet. Ez a ruha történelmi értékű s mint 
ilyen, joggal felhasználható. 

Nagyvirágú, színes selyemből készül a szoknya 
és a derék; virágos mintájú csipkekelméből a 
kétfodros u j j és a kötény. Kerek, sima csipke-
gallér szegélyezi a derék kivágását is, mind-
annyi fehér vagy haloványbarna színben. 
A derék csukódását és a váll végződését fehér 
prómesík takarja, az előrészen gyöngygombok-
kal. Nagy mellboglár és vállboglár járul még 
hozzá hármas fehér gyöngyfűzérsorral össze-
kötve. A karszalagon is kis boglár van. A 
szoknya szélét aranycsík szegi be. 

A boglárok vagy erdélyi zománcosékszer-
utánzatúak lehetnek, vagy aranygyöngyből s. 
hamis ékkövekből házilag készültek. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A tanfelügyelők gyűlése. 
A Királyi Tanfelügyelők Országos Egyesülete 

november hó 16-án tartotta ezévi közgyűlését a 
Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermé-
ben. A közgyűlésen a kultuszminisztert dr. Petri 
Pál államtitkár képviselte. Jelen volt dr. Nagy 
Árpád ny. államtitkár, Takács Béla ügyosztály-
főnök, Petróczi István min. tanácsos, a Nép-
tanítók Lapja felelős főszerkesztője, Drozay 
Gyula, a Néptanítók Lapja szerkesztője, 
dr. Frank Antal tanítóképzőintézeti igazgató, 
Rákos István, a Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének elnöke, Galla Endre, az Állami 
Tanítók Országos Egyesületének elnöke és a tan-
felügyelői kar számos tagja. 

Mosdossy Imre elnöki megnyitójában rámuta-
tott arra, hogy a tanfelügyelői kar a népnevelés 
irányításával hosszú évtizedeken át foglalkozva, 
voltaképen a nép egész szellemi életének gondo-
zójává lett. Ebben a tudatban kell folytatnia 
nemzetépítő munkáját továbbra is. Azután — 
mintegy lelkiismeretvizsgálatot tartva — meg-
állapítja, hogy a tanfelügyelői kar a maga irá-
nyító és ellenőrző munkáját mindenkor a fenn-
álló törvények és a kultuszkormány rendeleté-
nek szellemében végezte; az ú j nevelési irányok-
ból magáévá tette mindazt, ami egy tisztultabb 
erkölcsi világrendhez vezet. A népnevelésnek 
tulajdonképen ez a végső célja. S akkor szolgál-
juk ezt a célt igazán, ha felismerjük az oktatás 
mellett a nevelés nagy fontosságát és nemzet-
építő erejét is. Nem elég csak az értelmet ki-
művelni, a lelket, az érzésvilágot is erőssé kell 
tenni; erőssé akaratban, bizalomban és hitben. 
Ezután meleg szavakkal üdvözli dr. Petri Pál 
államtitkárt, akit fölkér az egyesület nevében 
arra, hogy tolmácsolja a miniszter úrnál a Ki-
rályi Tanfelügyelők Országos Egyesületének 
legmélyebb tiszteletét és ragaszkodását. Az el-
ismerés és köszönet hangján emlékezik meg dr. 
Petri Pál államtitkárnak a tanfelügyelői kar 
iránt mindenkor tanúsított megbecsüléséről és 
jóakaratáról, amely nagy segítséget jelent azok 
számára, akik a magyar népnevelés ellenőrzésé-
nek és irányításának felelősségteljes munkáját 
végzik. 

Petri Pál államtitkár az üdvözlő szavakra vá-
laszolva kijelenti, hogy a tanfelügyelők becsü-
letesen résztvettek azokban a reformmunkálatok-
ban, amelyek a magyar népoktatás terén a leg-
utóbbi évtizedben végbementek Elismerésre 
méltó eredménnyel dolgoztak a népiskolák belső 
életének fejlesztése, átalakítása érdekében, ami-
kor az új tanterv szellemét meghonosították. 
Tisztában van azzal, hogy nemcsak a magyar 
tanítóságnak, hanem a tanfelügyelői karnak is 
vannak gondjai, bajai, sérelmei, de örömmel 
állapítja meg, hogy ezeknek kedvezőtlen hatása 
sem a tanítók, sem a tanfelügyelők működésé-
ben nem mutatkozik. A lélek melegségének, a 
szeretetnek tulajdonítja ezt, mely a tanítót és 
tanfelügyelőt egybeforrasztja és hivatása iránt 
lelkesedéssel tölti el. További összetartásra, 

hitre és bizalomra buzdítva a jelenlévőket, an-
nak a reményének ad kifejezést, hogy az ilyen 
lélekkel végzett munkát, amilyen lélekkel a ma-
gyar tanfelügyelők és tanítók dolgoznak, mégis-
csak egy szebb, jobb nemzeti jövő lehet az ered-
ménye, amelyben majd enyhülnek és csökken-
nek az egyéni bajok és gondok is. 

Kehrer Károly a „Pedagógiai Szemináriumok" 
címen tartott előadása következett ezután. Be-
vezetésül rámutatott arra a bizonytalanságra, 
amely az 19*25. évben kiadott tanterv körül tá-
madt. Négy évig tartott ez, amíg meg nem in-
dultak a pedagógiai szemináriumok. Ezeknek az. 
előadó szerint kettős céljuk van: egyik az ú j tan-
tervnek a gyakorlati életbe való átültetése; má-
sik a tanítóság állandó és rendszeres tovább-
képzésének biztosítása. Ezekután rátér annak 
ismertetésére, hogy a maga hatáskörében mi-
ként igyekezett a pedagógiai szemináriumokat 
a vázolt célok szolgálatába állítani. Majd be-
számol arról a hatásról, amely a pedagógiai 
szemináriumokat nyomon követte. Ügy látja, 
hogy a vezetésére bízott tanítóság a szemináriu-
mok hatása alatt lelkileg mintha kicserélődött, 
átszellemült volna. A népiskolai élet eddigi me-
revségét élénk pezsgő élet váltotta fel, amire a 
szülők is felfigyeltek s mintha család és iskola, 
szülő és tanító közelebb jutottak volna egymás-
hoz. A pedagógiai szemináriumok — úgyszólván 
— az egész magyar társadalmat megmozgatták, 
széleskörű érdeklődést keltettek a magyar nép-
nevelésügy iránt. Végül meggyőző erővel bizo-
nyítja a pedagógiai szemináriumok nagy fon-
tosságát és szükségességét a tanítók továbbkép-
zése szempontjából, szinte nélkülözhetetlenek 
ezek különösen a falusi és tanyai tanítókra 
nézve, akik távol esnek a művelődési alkalmak-
tól, ahhoz pedig nines anyagi erejük, hogy 
szakkönyveket vásároljanak vagy szaklapokat 
járassanak. Valláserkölcsi nemzeti szempontból 
elsőrendű érdek, hogy a népnevelés művelői 
minden felmerülő népnevelési problémával ál-
landó és szoros kapcsolatban legyenek. Ezt pe-
dig csak az évenkint legalább egyszer ismétlődő 
szemináriumok útján lehet biztosítani. Tekinté-
lyes feladat jut ennek körében annak a pedagó-
giai könyvtárnak is, amelyet a kultuszkormány 
az egyes pedagógiai szemináriumok körében 
megvalósítani óhajt. 

Dr. ősz Béla ismertette, majd szószerint fel-
olvasta dr. Böngérfy Kálmán egyesületi titkár 
évi jelentését. Ezután tisztújítás következett. 
Egyhangú lelkesedéssel megválasztották elnök-
nek Padányi Andor székesfővárosi királyi tan-
felügyelőt, aki rendkívül melegen emlékezett 
meg elődjéről, Mosdossy Imre miniszteri taná-
csosról. Hangsúlyozta, hogy neki sokat köszön-
het nemcsak a tanfelügyelők egyesülete, hanem 
az egész tanfelügyelői kar. Kéri őt arra, hogy 
ezután se vonja meg értékes tanácsait és út-
mutatásait kartársaitól. Majd ismerteti azokat 
a célkitűzéseket, amelyek felé elődje példája 
szerint az egyesületet vezetni kívánja. A tiszt-
újítás további során megválasztották alelnökök-
nek Kehrer Károlyt és Vasady Lajost. Titkár 
lett dr. Ősz Béla, jegyző dr. Kontarik Gyula,, 
szerkesztő és könyvtáros Angyal János, pénz-
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táros Krehnyay Béla és ellenőr Rusznyák Béla. 
Végül a közgyűlés Mosdossy Imrét az egye-

sület megalakítása és eddigi vezetése körül szer-
zett elévülhetetlen érdemeiért, örökös tisztelet-
beli elnökké választotta. 

Magyar Pedagógiai Társaság. A november 21-i 
dr. Friml Aladár főigazgató elnöklésével le-
folyt rendes felolvasó ülés napirendjén két 
felette időszerű tárgy szerepelt. Elsőnek vitéz 
Bessenyei Lajos, a debreceni ref. gimnázium 
igazgatója tartotta meg székfoglalóját „Az 
egyéniség kinevelésének határai" címmel. Be-
vezetőleg utalt arra, hogy minden egyes emberi 
lélek három nagyobb tulajdonságcsoport ere-
dője, amely az általános emberi, a faji, s az 
egyéni sajátságokból alakul ki. Ezeknek kiszá-
míthatatlan mennyiségű változata lehetséges. 
E fő tulajdonságcsoportok azonban csak bizo-
nyos meghatározott mértékben és módon érvé-
nyesülhetnek, mert bármelyiknek szélsőséges 
elhatalmasodása megrontja úgy az egyes, mint 
a közület boldogságát. Az ember „társas lény" 
lóvén, a legkülönbözőbb egyéniségeknek is bele 
kell illeszkedniük a maguk társadalmának ke-
reteibe, mert egyébként megakadályozzák egy-
felől személyes, másfelől a köznek boldogulását. 
E tekintetben a múltban példákul szolgálhat-
nak egyes megszűnt népek ós országok. Ma 
európaszerte az emberi civilizációnak súlyos 
válsága mutatkozik, amelynek végső okául 
szintén a szertelen kiegyéniesülésre való törek-
vést jelölhetjük meg. Ma ugyanis a korláttalan 
individualizmus aranykorát éljük, amikor hit-
ben és tudományban, művészetben és erkölcs-
ben, értelmi ós kézimunkában, szóval mindig 
ós mindenütt az „én" uralkodik. Ennek a világ-
nézeti felfogásnak, vezető eszmének szolgála-
tába szegődött egyre fokozódó erővel a peda-
gógia is, amely kiil- és belföldön egyaránt fő-
céljául az egyén korlátlan kinevelését tűzte ki, 
ez irányban tör előre lázas iramú újításaival. 
Ha ez így folytatódnék, mondja a szerző és az 
individiumok, mint társadalmon kívüli és 
felüli, összefüggéstelen egyedek elhatalmasod-
nának, akkor országok és nemzetek fognak 
tönkremenni. A pedagógiának tehát legelső-
rendű feladata, hogy immár e végzetes úton 
megálljon és a reábizottakat visszafordítsa arra 
az ösvényre, ahol biztos és meghatározott mér-
tékek szabják meg, mennyire lehet és szabad 
az egyéniségeket éppen saját és a köz boldog-
sága céljából kinevelni. E tekintetben alapvető 
megállapodásokat kell létesíteni a testi, az ér-
telmi és az erkölcsi nevelés terén. Különösen 
az erkölcsi nevelésnél szükséges e határok szi-
lárd megrögzítése, mert az egyén akaratfolya-
matainak indítékai legtöbbször etikai jellegűek 
és ha ezek az egoizmus korláttalan szolgálatá-
ból erednek, akkor kikerülhetetlenül be kell 
következnie a bukásnak. A pedagógiának ezt 
az önmagán végzendő megjavítást maradékta-
lanul végrehajtani szent kötelezettsége az em-
beri kultúra megmentése érdekében, amely elől 
nem térhet ki semmiféle tetszetős jelszó, vagy 
heves támadások miatt sem. 

A nagy tetszéssel fogadott színes előadás 

után Kovács Rezső nyug. polgári iskolai igaz-
gató, a testi nevelésnek régi hivatott munkása 
értekezett „Ujabb problémák a testi nevelés-
ben" címmel. Négy súlyos ós eddig nein eléggé 
megvitatott testnevelési kérdést vetett fel és 
világított meg mélyenszántó pszichológiai mód-
szerrel. 1. A nagyobb leányok testnevelő pro-
grammjának fiúsítása helyes-e és meddig? 
Szerinte a leányok a fiúkkal való versengésben 
okosan küzdik le kisebbértékűségi érzésüket, 
ha fizikai értelemben is igyekeznek helytállni. 
Erre főleg a dolgozó nőnek van szüksége. Ám 
a két nemnél külön céljai vannak a testnevelés-
nek; az úgynevezett erős sportok (ökölvívás, 
birkózás, labdarúgás) nem valók a nőknek, 
akik a könnyű atlétikában, úszásban, korcso-
lyázásban, síelésben stb. elégíthetik ki fizikai 
ösztönüket és szükségletüket. A sportolás ha-
tára az szabja meg, ami nem megy a női szer-
vezet, alak és korcsodási tempó rovására. 2. 
A technika és természetkultúra viszonylatában 
az előadó közvetlen példákon szemléltette, hogy 
a civilizáció a kultiirembert testi tökéletesség 
dolgában visszavetette. A helyzet, eszközhöz és 
szabályhoz kötött műtornával szemben a ter-
mészethez való visszatérés az ú. n. természe-
tes formájú, a természetben űzött gyakorlatok-
tól remélhető. 3. Pedagógiai kihatásaiban leg-
fontosabb annak a kérdésnek elfogulatlan mér-
legelése, vájjon a sport dolgában kiváló közép-
iskolai tanuló lehet-e tagja a felnőttek sport-
egyesületeinek? Ennek előnyeit, de még in-
kább hátrányait mérlegelve, Kovács arra az 
eredményre jut, hogy csakis a jól szervezett, 
önkormányzati alapon nyugvó iskolai sport-
egylet nyújt kellő biztosítékot a tanulók min-
den irányú helyes fejlődését illetőleg. A sport-
egyesületek rendszerint önző célokból igyekez-
nek a fiatal sporttehetségeket a maguk körébe 
vonni: ilyenkor eleve számot kellene vetni az 
egyéni és az egyesületet illető valamennyi kö-
rülménnyel. 4. Végül a valóság éles megfigye-
léséből leszűrt megkapó képet nyerünk a sport-
versenyek hatásáról a nézőközönségre. Jól 
mondja az előadó, bogy a matchek látogatói 
pszeudosportot űznek, amikor megszerzik ma-
guknak a sportélményt — sport nélkül s ki-
élvezik az ősi küzdelem emócióját, izgalmát sa-
ját bőrüknek veszélyeztetése nélkül. A tribün 
így valósággal zsibongó élménybolttá alakul, 
amelynek tömegszuggesztív-destruktív hatása 
alatt az ifjúság is eldurvul. Nem egy tekintet-
ben tanulságos és sűrű tapsokkal jutalmazott 
előadása végén Kovács Rezső összefoglalásként 
hangsúlyozta, hogy sportolni kötelesség, de a 
testi-lelki egészséget megóvni nem kevésbbé. 
Ebben a legfőbb pedagógiai célban az iskolá-
nak, társadalomnak, honvédelemnek és nem-
zetnek össze kell fognia. 

Az elnök meleg köszönő szavaival a tanulsá-
gokban bővelkedő ülés véget ért. 
Fővárosi polg. iskolai tanárok gyűlése. A Buda-
pesti Polgári Iskolai Tanári Kör Sajtó- és 
Irodalmi bizottsága most tartotta meg havi 
előadó gyűlését Simon Lajos polg. isk. igazgató 
elnöklete alatt. Elnök hosszabb előadást tartott 
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Kazinczy Ferencről elhalálozásának 100 éves 
évfordulója alkalmából. Előadásában Kazinczy 
Ferenc életének különösen azzal a részével fog-
lalkozott, mely az iskolai élettel és a tanügyi 
szervezettel kapcsolatos. Palló Imre főv. polg. 
isk. tanár „Az önképzőkörök intenzívebb meg-
szervezéséről" értekezett. Előadása alapján ki-
mondotta a gyűlés, hogy felhívja minden tan-
év elején az önképzőkörök vezetőit, hogy érte-
kezleten beszéljék meg az önképzőkörök ok-
szerű szervezését és vezetését. Kimondta, hogy 
felkéri a polgári fiú- és leányiskolák önképző-
köreinek vezetőségét, hogy minden esztendőben 
rendezzenek a nagyközönség előtt bemutató 
előadást, melyen a tanulók műsorszerű be-
mutatásban tanúbizonyságát adják irodalmi és 
művészi készségüknek. Helyesnek tartaná a 
gyűlés azt is, hogy az önképzőkörök szövet-
ségbe tömörülnének, mert az ilyen tömörülés 
hathatósan elősegítené az amúgyis szét-
húzó magyar jellem testvérisülését. Többek 
hozzászólása után a gyűlés elfogadta az előadó 
javaslatát, elhatározta, hogy az eszme megvaló-
sítására fölkéri úgy a hatóságokat, mint az 
országos polg. isk. tanáregyesülete. 
A Magyar Katholikus Tanítók Szövetségének 
elnöksége pénteken küldöttségben járult dr. 
Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter elé. A küldöttség szónoka Bajnok Géza, 
országos alelnök volt, aki feltárta a tanítóság 
sérelmeit. Rámutatott azokra a nélkülözésekre, 
amelyekbe a népnevelői kar jutott. Ernszt Sán-
dor dr. kultuszminiszter válaszában a legna-
gyobb elismeréssel emlékezett meg a tanítói kar 
munkájáról. Kijelentette, hogy teljesen ismeri 
a helyzetet és a legnagyobb megértéssel visel-
tetik a tanítóság iránt. A magyar tanügyet meg 
fogja védeni s nem követi a külföld példáját, 
ahol a takarékossági rendszabályok során igen 
sok tanítót elbocsátanak. A maga részéről csak 
egyet kér a tanítóktól, hogy kívánságaikat min-
dig a nemzet helyzetéhez mérjék. Számít e rend-
kívül nehéz helyzetben a tanítóság munkájára, 
mert csak ezzel a munkával lehet a nemzet 
anyagi és erkölcsi gyógyítását elérni. Ezután 
a miniszter hosszabban elbeszélgetett a küldött-
ség tagjaival, akik a részletes kérdéseket ismer-
tették a miniszter előtt. 

A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati 
Lélektani Társaság az 1931—32. iskolai évben a kis 
gyermek fejlődését különböző szempontokból megvilágító 
előadássorozatot rendez a következő műsor szerint: No-
vember 19-én. (Kivételesen csütörtökön.) A gyermektanul-
mány jelentősége és problémái. Weszely Ödön dr. egye-
temi tanár . November 23-án. Az értelem és az értelmi 
fejlődés. Boda István dr. akadémiai tanár . November 30-án. 
A felfogási típusok és az olvasás-tanulás. Drozdy Gyula 
tanár . December 7-én. A számfogalmak fejlődése. Éber 
Kezső tanár. December 14-én. Az értelmi fejlődésben el-
maradt gyermek. Él tes Mátyás igazgató. December 21-én. 
Az egyéniség fogalma, Steiner Károly Albert dr. főorvos. 
J anuár 11-én. Az egyéniséget vizsgáló módszerek. Cser 
János tanár. J a n u á r 18-án. Környezet és egyéniség. 
G. Cserna Erzsébet tanár . Január 25-én. Az egyéniség 
rendellenességei. Schnell János dr. főorvos. Február 1-én. 
A mozgás fejlődése. Éderer István dr. egyetemi m. tanár . 

Február 8-án. Mozdulatkultúra. Dienes Valéria dr. moz-
gásművészeti iskolai igazgató. Február 15-én. A modern 
írástanítás. L u t t o r Ignác dr. tanár . Február 22-én. A 
mozgás kórtana. Goldberger Márk dr. főorvos. Február 
29-én. A kifejezés. Bárczi Gusztáv dr. iskolaorvos. Már-
cius 7-én. A beszéd fejlődése. Kenyeres Elemér dr. egye-
temi m. tanár. Március 14-én. A kifejezőkészség fejlesz-
tése. Stolmár László dr. szakfelügyelő. Március 21-én. Az 
alkotó képzelet. Babi ts Mihály író. Az előadások helye 
a fővárosi Pedagógiai Szeminárium, VI I I , Mária Terézia-
tér 8. Az előadások ideje hétfői napokon délután 6 óra. 
Imre Sándor dr. elnök, Kenyeres Elemér dr. fő t i tkár , 
H. Révész Margit dr. szakosztályi ügyvezető. 

A Hevesvármegyei Ált. Tanítóegyesület f. évi 
nov. 7-én Vámosgyörkön tartotta meg évi ren-
des közgyűlését. A gyűlésen a nagyszámban 
összegyűlt egyesületi tagokon kívül megjelen-
tek: Iftene J. Gyula kir. tanfelügyelő, Rákos 
István kir. tanácsos, orsz. szövets. elnök, Harka-
busz László pásztói apátplébános, esperes, Panu-
lin Péter vámosgyörki plébános és még sokan a 
tanítóság és a tanügy barátai közül. A Himnusz 
elhangzása után Lipeczky János gyöngyösi áll. 
isk. igazgató, egyes, alelnök megnyitója és elnöki 
üdvözlése következett. Utána Rákos István 
orsz. szövetségi elnök a tanítóság összetartását, 
összetartozandóságát, áldozatkészségét és az 
utóbbi fokozását fejtegette. Magdóné Szekeres 
Anna pásztói áll. tanítónő „a földrajztanítás 
módszere" címen tartott igen értékes előadást, 
amelyet a „Balaton" gyakorlati tanítása köve-
tett. A gyakorlati tanítást Ferenczy Erzsébet 
pásztói áll. tanítónő mutatta be nagy szaktudás-
sal és rátermettséggel. Russ Mihály hasznos-
felsőhutai áll. tanító „Milyen legyen a ma 
tanítója" címen tartott nagyon élvezetes és sok 
vitát provokáló előadást, mely után „A halot-
tak napja" (Emlékezés a hősökre) beszéd- és ért. 
gyak. a III. osztályban következett. A hallgató-
ságot is könnyekig megható tanítást Filep 
János vámosgyörki áll. tanító tartotta. A tiszt-
újításon elnökké: Zeke Gábor pásztói áll. isk. 
igazgató; alelnökké: Miklóssy Zoltán egri áll. 
iskolai igazgató; titkárrá: Bódi Antal egri áll. 
isk. igazgató; pénztárossá Simon Gyula egri 
áll. tanító választattak meg. 
A „Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület" 
folyó évi rendes közgyűlését november 5-én Szekszárdon 
a vármegyeház nagytermében t a r t o t t a meg. Schlenker Mi-
hály elnöki megnyitójában r á m u t a t o t t hazánk gazdasági 
válságára, melyből csakis tettrekész, gerinces nemzedék 
vezetheti ki az országot. Ilyen nemzedék nevelése a ma-
gyar taní tóság kezébe van letéve. A magyar néptanítói 
kar átérzi nagyjelentőségű fe ladatá t — s dacára a mostoha 
sorsának — készséggel végzi az ország építő munkájából 
reá eső részt. Dr . Hagymássy Zol tán vármegyei főjegyző 
a vármegyei törvényhatóság nevében üdvözölte a közgyű-
lést, s kérte a magyar tanítói kar nemzetnevelő munkál-
kodását nemcsak az iskola falain belül, hanem azon kívül 
is. Elnök indítványára a közgyűlés távirat i lag üdvözölte 
dr. Ernszt Sándor kultuszminisztert és dr. Perczel Béla 
vármegyei főispánt. A közgyűlés szeretettel és ünnepélyes-
séggel emlékezett meg Jung Miklós kir. s. tanfelügyelő 
30 éves tanügyi működéséről. Dr. Halmos Andor vezető 
kir. tanfelügyelő üdvözölte a közgyűlést és köszöntöt te 
Jung Miklóst, mint szerető munkatársát . Jung Miklós 
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elérzékenyülve, keresetlen szavakkal köszönte meg a nem 
várt ünneplést. Szombatfalvy György dr. a „Társadalom-
tudományi Egyesület" főt i tkára t a r t o t t előadást a falu 
és város kul túrájának egybekapcsolásáról, r ámuta tva arra 
a feladatra, mely ezen fontos munkából a magyar taní-
tóságra hárul. Vitéz Simon Simon egyesületi pénztáros 
az egyesület vagyoni állapotáról, Károlyi Károly egye-
sületi főjegyző az egyesület 1931. évi munkálkodásáról 
tetek jelentést. König Géza szekszárdi t an í tó : dr. Kogu-
towicz Károly szegedi egyetemi t a n á r : A Dunántúl és 
Kis-Alföld című m u n k á j á t ismertette, kiemelvén a műnek 
azon részeit, melyek a földrajz tan í tásáná l különös figyel-
met érdemelnek. Barabás András párii rk. igazgató-
tanító t a r to t t t a r t a lmas előadást Scharlmann bremeni 
pedagógus tanító „ In t im pedagógia" című művében leírt 
s a j á t módszeréről, amely teljesen a mi ú j tantervünk szel-
lemében alkalmazza a gyermeknevelést. Végül a választ-
mány ál tal előterjesztett javaslatokat fogadta el a köz-
gyűlés, melyek közül nagyobb jelentőségű a „Vass Gereben 
irodalmi és művészeti k ö r " megalakítása a vármegyei ált . 
tanítóegyesület keretén belül. A megalakítás szervező bi-
zo t t s ágá t a közgyűlés kiküldötte. A „Dr. Halmos Andor" 
jubileumi kulturális a lap kamata i t Gáspár Leóné és Fell-
Vtt Ádáinné hadiárva középiskolás gyermekeinek j u t t a t t a 
a közgyűlés, majd a vármegyei kulturális alap 50—50 P-ős 
ju ta lomdíjá t Denke A n t a l nagymányoki bányatársula t i 
ig.-tanító és Németh Mihály paksi közs. isk. taní tónak 
ítélték, a pedagógiumi szemináriumi tanításokban való 
s ikere közreműködésökért. 

A váli esperesi kerület tanítósága Pázmándon tar-
totta, évi rendes közgyűlését Papp Lajos kerületi tanfel-
ügyelő elnöklete a la t t . A közgyűlésen melegen búcsúz-
t a t t á k Schier József pá tka i és Kolonics Károly nadapi 
plébánosokat, akik nyugalomba vonultak. Kaufman Te-
réz pázmándi taní tónő a „Rappai-féle" ú j számolás-
taní tás i módszer, Cégér Endre verebi kántor taní tó pedig 
a beszéd- és értelemgyakorlat újrendszerű oktatásáról tar-
t o t t előadást. 

A mezőföldi református tanítóegyesület Lepsény-
ben t a r t o t t a közgyűlését Kallós Béla elnöklete a la t t , 
Megnyitójában r á m u t a t o t t a r ra a fá jda lmas tényre, liogy 
a kántor taní tóság fizetéscsökkentése nem 10 százalék, ha-
nem annak többszöröse, mert míg az állam a vagyonvált-
ságos búza á rá t ma kilenc pengőbe számít ja , addig a kán-
tor taní tóságnak ugyanazon búzaérték egységét huszonegy 
pengőben állapít ják meg. Felhívta és kérte a taní tóságot , 
hogy azért ne veszítse el hi té t és reményét. Több pedagó-
giai tétel vitája után Kallós Béla egy ezüst serleget 
a ján lo t t fel a református egyházmegyei dalkörök részére. 
A tanítóegyesület ez alkalommal melegen ünnepelte Med-
gyasszay Vince mezőföldi esperest abból az alkalomból, 
hogy a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai Szeminárium Miskolcon. Miskolc 
és vidékének tanítósága október 28-án tartotta 
a városháza tanácstermében ped. szeminári-
umát a kir. tanfelügyelőség hivatalkarának, a 
tanító- és tanítónőképzők növendékeinek, taná-
rainak és több egyházi és világi vendégnek 
jelenlétében. Kolumban Lajos vezető kir. tan-
felügyelő megnyitó beszédében szólott a ma 
tanítójáról és a gyermek minden irányú érdek-

lődéséről. Buzdította a jelenlévő tanítókat, 
hogy sokat olvassanak, tanuljanak, képezzék 
tovább magukat a módszer javító törekvések 
terén, hogy még sok olyan jóleső és dicséretes 
elismerésben legyen része Borsodvármegye 
tanítóságának, mint aminőt éppen e hóban is 
kapott Drozdy Gyula országosnevű gyakorlati 
pedagógustól. Rudolf János miskolci tantíó a 
IV. osztályban a tatárjárásról beszéd- és érte-
lemgyakorlati tanítást tartott. Ügyesen felépí-
tett szemléletes, gondolatok és problémák fel-
vetésével jól sikerült tanításban a gyermekek 
aktive résztvettek. 

A tanítást Grubercsikné-Asztalos Mária bí-
rálta. Hozzászóltak: vitéz Littkey György, Tálas 
Béla, Hassák Árpád, Balog János és Erdős 
Károly. Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő 
összefoglalta a bírálatot. Mózes Imre, miskolci 
áll. ig. tanító tartalmas értekezését ,,A beszéd-
és értelemgyakorlat történelmi vonatkozású 
anyagának tanítási módszeréről" Tompa Róza 
áll. tanítónő olvasta fel. Az értekezést Mydló 
Antal diósgyőri áll. ig. tanító bírálta. A kir. 
tanfelügyelő buzdító, lelkes záróbeszédével ért 
véget a szeminárium, melyen a vármegye 
tanítósága ismét gazdag élményeket szerzett. 

H Í R E K 

Kormányzói elismerés. 
A Budapesti Közlöny f. évi 258. száma a 

következő kormányzói elismerésről adott hírt: 

A magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előterjesztésére megengedem, 
hogy Rotharidesz Endre miniszteri taná-
csosnak saját kérelmére történt nyugalomba-
helyezése alkalmából sok éven át kifejtett 
érdemes működéseért elismerésein tudtul-
adassék. 

Kelt Budapesten, 1931. évi november hó 
7. napján. 

Horthy s. k. 
Dr . Ernszt Sándor s. k. 

Magyarországi Szent Erzsébet emlékezete. 
A nálunk országosan lezajlott kedves és lélek-
emelő ünnepségeknek méltó visszhangja tá-
madt Németországban, ahol magyarországi 
Szent Erzsébetet wartburgi tartózkodása alapján 
méltán thüringiai Szent Erzsébetként tisztelik. 
Előttünk fekszik az Elternhaus, Schule und 
Kirche (Szülői ház, iskola és egyház) című és 
Németország katholikus iskolaszervezeteinek 
düsseldorfi központja által kiadott folyóirat 
novemberi száma, amely hosszabb vezetőcikk-
ben ismerteti Szent Erzsébet életefolyását és 
csodatevéseit, majd pedig kiemeli magasztos 
példájának intő és követendő tanulságait nap-
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jainkra: a háború elleni küzdelmét, az ételek-
ben való önmegtartóztatását és a szegények és 
gyengék istápolását. Ugyanez a szám női toll-
ból hangulatos levelet közöl Szent Erzsébethez 
Passauból, amelynek partjai mentén utazott 
hajdan fejedelmi jegyeséhez a magyar királyi 
hercegnő. Egy szép metszet is ábrázolja Szent 
Erzsébetet fonodájában, udvarhölgyei társasá-
gában. 

Népművelési bizottsági tag kinevezése. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Csongrád vármegye 
iskolánkívüli népművelési bizottságának tagjává az el-
húnyt Papp György ny. kir. tanfelügyelő helyére Für 
Géza gazdasági egyesületi fő t i tká r t , szentesi lakost , ne-
vezte ki az 1931—1933. évekre terjedő hároméves nép-
művelési időszak tar tamára . 

Gárdonyi Géza halálának emlékezete. Az Or-
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság a hal-
hatatlan magyar írónak, Gárdonyi Gézának 
halála kilencedik évfordulója alkalmából a 
Tanítók Ferenc József Házának dísztermében 
emlékünnepséget tartott. Az ünnepséget Simon 
Lajos, a Társaság elnöke nyitotta meg, beszé-
dében megállapította, hogy Gárdonyi Géza írá-
sai és művei az idők távlatán át nemcsak hogy 
nem vesztettek értékükből, hanem klasszikus 
magaslatra emelkedtek. Az ünnepi beszédet 
Horváth Cyrill dr., a Társaság tiszteletbeli 
tagja tartotta, utána Kiss Menyhért saját ódá-
ját olvasta fel, majd Vághy Panni, a szegedi 
színház művésznője, Gárdonyinak „Egy szál 
drót" című novelláját olvasta fel. Pataky Jó-
zsef, a Nemzeti Színház művésze, Gárdonyi-
verseket szavalt. Végül a fővárosi Gárdonyi-
emlékdíj kiosztása következett, melyet Kindlo-
vits Pál fővárosi elemi iskolai igazgató és 
Palóczi Edgar fővárosi polgári iskolai tanár 
nyertek el. A jutalomdíjat dr. Vécsey Kálmán 
tanácsjegyző adta át lelkes beszéd kíséretében. 
A megjutalmazottak nevében Kindlovits Pál 
köszönte meg a kitüntetést, A szépen sikerült 
emlékünnepélyt Simon Lajos elnök szavai zár-
ták be, este pedig ünnepi vacsorát tartott a 
Társaság a megjutalmazottak tiszteletére. 

Egészségi tanfolyam anyák részére. Hajdú vár-
megye népművelési bizottsága 3 évi népműve-
lési tervében célúi tűzte ki a csecsemőhalan-
dóság ellen való küzdelmet is. A közzétett 3 évi 
népművelési terv alapján Vámospércs község 
helyi népművelési bizottsága arra kérte a vár-
megyei népművelési bizottságot, hogy a köz-
ségben anyák s leendő anyák részére szervez-
zen egészségi tanfolyamot. A tanfolyam f. évi 
november hó 23-án indult meg. Az órák száma 24; 
a tanfolyam vezetője s előadója Mitrovics Gyula 
dr. községi orvos. Eddig 27 hallgató jelentkezett, 
Az előadások három csoportra oszlanak. A) Ál-
talános egészségi ismeretek. Az egészséges 
építkezés, a lakás tisztántartása, a tüdőbaj kez-
dete, a tüdőbajos házi ápolása, a rák, a fertőző-
betegségek ellen való védekezés, a helyes táp-
lálkozás. 13) Anyavédelmi ismeretek. A terhes-
ség jelei, terhességi panaszok, a terhes maga-
viselete, a terhes táplálkozása, a szülés, a gyer-

mekágy, a szoptatás, a tejelválasztás zavarai. 
C) Csecsemőápolási ismeretek. A csecsemő táp-
lálkozása, az elválasztás, a kisded táplálása, 
az emésztési zavarok tünetei, az emésztési za-
varok házi kezelése, a gyermek lelki nevelése, 
a csecsemő edzése, a meghűléses gyermek ápo-
lása, az ótvar, görcsök. A népművelési tan-
folyamok ezt az új típusát hihetőleg az ország 
más részében is meghonosítják majd. 

Szegény tanulók segélyezése. Jaksa Jánosnak, a 
felsőpusztaszeri árpádhalmi iskola taní tójának kezdemé-
nyezésére életrevaló tervet valósí tot tak meg a közelmúlt 
napokban. Két képeslevelezőlapot hoztak forgalomba 
Kecskeméten, azzal a céllal, hogy a befolyó t i sz ta jöve-
delmet a szegénysorsú tanulók segélyezésére ford í t ják . Az 
egyik levelezőlap a Turul-madaras Árpád-emlékművet 
ábrázolja, amelyet Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére Kecskemét város támogatásával közadakozásból 
emelt a Magyar Országos Diákszövetség. A másik levelező-
lap az árpádhalmi iskolát ábrázolja, amely két évtized-
del ezelőtt még csárda volt. 

A levelezőlapokat a helyi könyvkereskedő cégek 10 
filléres árban árulják. 

Űj diapozitív-előadások. Folyó évi december hó l - tő l 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Diapozitív Köl-
csönzője ú t j án a következő képsorozatok igényelhetők, 
amelyek a diapozitív-jegyzékben eddig még nem szerepeltek. 

Irodalom. Történelem. 
170. Szent Imre királyfi 42 kép 
419. I I . Rákóczi Ferenc kora 68 „ 
187. Aranyeső-szurokeső (mese) 30 „ 
188. Aranyszőrű bárány (mese) 52 „ 
189. Csipkerózsika (mese) 37 „ 
19,0. Csizmás kandúr (mese) 33 „ 
191. Terül j asztál (mese) 34 „ 

Földrajz. Néprajz. Műrészét. 
154. Budavári királyi palota . . 59 kép 
153. Budapest múl t ja és műemlékei . . 6 5 „ 
176. Csonka-Magyarország . . 6 2 „ 
177. Buda a XIX. században . . 5 4 „ 
178. Pest a XIX. században . . 52 „ 
179. Csehek ál tal megszállt Magyarország . . 4 8 „ 
180. Románok ál ta l megszállt Magyarország . . • • 4 8 „ 
181. Szerbek ál tal megszállt Magyarország • • 4 0 „ 
488. Vas vármegve . . 9 8 „ 
487. Az őskoronázó Székesfehérvár és királysírjai 45 ,. 
182. A magyarság néprajza . . 2 5 „ 
183. A magvarság életmódja - . 3 1 „ 
452. A magyar katonai egyenruhák története . . . . 6 9 „ 
485. Magyar faragások . . 3 8 „ 
484. Magyar bútorok . . 40 „ 

90. A magyar festészet története . . 6 1 „ 

Gazdaság. 
158. Legelőgazdálkodás 76 kép 

Ünnepelt kántortanító. A pécsi püspök Salamon 
Márton kántor taní tónak 30 éves taní tói és kántor i mű-
ködése jutalmául az igazgatói címot adományozta. Az erről 
szóló okmányt Frost Péter ker. tanfelügyelő, Horváth 
Dénes szentszéki tanácsos, a tantestület és a család 
hozzátartozóinak jelenlétében. Arnbach Mihály ker. espe-
res. iskolaszéki elnök n y ú j t o t t a á t az ünnepelt érdemeit 
méltató beszéd kíséretében. Koudela Gyula ig.- tanító pe-
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dig üdvözlő beszédében a tantestület benső együttérzésé-
nek adott kifejezést. 

Az I g a z s á g o t M a g y a r o r s z á g n a k cíinű a l b u m 
s z é t o s z t á s a . Légrády Ottó, a Pesti Hirlap főszer-
kesztője felajánlotta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek az Igazságot Magyarországnak 
című albumot az össze iskolák, illetőleg iskolai 
könyvtárak részére teljesen ingyen. Az album 
előkelő szakférfiak közreműködésével eredetileg 
öt nyelven jelent meg s a folyó év első felé-
ben nemcsak a magyar nagyközönségnek, de — 
mondhatni — az egész kultúrvilágnak kezébe 
került. Légrády Ottó azonban, aki egyik leg-
kiválóbb és legáldozatkészebb harcosa revíziós 
küzdelmeinknek, azt óhajtotta, hogy a mű az 
ifjúságnak is állandóan rendelkezésére álljon; 
ezért a közoktatásügyi miniszternek tett fel-
ajánlásával kapcsolatban kifejezte, hogy a mű-
vet az ifjúság részére pedagógiai szempontból 
a szükség szerint átdolgoztatni óhajtja. A mi-
niszter ez önzetlen felajánlást és az iskolák szá-
mára való ajándékot elfogadta és az ajándé-
kozónak nyilvánosan őszinte elismerését ós kö-
szönetét fejezte ki. A mű, amelyet művészi ké-
pek díszítenek, teljes és világos összefoglalása 
mindazoknak a történelmi, kulturális és gaz-
dasági gondolatoknak, amelyek a trianoni tra-
gédiát a maga megdöbbentő nagyságában és 
kegyetlenségében tárják az olvasó elé. Az al-
bumhoz egy statisztikai térkép is tartozik, 
amely egészen rövid és világos rajzban és szö-
vegben tünteti fel a trianoni igazságtalanságo-
kat. Az albumot a térképpel együtt a Pesti 
Hirlap című lapvállalat fogja az intézetek ré-
szére szétküldeni. A szétküldés sima lefolyta-
tása érdekében a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úgy intézkedett, hogy az igényjogosult 
intézmények címeit tartalmazó lajstromokat 
- - az iskolafajra vagy a rendes igazgatási kap-
csolatokra való tekintet nélkül — a kir. tan-
felügyelőségek készítik el és terjesztik fel a 
folyó évi november hó 30-ig a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumba, amely azokat az 
ajándékozónak át fogja adni. A szétküldés de-
cember hó 10-e körül kezdődik és január első 
heteiben ér véget. 

P e s t v á r m e g y e a l i s p á n j a a n é p m ű v e l é s f e l k a r o -
l á s á é r t . Erdélyi Lóránd dr., Pest vármegye alispánja, 
újabb rendeletet intézett a járási, városi és községi ható-
ságokhoz, amelyekben a népmüvelésnek a mai viszonyok 
között az eddiginél is fokozottabb felkarolására szólítja 
fel az alája rendelt közigazgatási hatóságokat. A rende-
let szerint a havi tiszti értekezleteken a községi főjegyzők 
jelentést tartoznak tenni a folyó népművelési tevékeny-
ségről s annak eredményeiről. A főszolgabírák és polgár-
mesterek a népművelési évad alat t járásuk mindenik köz-
ségében legalább egyszer kötelesek a népművelési előadá-
sokat meghallgatni s a hallgatósághoz buzdító szót in-
tézni. A főszolgabírák tartoznak a községi főjegyzőket, 
mint a helyi bizottságok elnökeit, a népművelési munka-
tervnek a legnagyobb gonddal való egybeállítására is föl-
hívni s a népművelési célokra törvényesen megállapított 
anyagi költségek akadálytalan kifizetéséről is gondoskodni. 
Ez a rendelkezés vonatkozik a polgármesterekre is. Az al-
ispáni rendelet a főszolgabíróktól és polgármesterektől 

havi jelentést is kíván a népművelés állapotáról, öröm-
mel veszünk tudomást a pestmogyei alispán e példaszerű 
rendelkezéseiről, amelyek a népkultúra fontosságának el-
ismeréséből fakadnak és a szociális szellemnek közigazga-
tásunkban való élénk érvényesülését mutat ják. 

A R á d i ó - S z a b a d e g y e t e m d e c e m b e r 6-i é s d e c e m -
ber 13-i e l ő a d á s a i n a k r ö v i d t a r t a l m a . A magyar 
népviselet. (December 6-án t a r t j a dr. Győrffy ts tván mű-
zeumi igazgatóőr.) A magyar, mint keleti nép, mindig sze-
rette a díszes öltözetet. A napjainkig fennmaradt nép-
viselet már nem az igazi ősi népviselet. Több ruhadarabunk 
idegen eredetű (a ködmön, köpönyeg, saru szavak bolgár-
török eredetűek, alkalmasint e ruhadarabok is); az i t t 
talált és betelepült népektől is vettünk á t ruhaféléket, s 
a nyugati ha tás mai napig is ta r t . A férfiviseletben több 
az ősi hagyomány, mint a nőiben. Legdíszesebb népi ruha-
darabok a szűcs-készítette bőrruhák és a cifra szűr. A 
magyar népviselet sok jellegzetes darabja már csak a nem-
zetiségeknél él. (Ez magyar kultúrhatások tünete.) Nép-
viseleteink közül legtöbb ősi vonást az erdélyiek őriznek 
(legszebb a kalotaszegi). Az Alföldön jóformán teljesen 
eltűnt a népviselet (a matyó kivételével, mely a mul t 
század végén fejlődött azzá, ami). Van egy ál-magyar 
népviseletünk. Ez t meg kell szabadítani fa t tyúhaj tásai tól 
(szüreti mulatságokon, jelmezbálokon, iskolai ünnepélye-
ken szerepel). 

Az első magyar miniszterelnök. (December 13-n t a r t j a 
dr. Trócsányi Zoltán, az Űj Barázda felelős szerkesztője.) 
Gróf Bat thyány Lajos neve elválaszthatatlan a 48-as ese-
ményektől. ö volt az első felelős magyar minisztérium 
elnöke. Bécsben való nevelődése és a császári hadseregben 
töl töt t szolgálata ellenére magyar maradt. Mikor búcsút 
mond a katonai pályának, hazatér és az országos poli-
tikával kezd foglalkozni és csakhamar t ag ja lesz a főrendű 
ellenzéknek. Kossuthtal közelebbi politikai barátságba ke-
rül, bár több kérdésben ellentétes véleményen volt. El-
vállalja az első miniszterelnökséget. De csakhamar észre 
kell vennie az udvari reakció fondorkodásait a magyar 
kormány függetlensége ellen. Az udvar a nemzetiségeket 
uszítja a magyarság ellen. Bat thyány minden erejével 
igyekezett megakadályozni a véres eseményeket, de a hor-
vátok dúlásairól értesülve maga is a harcoló katonák 
közé lépett. Azonban elfogják és bebörtönözik, majd 1849 
október 6-án mártírhalált hal Pesten. 

Ú j r e n d k é s z ü l a m ű k e d v e l ő i e l ő a d á s o k t e r é n . 
Ismeretesek azok a nehézségek, amelyek a mű-
kedvelői előadások rendezésénél az utóbbi évek-
ben jelentkeztek. Főleg a különböző jogdíjak 
nagysága és bizonytalansága okozott a rende-
zőknek intézkedési és anyagi kellemetlensége-
ket s gyakran meg is akadályozta ily előadások 
rendezését. Ennek a helyzetnek tudható be, 
hogy a műkedvelői előadások száma az utóbbi 
években vagy igen nagy mértékben csökkent, 
vagy legalább is nem emelkedett — a többi nép-
művelési tevékenységhez viszonyítva — a re-
mélt arányban. A belügyminiszter és a vallás-
és közoktatásügyi miniszter, méltányolván a 
műkedvelői előadások kulturális és erkölcsi 
jelentőségét, az összes érdekeltek meghallga-
tása után rendeletet készül kibocsátani a mű-
kedvelői előadások körüli eljárás ügyében. Ér-
tesülésünk szerint a rendelet az eljárást leegy-
szerűsíti, a jogdíjakat rendezi és a mainál je-
lentékenyebben olcsóbbá teszi. Gondoskodni fog 
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arról is, hogy a hivatalos színművészet érdekei 
kellő védelemben részesüljenek. 

Szabolcs vármegye népművelési tájékoztatója. 
A szabolcsmegyei népművelési b izot tság a Szabolcsi Ta-
nító című folyóirat mellékleteként kiadta a folyó nép-
művelési időszakra Vonatkozó tá jékoz ta tó já t . Egy nyom-
t a t o t t lapon az egyes népművelési tárgykörök keretében 
felsorolja mindazokat a tételeket, amelyeket Szabolcs vár-
megye hároméves népművelési tervének megvalósítása ér-
dekébon a folyó évben a népművelési előadásokon ismer-
tetni kell. A t á j ékoz ta tó tételei céltudatos rendben s 
a különböző ismeretek eszmei koncentrációjának szem előtt 
tar tásával vannak felvéve. Példakép felsoroljuk a tárgy-
körök néhány tételét. Az ember lelki és erkölcsi világa 
című tárgykör keretében többek közt felvétettek: Szé-
chenyi tanításai a megelégedés, bölcseség és a nemzeti fel-
emelkedés alapjairól, Széchenyi taní tása a honszeretetről 
és otthonszeretetről, Nemzetünk nagyjainak megbecsülése. 
Népszokásaink, hagyományaink ápolása. — A szülőföld 
és honismertetés című tárgykörben: Községünk települési 
viszonyai, természeti szépségei, Néprajzi vonatkozásai, ha-
gyományai, történelme, gazdasági fejlődése, Kulturál is 
fejlődése, népköltészete, Községünk belekapcsolódása az 
ország életébe. Hogyan t a r t j a el a magyar föld a magyar 
nemzetet? Trianoni veszteségeink. — A történelmi tárgy-
körben Nemzeti széthúzás, mohácsi vész. Küzdelem az 
ezeréves határokért . A természettudományi tárgykör-
ben: A föld anyaga, a te rmőta la j . A csapadék és az 
élet, A baktériumok, Hogyan élnek a növények? Hogyan 
élnek az ál latok? Természetszeretet. — A gazdasági is-
meretek körében: A ta la j okszerű művelése, Burgonya-
termelés, fajtaazonosság, A gyümölcsfa ápolása, perme-
tezése, Konyhakertészet, Közlegelők és rétek gondozása, 
Életbentartó és haszonállattenyésztés, Baromfitenyésztés, 
tojástermelés, Gazdasági üzemterv, Értékesítés. — A köz-
gazdasági ismeretek körében: Kis emberek szövetkezetei, 
A termelés és értékesítés megszervezése, Mit remélhetünk 
a hazai termelés pá r to lásá tó l? Vámhatárok. — A szá-
molás és mérés körében: Hazai mértékek, Területmérés, 
négyzetöl, kataszter, magyarhold. hektár, Térfogatméré-
eek (kádak, hordók, fatörzs, kazlak köbmérése), Száza-
lék- és kamatszámítás , Százalék, nyugta. — A közjogi 
ismeretek körében: A magyar alkotmány, törvényhozás, 
állampolgárság, illetőség, Vármegyei és községi önkor-
mányzat, Állami és községi ház tar tás , Választójog. — 
A családi ismeretek körében: Gyermeknevelés, Társadalmi 
kötelességek a gyermek iránt , A gyermek foglalkoztatása 
a családban és családon kívül, Mese, ének, kirándulás, A 
gyermek egészsége, Anya- és csecsemővédelem. — Egészségi 
ismeretek: Testápolás és testedzés, Az ember helyes táp-
lálkozása, Orvos, gyógyszer, kuruzslás, babona, Fertőző 
betegségek, A légy, mint a betegségek terjesztője, Első 
segélynyújtás, Munkabírás, testnevelés, sport. — Ismétel-
jük, hogy a felsorolt tételek csupán egyes tételei a kü-
lönböző tárgyköröknek. Minden tárgykör tételei u tán fel 
vannak sorolva azok a forrásmunkák, vezérkönyvek, segéd-
letek, amelyek a népművelő részére rendelkezésre állanak. 
A tá jékoztató „Megjegyzés" cím a la t t még külön is ad 
útbaigazításokat, amelyek az ismeretterjesztő előadások 
megtartására és azok vonzóerejének emelésére szolgálnak. 

Gyermekinentés. A m. kir. népjóléti és munkaügyi 
minisztérium a tisztviselői családokban mindig nagyobb 
számban feltalálható gyengetüdejü, iskolaszanatóriumi ok-
ta tás ra és ápolásra szoruló gyermekeket az Országos 
Tisztviselői Betegápolási Alap terhéro beuta l ja a szent-
got thárdi iskolaszanatóriumba. Ez az iskolaszanatórium 
ápol t ja inak nemcsak egészségét adja vissza és megerősíti 
őket, hogy a nehéz betegséggel szemben a jövőben is el-
lenállóképesek legyenek, hanem az elemi, polgári és kö-
zépfokú iskolák anyagait egyaránt felölelő, elsőrendű 
tanár i kar által végzett szabadlégi ok t a t á s keretében 
rendszeres tanításban és vizsgára való előkészítésben is 
részesíti. A minisztérium és a Magyar Iskola-Szanatórium 
Egyesület között tö r tén t megállapodásnak megfelelően a 
gyermekekért csak napi egy pengőt kell a szülőknek fizetni, 
míg a szanatóriumi díj többi részét az Országos Tiszt-
viselői Betegápolási Alap fogja viselni. Nagyon indokolt 
és méltányos esetben az egyesület még a napi egy pengőt 
ia haj landó mérsékelni, esetleg elengedni. A m. kir. nép-
jóléti és munkaügyi minisztériumhoz címzett és az említett 
alap á l t a l előírt módon felszerelt kérvények illetékes helyre 
való továbbítás végett a Magyar Iskola-Szanatórium 
Egyesület központi i rodájához: Budapest, VI I I , Főherceg 
Sándor-u. 26 cím alá küldendők be. A kérvényeken a 
hivatalfőnöknek és az illetékes számvevőségnek igazolni 
kell, hogy a kérelmező illetékéből az 0 . T. B. A. részére 
a levonások megtörténtek. A megerősödött, piros arccal 
hazakerült apróságok százai bizonyítékai annak, hogy 
milyen kiváló és nemzetmentő munkásságot végzett már 
egyéves fennállása a l a t t is a szentgotthárdi iskolaszana-
tórium a gyengetüdejü gyermekek megmentése érdekében. 

A képzőművészetek ú j ága. Kissé különösnek tet-
szik, pedig igaz, hogy Párizsban, az őszi műtár la ton, a 
festészet, szobrászat és építészet mellé negyedik képző-
művészeti ágként felvették a — szakácsművészetet. Hogy 
a képzőművészetek ez ú j ága miként, milyen „műtár-
gyakkal" szerepel, arról közelebbi értesülésünk nincsen, 
de áll í tólag a kiál l í tás legérdekesebb látványosságát a 
konyhai alkotások teszik. Minket ez az eset nemcsak mint 
furcsaság érdokel, hanem főleg mint a táplálokzás kérdése. 
A táplálkozás a legfontosabb emberi kérdés. Helyes táp-
lálkozásra az ember testének és lelkének egyaránt szük-
sége van. Kár, hogy sem az iskola, sem az iskolánkívüli 
népművelés nom foglalkozik a táplálkozás észszerűségéiel 
kellő mértékben. Mi, magyarok, a külföldön is híresek 
vagyunk mértéktelen lakomáinkról, bár az is tény, hogy 
gyakran épp ellenkezőleg, túlságos igénytelenséggel talál-
kozunk a táplálkozás terén. Nagy rendszertelenség, vagy 
ta lan rendszeres észszerűtlenség van ezen a téren mindenütt. 
Valószínűleg Párizsban is, ahol a szakácsi tudományt 
művészetté léptették elő. Bizony, nem á r tana a táplál-
kozás kérdésével behatóbban foglalkozni. 

Népházat és hősök emlékét avattak Zákányban. 
Somogy vármegye művelődéstörténelmébeen eseményt jelent 
egy-egy falusi népház létesítése. Kétszeresen jelenti azt, ha 
a megye olyan községében történik, mint Zákány kisköz-
ség, amely a megye szélén fekszik, a trianoni határon. Ma-
gyar élniakarásról, a nép művelődési szándékáról s a köz-

Jelen számunkhoz postatakarékpénztári befizetési lapot mellékeltünk. Kérjük tisztelt Előfizes 
tőinket, hogy a jövő évi 9 P 60 fillér előfizetési díjat és az esetleges hátralékot e befizetési 
lap felhasználásával szíveskedjenek még ez évfolyamán beküldeni. Az előfizetési díj a költségvetési 
dologi kiadások terhére számolandó el (820 4 - 1 0 6 1930. VIII. d. VKM. sz. rendelet), de el= 
számolható a »Könyvtári alapa terhére is, ha a körülmények megengedik. (882—4 — 674/1930. 

VIII. f. VKM. sz. rendelet.) 
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ségi vezetők mély hivatásérzetéről tesz tanúságot az a 
tény, hogy Zákányban az iskolánkívüli népművelés o t thont 
kapot t . A népművelés hajlékával természetes kapcsolatba 
került a hősök tiszteletének a tárgya, a hősi halottak 
márványemléktáblája, amely a népház homlokzati falán 
méltó formában nyert elhelyezést. 

A kettős ünnep október 18-án, vasárnap, gyönyörű őszi 
napfényben, a község, a vidék, a hatóságok képviselőinek 
jelenlétében folyt le. A 10 órai szentmisén Berkovics Imre 
esperesplébános, a szabad ég a la t t pedig Sebestyén József 
segédlelkész nemes érzéstől á t h a t o t t beszédben mél ta t ta az 
esemény jelentőségét. A népház előtt lefolyt programm egyik 
kiemelkedő száma volt báró Inkey Pál kerületi országgyű-
lési képviselő nagyszabású beszéde. A vármegyei népműve-
lési bizottság nevében üdvözletet mondot t Felczán József 
népműveelési titkár. A község nevében Lachner Oszkár fő-
jegyző, Korosecz községi bíró beszélt. Szavalatok, énekszá-
mok egészítették ki a szép ünnep műsorát . A hatóságok 
s a nagyközönség előtt tisztelgő leventecsapatok elvonulá-
sával befejezést nyert a délelőtti programm. 

Esto az új népház nagytermében színre került „A hét 
fakereszt" című alkalmi darab, amely Magyar József kán-
to r t an í tó lelkiismeretes rendezése s a szereplők ügyes elő-
adása folytán nagy sikert a ra to t t . Az előadás után a kö-
zönség még sokáig m a r a d t együtt és élvezettel hallgatta 
a kultuszminisztérium grammofonkészülékén leadott kutúr-
lemezeket, amelyek sorában helyet foglal tak a magyar 
zene- és dalköltészet legértékesebb termékei, a legkiválóbb 
művészek előadásában. 

A zákányi kettős kul túrünnep nagyértékű erkölcsi és 
anyagi sikerrel járt . Mindezekért a legnagyobb elismerés 
illeti elsősorban gróf Zichy ödönnét, a község patrónáját , 
nemeslelkű nagyasszonyát, aki a falu népét és annak ve-
zetőit minden nemes törekvésükben ha tha tósan támo-
ga t j a . Elismerés illeti a főúri család többi t a g j á t is, akik 
fáradoztak a nemes ügy diadaláért, a szép ünnepség sike-
róért. 

Testnevelés Csehszlovákiában. Legközelebb a prágai 
parlament elé kerül a kötelező testnevelésről szóló tör-
vényjavaslat, amely a férfinemre a 6—24., a nőnemre a 
6—21. életévre kötelezően mondja ki a testnevelést. Nők-
nél csak a házasság ós anyaság szak í tha t ja meg ezt a 
kötelességet. A törvény végrehajtása az iskolákra, kato-
nai hatóságokra és a testnevelés állami és magánintézmé-
nyeire hárul. Csak politikamentes egyesületeknek szabad 
testneveléssel foglalkozniok (?). A testnevelésre kötelezet-
tek anyakönyveit a községi hivatalok t a r t j á k számon. A 
gyakorlatoknál netalán előforduló balesetekért az állam 
viseli a felelőséget. Felmentésben csakis a testileg fogya-
tékosok részesülhetnek. A közégek kötelesek játék- és 
sporthelyekről s berendezésükről gondoskodni. Aki az elő-
ír t kötelezettséget k i já tssza , büntetésben részesül. — Ez 
az erélyes mozgalom teljes összhangban van ugyan azzal 
a fokozott jelentőséggel, amelyet ma világszerte a test-
nevelésnek tulajdonítanak, ámde aligha tévedünk, ha annak 
a jövő szempontjából s e j t e t t célkitűzést is tulajdonítunk, 
amelyet átlátszó vol tánál fogva nem kell külön feltárni. 

Olvasógép vakok számára. Több napilap megem-
lékezett már Naumburg amerikai mérnök találmányáról. 
Valószínűleg félreértés, vagy helytelen információ folytán 
jelezték azt valami ú j írásmódnak, ami a nehézkes Braille-
rendszerű pontírást helyettesíthetné. Naumburg mérnök-
nek az Esperanta Ligilóhoz í r t levele részleteiben is meg-
világít ja, hogy készüléke mint optikai nagyí tó szerkezet 
a lá tók számára n y o m t a t o t t könyvek be tű i t nagyí t ja meg 
oly módon, hogy e megnagyítot t szöveg sorról-sorra ki-

domborodik egy ezüstpapírvékonyságú aluminiumlemezen. 
A nagyítás fokát a vak maga szabályozhat ja . S ha már 
most ismeri azokat a betűformákat, melyekkel az elolvasni 
szándékolt könyv, újság, vagy i ra t a látók számára ké-
szült, megfelelő nagyí tás mellett a z t lá tó segítsége nél-
kül elolvashatja, az olvasottat, ha már nem szükséges, 
letörölheti s újabb sorokat (esetleg egész oldalt) dom-
borí that maga elé. A z ilyen, látókéhoz hasonló betűk el-
olvasása mindenesetre lassúbb és nehézkesebb, mint a ren-
desen használni szokot t Braille-írás, de mindenesetre ör-
vendetes lehetőséget nyit arra, hogy a vak is minden köny-
vet elolvashasson l á tó segítsége nélkül, még ha egészen 
apróbetűs szöveggel próbálkoznak is, mert a gép elvégzi 
a megfelelő nagyí tás t . 

Külföldi tanulmányút tanítók részére. Nemess 
Hubert és Vikár Kálmán fővárosi gyakorlóiskolai taní-
tók a jövő nyáron tanulmányuta t vezetnek Németországba 
a következő útvonallal : Bécs, Nürnberg, F r a n k f u r t , 
Mainz (hajóút a Ra jnán) , Köln, Düsseldorf, Essen, Bréma, 
Hamburg (tengeri ú t Helgolandba), Berlin, Wit tenberg, 
Jéna, Weimar, Eisenach (Wartburg vára) , Lipcse, Drezda, 
Prága, Bécs. A 18 napos tanulmányút nagy kultúrértó-
kek és természeti szépségek nyú j t á sa mellett iskolák és 
gyártelepek lá togatásával is kapcsolatos. Bővebb felvilá-
gosítás, később részletes útiterv, a következő címen kap-
h a t ó : Nemess Hubert , Budapest, V I I I , Mária Terézia-
tér 8. sz., Fővárosi Pedagógiai Szeminárium. Válaszbélyeg 
mellékelendő. 

Munkaügyi balesetek elhárítása és a népműve-
l é s . Az 1929. évben Genfben t a r t o t t XII . nemzetközi 
munkaügyi értekezlet valamennyi állam kormányának 
figyelmébe a ján lo t ta , hogy a kormányok a munkaügyi bal-
esetek megakadályozása tárgyában megfelelő intézkedése-
ket foganatosítsanak. A többi közt a jánl ja az értekezlet, 
hogy a munkásoknak a balesetek elhárí tása, illetőleg az 
e lhár í tás lehetőségei s eszközei i r á n t való érdeklődését 
igyekezni kell fölkelteni és fönntartani . Ez irányban a mun-
kások közreműködését is meg kell nyerni előadások, kép-
vetítés, kiadmányok, üzemek megtekintése által s minden 
egyéb alkalmas úton-módon. E szociális szempontból fon-
tos ügynek az iskolánkívüli népművelés azál tal lehet szol-
gálatára , hogy a népművelési tevékenységben a balesetek 
elhárítását s a balesetek alkalmából adandó első segélyt 
tárgyaló előadásokat is t a r t a többi egészségügyi előadá-
sok sorában. Az első segélynyújtás gyakorlatának elsajá-
t í t t a t á s á r a a falvakon — megfelelő körülmények k ö z ö t t 
— férfiak és nők számára — külön rövid tanfolyamokat 
is lehet rendezni, mint ahogy ezt pl. Jugoszláviában m á r 
teszik is. Orvos nélkül lévő községek és tanyaközpontok 
vezetőségének gondoskodnia kellene egy-egy mentőszek-
rényke beszerzéséről, amely a leggyakoribb baleseteknél 
szükséges szereket és fölszereléseket tar ta lmazza. 

A polgári iskolák ú j rendje Cseh-Szlovákiában. 
Az a törvényjavaslat , amelyet a kormány most terjesz-
t e t t a képviselőház elé, főleg a dologi kiadások fedezése 
tekintetében ta r t a lmaz újí tást . Eddigelé ezeket a kiadáso-
kat , jóllehet erre nem vállaltak kötelezettséget, az iskola-
községek fedezték még abban az esetben is, ha az iskolát 
olyan tanulók l á toga t t ák , akik 4 kilométeren belül lak-
tak . Ez a megoldás kulturális tekintetben ugyan helyes-
volt, de egyúttal igazságtalanul terhelte meg a pénz-
ügyileg nagyobbára amúgy is gyenge községeket, amelyek 
kénytelenek voltak a s a j á t területükön kívül eső gyerme-
kek iskoláztatásának költségeit is magukra vállalni. Az. 
ú j törvényjavaslat a dologi kiadások kérdését az iskola-
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kerületek alapján igyekszik megoldani: minden polgári 
iskolával rendelkező község legfeljebb 5 kilométer távol-
ságban szélesebb iskolaközséget, körzetet alkot, amely 
együttesen viseli a költségeket és így elejét veszi a régibb 
rendszer igazságtalanságának. A törvény némi módosítás-
sal Szlovenszkóra és az orosz Kárpátvidókre is kiterjed és 
a polgáii iskolák eddigi elnevezése, „skola obcanska" he-
lyébe ismét a régi történeti elnevezést: „méstanska skola" 
ál l í t ja . 

A látás hiánya megkönnyíti a munkát. Régen 
tudo t t dolog, hogy a vakok könnyen megtanulják az 
írógép kezelését s biztosabban dolgoznak r a j t a sok látó-
nál, mert a látás hiánya kényszeríti őket, hogy a bil-
lentyűk helyét ujjaikkal pontosan rögzítsék. Újabban a 
szakoktatás is úgy t a n í t j a a lá tókat is gépírásra, hogy 
a billentyűkre í r t betűket nem szabad nézniök s így az 
ú. n. vak-írással sokkal jobb eredményeket érnek el. A 
düsseldorfi Egyesült Acélművek most érdekes kísérletek 
során számos oly munkarészletet m u t a t o t t ki, melyeknél 
a gépek kiszolgálását a gyorsan mozgó anyagok szem-
léléso nehezebbé teszi, mintha azt a szem használata nél-
kül csinálják. Különösen szalmakötélfonó gépek kezelé-
sénél, kiszolgálásánál tapaszta l ták ezt. Az ezzel dolgozó 
munkásnők 10%-kai többet termeltek, ha szemüket á t 
nem látszó fekete szemüveggel fedték be. Ez persze nem-
csak a termelés fokozását , de a munka megkönnyítését 
is jelenti. Mennyivel kedvezőbb az eset vak munkás-
sal, akinél a látást nem kell mesterséges eszközökkel ki-
kapcsolni. 

Üj eljárás a műemlékek megvédésére.Möiíer Ist-
ván műegyetemi tanár , a Műemlékek Országos Bizottsá-
gának tagja , érdekes e l járás t ta lá l t fel a műemlékeknek 
az időjárással szemben való megvédésére. Ez az eljárás 
abból áll, hogy benzinben oldott parafinnal kétszer-há-
romszor befecskendezik a műemléket és ezzel a fagy és a 
víz romboló hatásának ellentáll. Eddig már ilyen módon 
konzerválták a parlamentet , a gödöllői kálváriát , az Im-
maculata- és a Szent János-szobrot. Most fejezte be vitéz 
Kánya Nándor építőmester az egri várfalaknak ilyen ben-
zinben oldott parafinnal való á t i t a t á sá t . 

Halálozások. I ' itkovics Endre volt sajószentkirályi nyug. 
áll. iskolai igazgató-tanító 82 éves korában, Bikás vas-
gyártelepen, Zólyom megyében, elhúnyt. Vitkovics Endre 
a legkiválóbb kath. taní tók egyike, kezdetben Abaúj-Torna 
vármegyei Tornán városi jegyző volt , majd később á t -
lépett a tanítói pá lyára s ebben a minőségében 40 éven 
á t végzett eredményes munkásságot. — Augusztné Farkas 
Margit somogytarnóca-aranyospusztai községi elemi nép-
iskolai tanítónő 1931. november 10-én hosszas szenvedés 
és 15 évi tanítói működés után, 33 éves korában meghalt. 
Kartársai nevében Oöndöcs Jenő barcsi állami elemi nép-
iskolai igazgató mondot t a halott felet t búcsúbeszédet. 
Farkas Ferenc ny. somogytarnócai községi iskolai igaz-
gató leányát, — Farkas Olga ferimajori, Farkas Sándor 
barcsi és Hajnalkáné Farkas Málvin felsőszentmártoni 
taní tók nővérüket gyászolják az elhúnytban. — Koller 
István ny. igazgató-tanító hosszas szenvedés után, 67 éves 
korában, Szegeden elhúnyt. — Kéry Menyhért kecskeméti 
közs. el. iskolai igazgató életének 43., tanítói működé-
sének 23. évében hirtelen meghalt. — Titkos -Ernő Ká-
rolyné szül. Sáringer Ilona balatonberényi róm. kath. 
taní tónő életének 36., taní tói működésének 18. évében 
elhúnyt. I'ákay Károly székesfővárosi királyi tanfel-
ügyelőséghez beosztott áll. el. isk. igazgató t súlyos csapás 
érte. Leánya dr. Pék Ferencné szül. Dőri Pákay Jolán 
i f jú életének 25. évében, november hó 15-én elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 820—05—1231/1931. sz. rendelete a ta-
nítóságnak az Országos Inségenyhítő Mozga-

lomban való közreműködése tárgyában. 
I. Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti tanfel-

ügyelői kirendeltség vezetőjének. 
A népjóléti ós munkaügyi Miniszter Ür a kormány meg-

bízásából a f. évben is megszervezte az Országos ínség-
enyhítő Mozgalmat és fölhívta a törvényhatóságok fő-
ispánjait, e „segítő bizottság"-ok megszervezésére. 

Ezeknek a segítő bizottságoknak a munkája csak akkor 
járhat teljes sikerrel, ha azt a társadalom minden rétege 
a legteljesebb erővel támogatja. 

Különösen fon tos e tekintetben a tanítóság t ámoga tása , 
mert hivatásuknál fogva a taní tóknak szociális érzékkel 
megáldott embereknek kell lenniök, akik a helyi szociális 
viszonyok ismereténél fogva a segí tő bizottságnak igen 
hasznos szolgálatokat tehetnek. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő ura t , utasítsa a rendel-
kezése a la t t álló iskolák taní tói t , kapcsolódjanak bele tel-
jes erővel, a helyi segítő bizottságok munkájába és igyekez-
zenek ezt a munká t tőlük telhetőleg előmozdítani. 

A súlyos gazdasági válság mia t t a tél folyamán nemcsak 
a munkanélkülieket, hanem a szegény gyermeket is vesze-
delem fenyegeti. H a a szülők nem képesek gyermekük 
élelmezéséről és ruházatáról megfelelően gondoskodni, a 
gyermekek fejlődésükben visszamaradnak s az iskolai 
munka sem lehet teljesen zavartalan. Az Országos ínség-
enyhítő Mozgalom munkájának sikere tehá t nemcsak á l ta -
lános szempontból fontos, de nagyjelentőségű a szegény-
sorsú tanköteles gyermekek szempontjából is. 

Abban a reményben, hogy a tan í tó i kar mindezt te l jes 
mértékben átérzi s a legnagyobb lelkesedéssel áll a nemes 
ügy szolgálatába, közlöm a kir. Tanfelügyelő úrral, hogy 
az ogyházi főhatóságokat egyidejűleg hasonló intézkedésre 
kértom fel s k iado t t rendeletemről a törvényhatóságok 
főispánjait is értesítettem. 

II . Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az Országos Nyomorenyhítő Mozgalom támogatása, 

tárgyában a kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeletemet 
oly kéréssel van szerencsém a Fő t i sz t . Egyházi Főható-
sággal tisztelettel közölni, hogy a fennhatósága a l a t t mű-
ködő elemi iskolák tanítóit , illetőleg hasonló) értelemben 
intézkedni méltóztassék. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 820—05—1308/1931. számú rendelete 
a soproni népszavazás emlékének megünneplése 

tárgyában. 
I. Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a Ferenc 
József-intézet főigazgatóságának, a budapesti és pécsi m. 
kir. középiskolai tanárképző-intézet elnökségének, vala-
mennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti tanfelügyelői 
kirendeltség vezetőségének, a szegedi polgári iskolai tanár-
képző főiskola igazgatóságának, a tanító- és tanítóképző 
intézetek tanulmányi kir. főigazgatóságának, a felsőkeres-
kedelmi iskolák kir. főigazgatóságának, a felsőkereskedelmi 
iskolai tanárképző-intézet igazgatóságának, a budapesti 
és szegedi polgári iskola főigazgatóságnak, az iparokta-
tási kir. főigazgatóságnak és a gyógypedagógiai intézetek 
és kisegítő iskolák országos szakfelügyelőségének, vala-
mennyi közvetlen rendelkezés és vezetés alatt álló alsó-

és középfokú intézet igazgatóságának. 
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Folyó évi december hó 14-én lesz 10 éves évfordulója 
annak, hogy Sopron th j . város lakossága népszavazással 
döntö t te el a városnak és környékének Magyarországhoz 
való csatoltatását . 

Sopron város hűsége a hazához való ragaszkodás példa-
képe, amely minden tekintetben alkalmas arra, hogy a 
jobb jövő hitét a magyarságban ébren ta r t sa . 

A város az említett napon hazafias ünnep keretében 
emlékezik meg a 10 év előtti népszavazás eredményéről. 
Ezen a napon Sopron lakosságával együ t t ünnepel minden 
hazafiasan érző és gondolkozó magyar ember. 

Szükségesnek tar tom, hogy hazánk tanulóif júságának 
figyelme az évforduló alkalmából a népszavazásnak nem-
zeti jelentőségére felhívassák és ezért elrendelem, hogy folyó 
évi december hó 14-én a t an í tás minden közvetlen rendel-
kezés és vezetés a l a t t álló iskolában pár percre megszakít-
tassék és a tanítók, illetve a t an í t ás t ellátó tanárok em-
lékezzenek meg a soproni népszavazás eredményéről és 
annak jelentőségéről. A rövid, de az alkalom nagy jelentő-
ségéhez méltó megemlékezés után az i f júság az etemi isko-
lák felsőbb osztályaiban, valamint a középiskolák ós közép-
fokú tanintézetek minden osztályában énekelje el a 
„Szózat"-ot . 

Hasonló intézkedés megtételére az egyházi főhatóságo-
ka t egyidejűleg szintén felkérem. 

II. Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az alárendelt hatóságokhoz intézett fenti rendeletemet 

oly kéréssel van szerencsém a Főt iszt . Egyházi Főhatóság-
gal tisztelettel közölni, hogy a főhatósága a la t t álló tan-
intézetekre nézve hasonló értelemben intézkedni méltóz-
tassék. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
820—05—1192/1931. számú rendelete az 1932. évi 

Gyermeknaptár ajánlása tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, a kecskeméti tanfel-
ügyelői kirendeltség Vezetőjének és a hazai tanítóságnak 

figyelmébe. 

Az Országos Állatvédő Egyesület 1932. évi nap tá ra 
közleményeivel és sikerült képeivel kiválóan alkalmas 
az állatvédelem eszményének terjesztésére s a gyermekek 
erkölcsi nevelésére. 

Erre való tekintettel megengedem, hogy ez a nap tá r a 
folyó tanévben is az elemi iskolákban a tanulók figyel-
mébe ajánltassék. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 820—05—906/1931. sz. rendelete az elemi 
népiskolai tanszerek kedvezményes beszerzése 

tárgyában. 
Válamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-

méti tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 
Folyó évi február hó 21-én 820—05—432/1931. sz. a. 

kelt rendeletemmel felhívtam a kir. Tanfelügyelő u ra t , 
közölje tankerülete elemi iskoláinak gondnokságaival és 
iskolaszékeivel, hogy a Calderoni Mű- és Tanszervállalat 
r.-t. a raktáron t a r t o t t elemi iskolai tanszereket ez évi 
részletfizetésre 5%-os kedvezménnyel, csomagolási és portó-
költségek nélkül hajlandó a megrendelő iskoláknak szál-
lí tani. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő ura t , közölje az elemi 
iskolák f-ső fokú helyi hatóságaival, hogy ugyanezeket a 
kedvezményeket az Egyetemi Nyomda, a Szent Is tván 
Társulat , az Erdélyi és Szabó, a Marx és Mérei, Petr ich 
Gyula és Kókai Lajos cégek is biztosí t ják a náluk ren-
delt tanszerek után. 

Megjegyzem, hogy sem 820—05—432/1931. sz., sem 
jelen rendeletemnek semmiféle üzleti vonatkozása nincs, 
mindkét rendelet csak tá jékozta tásu l szól és az iskolák 
helyi hatóságai a rendeléseknél minden korlá tozás nélkül 
szabadon járhatnak el. 

Miniszteri elismerés és köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Blum-

schein Lipót v. elemi iskolai igazgató-tanítónak azért, 
hogy 134 kötetből álló s mintegy 1000 pengő értéket kép-
viselő könyvtá rá t az esztergomi izr. elemi iskolának ado-
mányozta, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A tanító és a társadalom. — Sz. Solymos Bea: 
Lélekjelenlétre, önmegtartóztatásra és önmeg-
tagadásra való nevelés az iskolában. — Németh 
Sándor: A gyermek szerepe az irodalomban. — 
Berze Nagy János dr.: Önálló, tudatos éneklés 
a népiskolában. (II.) — A tanterv végrehajtása. 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Drozdy Gyida: Utaznak a magvak. — A hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. — Megfigyelések 
az értelmi fejlődésről. — Az anyai ösztön s az 
apai érzés nevelése. — Levélszekrény az osz-
tályban. — Falusi tanítók és tanulók. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Iskolán-
kívüli népművelés. Undi Mária: „Igazi" magyar 
ruha. — Egyesületi élet. A tanfelügyelők köz-
gyűlése. — Pedagógiai szeminárium. — Hírek. 
— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős főszerkesz tő : P E T R Ó C Z 1 f S T V Á N . 
Szerkesz tők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
Az ÓZD-BOLYOKI aut . or th . izr. hitközség iskolájá-

nál áthelyezés folytán megüresedett, nem államsegélyes 
tanítói ál lásra pályázatot hirdet. Az ál lást csak segéd-
taní tóval t ö l t j ük be. Fizetés törvényes. Pá lyáza t i határ-
idő december 15. Izr. Iskolaszék. (534.) 
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Bajban, gondban megmarad 
hűséges barátunknak a jó 
könyv. A Diarium Könyv-
barátok Közlönye mindig 
talál új mondanivalót róla. 

Olvassa rendszeresen. 
Egy évre 2 pengő. 

Mutatványszám ingyen. 

Budapest IV. 
Kossuth Lajos-utca 18. 
(Egyetemi Könyvesbolt.) 
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Az IGRICI ref. iskolaszék pályázatot hirdet nyugdíja-
zás folytán megüresedett. II . tanítói állásra. Javadalma 
I!) értékegységnok megfelelő készpénz egyháztól és állam-
segély. Képzett leventeoktatók előnyben. Kötelességei: 
a rábízot t osztályok taní tása , egyház- ós községépítő 
munkákban segédkezés, kántorhelyettesítés. Állás választás 
u tán azonnal elfoglalandó. Pályázat i ha tá r idő a lap meg-
jelenése u tán 10 nap. Igrici, Borsod m. (538.) 

Az ANDORNAKI ref. leányegyház pá lyáza to t hirdet 
kántor taní tó i állásra. Javadalom: lakás 2 m. hold kert-
tel, 6 m. hold szántóföld, 12 q búza, stóla. Kötelesség: 
6 oszt. tanítása, vasárnap délelőtt istentisztelet végzése. 
Államsegély nincs. Fent i javadalomra, — leszámítva abból 
12 q búzát — pályázhatnak nyugdíjas tanítók. Állas 
valószínűleg továbbra is előkönycrgő taní tóság marad. 
Pá lyázatok Maklár, Ileves m. ref. lelkészi hivatal külden-
dők. Határidő megjelenéstől számított három hét. Maklár. 
Ref. Lelkészi Hivatal. (530.) 

Lemondás folytán megüresedett CSANÁDAPÁCA 
VILMA-MAJORI államsegélyes „kisegítő helyettes" taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Dí jazás törvényszerű. 
Választás hirdetés megjelenésétől 8 nap. Pályázatok vá-
laszbélyeggel küldendők Iskolaszéknek, Csanádapáca. (531.) 

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI református egyház presby-
t r r iuma pályázatot hirdet a Rét I. Bársony-iskolánál 
1 'vő 42. sz. átválasztás folytán és Ré t Rókaháton lévő 
•13. sz. halálozás mia t t megüresedett összesen kettő tanyai 
férf i tanítói állásra. Mindkét állás segédtanítóval töl tet ik 
be. Javadalom: Törvényszerű illetmény, természetbeni 
lakás és veteményes kort használata. Kötelesség: I—VT. 
oszt. osztatlan, vegyes iskola tan í tása a tiszántúli ref. 
egyházkerület tanterve szerint, belmissziói munkában való 
segédkezés, vasárnaponként az iskolában t a r t o t t isten-
tiszteleteken az éneklés vezetése, a réti róm. kath. iskolá-
ban lévő ref. vallású növendékek vallásos oktatása. Pá-
lyázat i határidő 1931 dec. 21. Az állások megválasztás 
Titán azonnal elfoglalandók. Csak református vallású ok-
leveles férfitanítók pályázhatnak. B l is tások előnyben 
részesülnek. Az üresedésben lévő állásokon jelenleg két 
okleveles helyettes tan í tó működik. A presbyterium fenn-
t a r t j a magának azt a jogot, hogy a megválasztot t t an í tó t 
más állásra bármikor áthelyezheti. A kellően felszerelt 
pályázat i kérvények Sóvágó Gábor iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. (533.) 

A G A R É I (Baranya) rk. egyházközség a nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortaní tói ál lásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom 62 értékegység. Újraértékelés ügye 
folyamatban van, mert a plébániabeli Bosta egyházköz-
ségnek iskolafenntartói kötelezettsége Garéban megszűnt 
ez év elején. A lakás 3 szobás. Megfelelő melléképületek 
vannak. Megkívántatik a pályázó próbaéneklése a dec. 
17-én d. e. 10 órakor megejtendő választás előtti vasár- és 
ünnepnap valamelyikén. Útiköltség nem térít tetik meg. 
Válaszbélyeges, kellően felszerelt kérvények a garéi 
plébánia hivatalhoz küldendők. (540.) 

A SOMOGYTARNÓCAI községi iskolaszék az elhalá-
lozás folytán megüresedett Aranyos pusztai községi jel-
legű osztatlan népiskolai tanítói állásra a hirdetés meg-
jelenésétől 8 napi határidővel pá lyáza to t hirdet. Fizetés 
22%-a községtől, többi államsegély, lakás természetben. 
Jelölt van. Iskolaszék Somogytarnóca. (542.) 

A J Á S Z S Z E N T A N D R Á S I róm. k a t h . iskolaszék pá-
lyáza to t hirdet folyó tanévre Szent Imre (csordajárási) 
tanyai iskolához, katonai szolgálatra bevonulás miat t , 
segédtanítói fizetéssel, helyettes taní tói állásra. Katonai 
szolgálat, felmentés, alkalmatlanság hitelesen igazolandó. 
Pályázat i határidő 8 nap. Kellően felszerelt kérvények 
plébániahivatalhoz. Jászszentandrás, küldendők. (543.) 

BÁTASZÉK község iskolaszéke dolina-pusztai községi 
újonnan szervezett segédtanítói állásra pályázatot hirdet. 

ORGONA 
T e m p l o m i , iskolai, zenekari , kán to r t an í t ó i 

HARMÓNIUMOK 
k ü l ö n b ö z ő nagyságban . — Óriás i vá lasz ték . 

R é s z l e t . — J ó t á l l á s . 

P O R T A B L E , 
OR G O N A 
iskolák részére 400 P 

Z O N G O R Á K 
Alka lmi vé te l ek : 450 Pstől, 
B ö s e n d o r f e r 550 P, 
S ternberg , St ingl , Oeser , 

Kern , k ü l f ö l d i v i l á g m á r k á k 1100 p e n g ő Sternberg 
kir. udvari hangszergyár és rádióművek 
Budapest VII, Rákóczi-út 60. sz. 

( S a j á t pa lota . ) 

Javadalma az iskolafenntartó községtől a kezdő fizetés 
10%-a, kertilletmény és törvényes lakbér, a többi állam-
segély. Ezen állásra róm. kath. férfi- és nőtaní tók pályáz-
hatnak. Szabályszerű képesítés, kommün a la t t i magatar-
tás, családi, egészségi állapot és illetőség igazolandók, 
válaszbélyeg melléklendő. Pályázati ha tár idő a hirdet-
mény megjelenésétől számítot t 8 nap. (528.) 

A SOPRONI ág. hitv. ev. egyházközség elemi iskolá-
jánál két újonnan szervezett férfitanítói állás töltendő be, 
amelyekro ezennel pályázatot hirdetünk. Az állással járó 
jövedelmet a konvent az állami taní tók részére megálla-
p í to t t törvényes javadalmazás szerint határozza meg. 
Pályázhatnak ág. hitv. ev. vallású okleveles tanítók, akik 
a magyar és német nyelvet szóban és írásban teljesen bír-
ják. A szabályszerűen felszerelt és orvosi bizonyítvány-
m a i el látot t folyamodványok e pá lyázat megjelenésétől 
számított egy héten belül a soproni ág. hitv. ev. egyház-
tanácshoz címezve, Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, 
lelkész úrhoz küldendők be. (539.) 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T É S a kemecsei református öt-
tanerős iskolánál, a I I . számú férfitanítói állásra. A meg-
jelenés tizedik napjának estéjéig lehet kérvényezni. Fizetés: 
törvényszerű, lakás kerttel. Kötelességek: a mindennapi 
iskola egy osztályának vezetése, vasárnapi gazdasági is-
métlőiskolai oktatás , belmissziói munka, szükség esetén az 
orgonistakántor helyettesítése istentisztelet végzésében, 
énekkar vezetésében, temetésen. Az énekkarnak kötelezett 
tagja . Családi ál lapot feltüntetendő. Állás értesítésre 
azonnal elfoglalandó. B-listások előnyben. Személyes jelent-
kezés próbára, önköltségen, felhívásra ajánlatos. Presbi-
térium. (546.) 

A G Y Ö R S Z E M E R E I evang. egyház 6 osztályú kántor -
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 12 egység, a 
többi államsegély. Pályázat i határidő a megjelenéstől 2 
hét. Lelkészi hivatal. (537.) 
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közi sínért & o b b ORGON A H ARMÓNIU M OK 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető ha rmón iumcég és l egnagyobb harmónium=rak tá r : 

HÖRL NÁNDOR Budapest n, Török-u. 8. 
I W " A b u d a i Margi tshídfőtől a második utca j o b b r a . 

Sürgönyeim : „Harmonhörl". - F i z e t é s k e d v e z m é n y . - Tel.: A 51-6-52. 

A SZAKÁLDI községi I. é6 II. számú tanítói állá-
sokra pályázat hirdettetik. I. számú állásra kántori és 
leventeoktatói képesítéssel rendelkező gör. kath. férfi, 
II. számú állásra pedig róm. kath. nő pályázhat. Díjazás, 
lakás törvényes. Pályázati határidő december 12. Válasz-
bélyeges boríték melléklondő. Iskolaszéki elnök. Hejőkeresz-
tur. (548.) 

A MESTEI!SZÁLLÁSI róm. kath. iskolaszék az újból 
rendszeresített I. sz. kántortaní tói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: a fenntartó politikai községtől évi 240-— P, 
kertilletmény 27'40 P, írószerátalány 10-— P. Szabad 
stóla. Fizetése a mindenkori tanítói kezdőfizetés 40%-a a 
községtől, a többi a fizetési osztálynak megfelelő állam-
segélyből áll. Lakás természetben. Pályázati határidő de-
cember £0. Énekpróba és választás december 22-én délelőtt 
1(1 órakor. Kötelessége a díjlevélben és a szolgálati sza-
bályzatban foglaltak szerint. Kérvényhez melléklendők az 
összes szükséges okmányok. Kezdő tanító egyelőre csak 
mint segédtanító választható meg. Személyes megjelenés 
és költözködés önköltségen kívántatik. Válaszbélyeges 
címzett borítékmelléklettel ellátott kérvények Egyház-
tanács, Mesterszállás (Szolnok megye) címre küldendők. 
(545.) 

A KISKŰNFÉLEGYHÁZI róm. kath. ótemplomi kán-
tori állásra, az egyházmegyei főhatóság intézkedésére, a 
városi kegyuraság új pályázatot hirdet. Kötelességek szol-
gálati szabályzat szerint. Javadalom föld, stóla, fizetés, 
összesen kii. 3500—4000 P . Szép lakás. Részletes pályá-
zati feltételek megtalálhatók a Nemzetnevelés folyóirat 
ezidei május elsejei számában, vagy levelezőlapon kérhető 
az óplébániától. Kérvények december tizedikéig a város 
polgármesterénél nyújtandók be. (517.) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

DALGYŰJTEMÉNY (Vezérkünyv) az elemi iskolák 
I—II. oszt. számára, I—II . füzet. HAZAFIAS DALOK, 

I—II . füzet két- és háromszólamú kiadásban. Ára á 2 P. 
Megrendelhető Tiboldi József tanárnál, Pesterzsébet, Vas 
Gereben-u. 11. 

Ref. kántortanító HELYETTESÍTÉST vállal. Cím a 
kiadóba. (541.) 

Igen tisztelt tanitó»vevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké=> 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor» 

gyáros, Budapest, V., Kádár°utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

KARTÁRSAK eladom remek külföldi zongorám, har-
móniumomat. Próféta-utca 9., földszint 1. Tanár. (547.) 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK ! Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
páratlan orgonahanggal! HÖRL NÁNDOR országos hirű harmónium* 
; cégnél. Budapest, II. ker . , Török>utca 8. (A budai Margithidfőtől 

utca jobbra.) Sürgönycím : »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
móniumokat nem tartok, mivel nem megbizhatók ! 

Olvasóink fígyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

Harmóniumok, zongorák, h a n g s z e r e k 
legnagyobb raktára, legolcsóbb árakon, kényelmes 

fizetési feltételekkel 

REMÉNYINÉL Í & . 
Zeneművészeti Főiskola szállítója 

ÚJ ORGONÁT 
• • 

valamint javításokat 
vállal mérsékelt árért 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A 

REFORH RUHÁZATI RÉSZVÉIYTÁRSASÁG 
B U D A P E S T V I , V I L M O S C S Á S Z Á R - Í I T 5 . T F X E F O D i : A U T . 1 3 0 - 9 6 K S 1 3 2 - 8 6 . 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvező fizetési feltételek mellett. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárúkban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
Kérje legújabb árjegyzékünket! 

Árumintákat és egyes ruhadarabokat megtekintésre készséggel küldünk. 



NÉPTANÍTÓK TAP JA 3 9 (6A. ÉVFOLYAM 22. SZÁM.) 

Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelős 
adásainak (Rádiósszabadegyetem) műsora 
1931 december 6»án és 13eán. 

December 6-án (vasárnap): 
1. Perényi Géza: Lassú és könnyű ver-

bunkos. Csikós nóta. Ilubay Jenő: Az 
Alföldön halászlegény vagyok én. Ha 
bemegyek, ha bemegyek... Joachim: 
Változatok. Mélyhegedűn előadja Nagy 
Ilonka, hegedűművésznő, zongorán kí-
sér dr. Herz Ottó. 

2. A magyar népviselet. Dr. Győrffy Ist-
ván múzeumi igazgatóőr előadása. 

3. Havi világkrónika. Dr. Tóth László 
előadása. 

December 13-án (vasárnap): 
1. Verbunkosok. Előadja Bura Sándor 

ós cigányzenekara. 
2. Az első magyar miniszterelnök. Dr. 

Trócsányi Zoltán előadása. 
3. Adóügyi tájékoztató. Dr. Szepesy Mi-

hály ügyvéd. 

Római katholikus tanítónő HELYETTESÍTÉST vál-
lal. Cím a kiadóhivatalban. (518.) 

CSERÉLNÉK debreceni erdei iskolától Pestkörnyékére. 
II. lakbérosztály. Vasút az iskola mellett van. Filip-
ponné, Hajdúszoboszló. (529.) 

CSERÉLNÉK 13 tanerős ref. jellegű iskolától férfi-
tanerővel, lehetőleg Hajdú megyébe. Megegyezés levélben. 
Szilágyi Imre, Kunhegyes. (532.) 

Pesthez közel evangélikus községtől CSERÉLNE tanító, 
bármely evangélikus vagy községi tanítóval, lehet tanyai 
is. Váíaszt „Falu" jeligére a kiadóhivatalba kérek. (535.) 

HELYETTESI ÁLLÁST vállal jó oklevéllel Babos 
Balázs ref. taní tó, Nagykőrös. (504.) 

Kovács Dezső „Népiskolai Dalgvüjtemény HARMO-
NIUM-K1SÉBETTEL" (I—VI. osztály anyaga) c. műve 
második kiadása megjelent. Ára 5 P. Kapható Fischer 
Lajos könyvkereskedőnél Sárospatakon. 

CSERÉLNE vezető áll. tanító, róm. kath., kényelmes 
filiáléból hasonlóval. Járandóságok: ú j lakás, kilenc hold 
szántó, párbér, stóla. Posta, vasútállomás helyben. Aján-
latok a kiadóba „Most vagy nyárra" jeligére. (544.) 

LESZÁLLÍTOTT ÁRON, 2-50 P-ért kapható Farkas 
Géza: „A taní tó táblarajzai" zsebkönyv. Nagygyimót, 
Veszprém megye. (536.) , 

V Á R A D I M I K L Ó S 

I műorgonaépftő 
R Á K O S P A L O T A , 
Damjanich-utca 14. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona» és h a r m ó n i u m g y á r 

részvénytársaság 

PÉCS. 
Orgonák, harmóniumok. 

Javítások, átépítések, 
új homlokzatsípok. 

Villamosfujtató 
berendezések. 

A szegedi nagy orgona készítői , 

lOOOOCOOOOOOt 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I—II. , III—IV. és V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 minta taní tás az ú j tanterv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23.. (384.) 

MINISZTERILEG engedélyezett zöldbctüs, átírásos (rá 
írásos) szépírási irkáimat, amelyek pár héi »lati feltétlenül 
megtanítanak gyönyörűen írni, használtassa iskolájában. 
Ára á 20 fillér. 50 drb megrendelésénél 2U% kedvezményt adok. 
Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest IX, Üllői-út 109/a. 

Készítek nemeshangú 

O R G O N Á K A T 
a l e g ú j a b b rendszer 
szerint. Áta lakí tásokat , 
bővítéseket, hangoláso-
ka t a legmérsékeltebb 

árban. 

Á r a j á n l a t t a l 
szíves készséggel 

díj talanul szolgálok. 

A nm. Vallás, és Közokt. Miniszter Ur által 109.J41 904. sz. alatt el. 
ismeréssel kitüntetve. Budapest Székesfőváros Tanácsa által 

133.402 1928. sz. alatt elismeréssel kitüntetve. 

LÓIMIG ( f c í Y I L A 
Budapest III, Bécshút 85 . szám 

T E L E F O N : Aut . 625-05 . 
FEIWELJéle iskolapadgyár összes mintái gyártása. 
Tornaszerek, atléti=> 

kai cikkek 
és bútorok gyártása 

Teljes 
iskolai berendezések 

Díjmentes költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l készséggel szolgálok. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 4 0 (<U. ÉVFOLYAM 2.?. SZÁM.) 

w 

9 1 A H X ! l i : K i ) I 
T A X S Z K K G Y Á K A 

Budapest VI, B u l c s ú d . 7. T.: A . 9 5 5 - 8 6 és 9 5 5 - 8 8 . 

G Y Á R T A N A K : fizikai, kémiai , 
(( természetrajzi , mér tan i és fö ld ra j z i 

eszközöket . Vet í tőgépeket , mérték? 
^ "ES" gyű j t eményeke t , számológépeke t . — 

| | | j Szemlél te tőgépek nagy vá lasz tékban . 

Űj népiskolai kimerítő árjegyzékünket 
kívánatra d í j t a l a n u l küldjük. 

= A cég fennáll 31 év óta. = 

A z ország legfe j le t tebb tanszergyára . 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely i m p o r t hangszert , hangve r seny húrokat 

e- a l e g j o b b a t hozzuk fo rga lomba . Művész* 
hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 

nsj iavítások. T a n á r u rak bevásár lóhe lye . 
Rákóczistárogaió. 

CSERKÉSZZENEKAROK FELSZERELÉSE 
JUTÁNYOSÁN GYÁRI ARON1 

M p ^ Ä s / Ismertetöt bármely hangszerről díjtalanul küld az 
ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

J ä L STOWASSER Lánchídsu. 5. (Budán . ) 
®MÍ1P§I e 8 Y e d ü l i hangszergyár az országban 

Több i lyen gyár nincs! 

h a r a n g - és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
«Buiiapest'belvárosi fóplébánia^templom részére készített 2400 kg 
.,Polgármester»harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás úr!) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipart 
tárlaton kormánydíszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes* 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
agyházi elismerőlevél 1 — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál! 

Előnyös fizetési feltételek 1 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 

MAGYAR. 
CUSZÄG 
ARAN í 

KOSZORÚS 
HESIERE 

BUDAPEST 
VI, Fringe, 
pán.utca 77. 
T.l Aii t .9n .53 

L E N Y E G E S E N M E G N A G Y Í T V A M E G N Y Í L T A » i r 

L U K Á C S BÚTOR CSARNOK 
A taní tóság régi kedvel t b ú t o r á r u h á z a . — K é n y e b 

mes fizetési feltételek. — J u t á n y o s árak. 
Budapest VII, Dohánymtca 30. Te le fon: J. 4 1 9 - 0 4 . 

LUKACS I. óra- és é k s z e r á r u h á z a 
BUDAPEST Iv, Petőfi Sándor -u . 18. 

Alapítva 1895íben. 

# Állandó nagy rak tá r : Precíziós svájci órákban, arany és 
% brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz* 

tárgyakban. Fizetési kedvezmény I 

RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 
BUDAPEST X, 

S Z I G L I G E T I . U T C A 29 . 
( R á k o s f a l v a . ) 

T e l e f o n : Z. 6 3 - 4 5 . 

O R G O N A K A T , 
v a l a m i n t h o m l o k z a t -
s ípok száll í tását szak» 
szerű művész i kivitel» 
ben, és o rgona jav í t á s 
sokat mérséke l t á rban 

e lvá l l a lunk . 

Bizonyítvány 
osztásra 
elemi» és tanonciskolái 

Értesítő 
könyvecske 

Bolti ára 32 fillér. 

Közvetlen rendelés 
esetén 25% engedi 
ményt nyujtunk és 
m i n d e n 10 pé 1«= 
d á n y r a 1 ingyen* 
p é l d á n y t a d u n k . 

K. M. Egyetemi Nyomda 
Budapest V I I I , Húzeum-körű t 6. szám. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-köriít 6. — F.: Czakó Elemér dr.) 



Melléklet a »Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató« 1931. évi 23. számához. 

A Z 1SKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országos érdekű és időszerű kérdésekről is rendszeresen és országszerte 
azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. 

Ezért e sárga lapokon időhöz nem kötötten, ilyen országos érdekű és időszerű kér« 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
előadó a helyi viszonyoknak megfelelően s a hallgatóság műveltségi színvonalához mérten — 
esetleg helyi példák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közölje (adja elő). 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságok ez előadások megtartására 
külön is hívják fel a helyi népművelési szervek figyelmét, ha ez helyenkint netán szükséges* 
nek mutatkoznék. 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves figyelmébe: 
1. Ne csak szép előadásokra tö rekedjünk; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

3IIKÉP SECJÍTStHíK EHBERTÁRÜUKKOI, 
HA BALEKET ÉRI, 
VAGY HIRTELEN HOSSZUL. EESZ? 

í r ta : DR. K Ö R M Ö C Z I F.MIL, 
a Budapest i ö n k é n t e s Mentő=Hgyesület igazgató-főorvosa. 

Balesetek alkalmával mindenekelőtt arról kell 
gondoskodnunk, hogy a segélynyújtást nyu-
godtan végezhessük, azért a munkát zavaró 
kíváncsiakat távol kell tartanunk. 

Jó levegőről gondoskodnunk kell, mert a jó 
levegő egymagában is éleszti ós frissíti a 
balesetest. A sápadt embert okvetlenül fektes-
sük le. 

A ruhákat a nyakon, a mellkason és a hason 
meg kell oldani, mert a szoros ruha akadá-
lyozza a lélekzést és a vérkeringést. A beteg 
levetkőztetése kíméletesen történjék. A vetkőz-
tetést az ép végtagokon kell kezdeni. Előbb 
p. o. az ép karról vagy lábról húzzuk le a ruhát 
és csak azután a sérültről. Az öltöztetést pedig 
fordítva történjék. Kivételes esetekben, ha a 
beteget nem lehet kíméletesen levetkőztetni, 
vágjuk fel a ruháit, de úgy. hogy a ruhákban 
nagy kárt ne okozzunk. 

Ha a balesetes mozdulatlanul és az élet 
minden jele nélkül fekszik, csak a lélekzés és a 
szívműködés vizsgálata döntheti el, hogy él-e 
még, vagy meghalt. A lélekzést úgy vizsgáljuk 
meg, hogy a lemeztelenített mellkason és hason 
megfigyeljük, van-e lélekzési mozgás (tágul és 
szűkül-e a mellkas, emelkedik és besüpped-e a 
has felső része?) A szívműködést pedig úgy, 
hogy megtapintjuk vagy meghallgatjuk, do-
bog-e a szív? 

Ha a szívműködés és a lélekzés gyenge, 
ritka és szabálytalan, vagy ha már nem is 
vehető észre, úgy haladéktalanul hozzá kell lát-
nunk a szívműködés és lélekzés ex-ősítéséhez, 
vagy megindításához! 

Ez a következőkép történjék: 
1. Friss levegőről kell gondoskodni. (Ablako-

kat. kinyitni! A körülálló környezetet eltávolí-
tani! Szabad levegőre vinni!) 

2. A balesetes ruháit megoldozzuk, vagy szük-
ség esetén egész övig levetkőztetjük. 

3. Hanyatt fektetjük, ha arca halavány, ha 
pedig az arca kipirult, felpockoljuk a fejét. 

4. A balesetest kissé megrázzuk, végtagjait, 
tenyerét, talpát kezünkkel vagy ruhával dör-
zsöljük és arcát, hátát és ülepéi veregetjük. 

5- Valami erősszagú anyagot tartunk rövid 
ideig orra alá, pl. tormát, stb. 

6. A balesetes arcát (szemét elfödjük!), vagy 
mellkasát hidegvízzel rnegfecskendezzük, de 
csak egyszer-kétszer, mert a vizes- és lehűtött 
testre a fecskendezés már későbben nem hat. 
Kis idő múlva, vagy ha a vizes testet szárazra 
töröltük, a lefecskendezés ú j r a végezhető. 

7. A. szív tájékát tenyérrel, vagy kifacsart 
vizesruhával csapdossuk. Ez az ütögetés ne 
legyen túlerős és percenként 40—50-,szer tör-
ténjék. 

Ha a balesetes közben magához tér és már 
inni is tud: adjunk neki meleg feketekávét, 
teát, pár korty szeszesitalt. A didergő beteget 
takargassuk be és ha lehet, tegyünk takarója 
alá valami melegítő tárgyat, pl. meleg sót 
zacskókban, vagy melegvízzel telt és ruhába 
csavart palackot, de vigyázzunk, hogy a balese-
test meg ne égessük. 

Ha a balesetes a fentebb hét pontban elso-
rolt segélynyújtás dacára sem tér magához, 
nem lélekzik, vagy nehezen lélekzik, alkal-
mazzuk a mesterséges lélekeztetést. 

A mesterséges lélekeztetést késedelem nélkül 
kell végezni! 

Ezen célból a balesetest hasra fektetjük (lásd 
1. és 2. ábrát) ós a fejét kissé oldalt fordítjuk. 
A balesetes két kar já t könyökben meghajlítva, 
tenyérrel a föld felé fordítva, a fe j két olda-
lára helyezzük el. Mi magunk az ábra útmu-
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tatása szerint letérdelünk és tenyerünket úgy 
tesszük a balesetes mellkasának háti felüle-

1. ábra. 

tére, hogy hüvelykünk a gerincoszloppal pár-
huzamos legyen. Most egyre ránehezedünk a 
hátára és mellkasát a földhöz nyomjuk (lásd 
1. ábrát), aztán kissé pihenünk, kettőre pedig 
a nyomást megszűntetjük és megint pihenünk 
keveset, (lásd 2. ábra.) Az összenyomás körül-
belül 16-szor történjék egyr perc alatt. Pihenés 
közben kezünket a hátról nem vesszük el. 

A mesterséges lélekzést nem szabad hamar 

2. ábra. 

abbahagynunk, hanem még sikertelenség ese-
tén is legalább fél óráig folytatnunk kell és 
előbb csak akkor szabad abbahagyni, ha a be-
teg lélekzeni kezd, vagy ha a balesethez meg-
érkezett orvos máskép rendelkezik. 

Sérülési balesetek. 
1. Zúzódások. 

Zúzódásoknál a zúzódás helye fájdalmas, 
megdagad, megvörösödik. Ilyenkor a zúzott 
testrészt lehetőleg ne mozgassuk ós reá hideg 
borítást alkalmazzunk. 

Ha a zúzódás felett a bőr lehorzsolódott. a le-
horzsolt helyet jódtinkturával bekenjük és be-
kötjük. Jódtinktura mindig legyen a házban. 
Pár cseppet öntünk ilyenkor egy kis fapál-
eikára erősített va t tára és evvel végezzük a 
bekenést. 

2. Sebesülések. 
X sebet okvetlen be kell kötözni és a vér-

zést csillapítani; ezáltal megakadályozzuk a 
beteg elvérzését, a seb fertőzését és enyhítjük 
a sebesült fájdalmát. 

A. segítségnyújtás előtt, ha csak lehetséges, 
melegvízzel, szappannal tisztára mossuk kezün-
ket. Ha ez nem lehetséges, vigyáznunk kell, 
hogy a sebet, vagy a sebre teendő kötözőszerek 
azon részét, mely a sebbel közvetlen érint-
kezik, kezünkkel ne érintsük. 

Mindenekelőtt a vérzést kell csillapítanunk! 

a) A v é r z é s c s i l l a p í t á s a . 
A seb vérzése, ha véralvadék képződik, ma-

gától eláll. A véralvadékot tehát nem szabad 
letörölni, mert akkor a vérzés ú j ra megindul, 
hanem egyszerűen csak bekötjük a sebet. 

A vérzés csillapítására legjobb a vérző vég-
tagot magasra emelni, sokszor már ez a fogás 
is elállítja a vérzést. A kisebbfokú vérzés már 
akkor is eláll, ha a sebet bekötjük (fedő 
kötés). Néha azonban a fedő kötésen átszi-
várog a vér. Ilyenkor a kötés fölé keményen 
összehajtogatott vattacsomót vagy összegyűrt 
kendőt teszünk és ezt szorosan odakötjük. 
Ez a nyomókötés. 

A nyomókötés legtöbbször csillapítja a vér-
zést, különösen, ha a végtagot is magasra 
emeljük. Ha azt látnók, hogy a vérzés még-

csararása körülhötisnél. egyik végének megkötése, (b), 
hogy a kötés ne engedjen. 

sem állt el, úgy szorító körülkötést kell alkal-
maznunk (lásd 3a és 3b ábrát). 

A szorító körülkötést a seb és a szív között 
és pedig a comb és kar közepén kell alkal-
mazni és annak oly szorosnak kell lennie, hogy 
a végtagnak kötés alatti része elhalványod-
jék és a vérzés elálljon. Ha a vérzés nem állt 
volna el, úgy valami botfélét dugunk a kötés 
alá és azt addig csavarjuk, míg a vérzés eláll. 

A vérzés elállítása után a sebre fedő kötést 
teszünk és a sérültet orvoshoz visszük. A 
szorító körülkötést csakis akkor szabad alkal-
mazni, ha a fedő- és nyomó kötés a vérzést 
nem csillapította és nem szabad azt két órá-
nál tovább fennhagynunk, mert a végtag el-
üszökösödik. Két óra múlva meglazítjuk a 
szorító körülkötést, de ha a seb újra vérezni 
kezd, akkor a szorító körülkötést is meg-
ismételjük. 

Úgynevezett vérzéscsillapító szereket: pók-
hálót, falevelet, arnikát, sárga vattát stb. nem 
szabad a sebre tenni. Ezek szükségtelenek és 
megfertőzhetik a sebet. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy a vérzések 
alkalmával nincs kötözőszerünk, ilyenkor a 
sérültet lefektetjük, a vérző testrészt maga-
sabbra emeljük és tiszta kendőt vagy megmo-
sott tenyerünket, vagy hüvelykpárnánkat erő-
sen a sebre nyomjuk. H a ezzel nem érnénk 
célt, fogjuk át a vérző seb felett a magasra 
emelt végtagot és szorítsuk jól össze. 

A sok vért vesztett beteget úgy kell lefek-
tetni, hogy fél teste egész alacsonyan legyen, 
néha jó, ha valami ruhát teszünk a válla alá, 
hogy feje lógjon keveset. Az ilyen kivérzett 
betegnek, ha nyelni tud, kevés feketekávét, 
teát, bort vagy más üdítőitalt adunk és jó me-
legen betakarjuk. 

b) A s e b e k b e k ö t é s e . 
A sebet a vérzés csillapítása után, vagy ha 

nem vérzik erősen, a vérzés minden különös 
csillapítása nélkül he kell kötnünk. 
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A sebet mosni, vagy azt vízzel borogatni 
nem szabad! 

Az esetben, ha a seb környékén h a j vagy 
szőrzet van, tanácsos azt körülnyírni, de 
vigyázzunk, hogy a lenyírt szőr a sebbe ne 
hulljék. Aztán a seb környékét jódtinkturával 
bekenjük és a sebre tiszta ruhát és vattát te-
szünk és bekötjük. A sebek bekötésére alkal-
masak a kötözőszercsomagok. Ezekben együtt 
van a sebruha, a vat ta és pólya. A csomagot 
úgy bontjuk ki, hogy kezünk ne érintse a 
kötözőszer azon részét, mely a sebre jut . 

A kötés se nagyon szoros, se laza ne legyen. 
A pólya végét behasítjuk és csomóra kötjük, 
vagy kis ragtapaszcsíkkal erősítjük meg. 

A bekötözött testrészt iparkodunk nyuga-
lomba helyezni. A kart kössük fel. a lábat, vagy 
más testrészt pedig úgy helyezzük el, hogy az 
később ne mozogjon. 

Az esetben, ha a seb nagyon piszkos, (föld-
del, olajjal stb. födött) töröljük meg a seb 
környékét, de a sebet ne bántsuk, hanem csak 
födjük be, mint ezt elmondottam és gyorsan 
vigyük a beteget orvoshoz, mert mi úgy sem 
tudjuk a sebet igazán tisztára mosni és a sok 
mosogatás és törölgetés esetleg még nagyobb 
bajt okoz. 

Csak a veszett kutya, vagy kígyó által mart 
sebet kell kimosnunk és alaposan kitisztogat-
nunk, itt ugyanis a ba j t a veszett kutya, vagy 
a kígyó nyálában lévő fertőző anyag okozza-
Alapos kimosás és kivéreztetés után az ilyen 
sebbel azonnal orvoshoz kell mennünk. 

3. Csonttörés. 
Az eltörött végtagot a sérült nem tud ja hasz-

nálni. Nem tud lábra állni, járni, vagy nem 
tudja kar já t emelni, már azért sem, mert min-
den megmozdulás nagyon fájdalmas. Az eltört 
végtag elveszti rendes alakját. Ezt különösen 
úgy figyelhetjük meg, hogy a törött végtagot 
a megfelelő ép végtaggal összehasonlítjuk. 

4. Lábtörés. 
A törés helyén az eltört csontrészek mozgat-

hatók és mozgatásuknál recsegés hallható. (Lásd 

4. ábra. Lábszártörés. 

a 4. ábrát.) Néha nemcsak a csont törött el, 
hanem a törés felett nyilt seb is van (nyitott 
törés, lásd az 5. ábrát). 

5. A lábszár nyilt törése. 
Az ilyen nyitott törés nagyon veszedelmes, 

már azért is, mert a zúzódás alkalmával piszok 
juthat a sebbe. 

Sokszor nagyon nehéz felismerni, hogy van-e 
törés vagy nincs. Ilyenkor ne sokat mozgas-
suk és vizsgáljuk a sérültet, hanem bánjunk 
vele úgy, mintha eltört volna a végtagja. 

Ha a törés felett seb van, (nyilt törés, lásd 
az 5. ábrát) mindenekelőtt kössük be a sebet. 

Ha arra van gyanúnk, hogy valakinek eltört 
a lába és az orvosi segítség könnyen elérhető, 
úgy legjobb a sérültet mozgatás és kötözgetés 

uélkül feküdve hagyni. Ha az orvosi segítség 
nem érhető el könnyen és a sérültet el kell 
szállítani, akkor a 6. ábra útmutatása szerint 
az eltört lábat a beteg másik, ép lábához köt-

jük. Még jobb, ha a 6. ábra útmutatása sze-
rint valami kemény tárgyat is kötünk a lábak 
alá, vagy azok külső oldalára, mer t így a beteg 
láb rögzítése még tökéletesebb. 

A kartörésnél a kézszártörésnél elég, ha a 

(1. ábra. Az eltört lábak egymáshoz kötre. A lábak alatt 
deszka. 

7. és 8. ábra útmutatása szerint a kart vagy 
kézszá.rt a sérült ép kezével a mellkasához tá-

fogással. 

masztja, avagy pedig, ha eltört karját a mell-
kasához kötözzük. 

6. Égési sebek. 
Legelső feladatunk a tűz elfojtása. Az égő 

ember ne szaladgáljon, hanem hemperegjen 
meg a földön. Leghamarabb elfojthatjuk a tü-
zet, ha valami nagy ruhadarabot dobunk az 
égő emberre és azt reá szorítjuk; ha víz van 
kéznél, akkor persze legegyszerűbb a vízzel 
való leöntés. 

A megégett ruháit óvatosan levesszük vagy 
levágjuk. Az égési sebeket nem szabad mosni, 
sem a hólyagocskákat felszúrni. Legjobb az 
égési sebet tiszta olajos, Wetol-olajos vagy 
vazelines ruhával egyszerűen bekötni. 
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7. A maró folyadékok által okozott égési sebek. 

A maró folyadékok (sósav, légenysav, vá-
lasztóvíz. lúgok stb.) által okozott felmaródá-
soknál: 

1. Óvatosan levetjük az átnedvesített ruhát, 
nehogy kezünk is felmarassék. 2. A maró folya-
dékot sok vattával vagy egy ruhacsomóval le-
szárítgatjuk (kezünkre vigyázzunk) és aztán 
sok vízzel leöblítjük. 3. A felmart testrészt 
úgy kötjük be, mint az égési sebeket. 

Leggyakoribb rosszullétek és balesetek. 

1. Ájulás. 
Ájulást nagy izgalom, ijedtség, rossz levegő 

stb. okozhat. Az ájul t ember halavány, verej-
tékes, szédül, majd eszméletét veszti és elesik 

A szoros ruhák megoldása, a hanyat t fek-
tetés és a jó levegőről való gondoskodás a leg-
fontosabb teendőnk. Jó szolgálatot tehet az 
éleszgetés izgatószerek szagoltatásával. a víz-
zel való megfecskendezés és valami erősítő 
ital. 

2. Agyrázkódás. 
Az agyrázkódás, esés, vagy fejbeiités után 

támad. A baleset' után az ember rögtön rosz-
szul lesz, öntudatát elveszti, arca halavány 
lesz, lélekzése és érverése gyenge. Első feladat 
itt a ruhát megoldani, a beteget hanyat t fek-
tetni és vele élesztőszereket szagoltatni. 

Az agyrázkódásos beteg rendesen pár perc 
alatt magához tér, de egy darabig még szédül 
és néha hány. A magához tért beteget okvetlen 
orvoshoz kell vinni, hogy megállapítsa, nem 
támadt-e még valami belső sérülés is. 

Néha agyrázkódás után a sérült ember so-
káig öntudatlan marad. Ilyenkor orvosi segít-
ségre van szükség. 

3. V illámcsapás. 
Viharban az autóval, kocsival száguldozni 

nem szabad. Legjobb a járművet megállítani, 
attól pár méterre eltávozni és a földre feküdni. 
Fa, boglya vagy más kimagasló tárgy mellé 
álni nein szabad. A villám tudvalevőleg min-
dig csak a kimagasló tárgyba üt be. A villám-
sujtott égési vagy zúzott sebeit bekötjük, 
ha pedig élettelen a beteg, a szokott élesztési 
eljárásokat (mesterséges lélekzés) kell nála 
végezni. 

4. A nagy meleg által okozott rosszullétek. 
A nagy meleg és különösen a nagy meleg-

ben végzett munka nem egyszer okoz rosszul-
létet. Az ilyen ember elgyengül, szédül, majd 
összeesik. Arca legtöbbször halvány, néha 
azonban kipirult, teste forró, lélekzése aka-
dozó, szívverése gyenge. Később teljes ön-
tudatlanság és halál következhetik be. 

A beteget hűvös helyre kell vinni, (házba, 
fa alá, árokba stb.) ruháit meg kell bontani és 
frissítő italokat kell neki adni. Jó, ha legyez-
getjük vagy vízzel lemossuk. Ha a beteg nem 
tér hamarosan magához, a szokott élesztési el-

járásokat kell nála megpróbálni. (Hidegvízzel 
lefecskendezni, izgatószert szagoltatni, mester-
séges lélekeztetés.) 

5. Nyavalyatörés. 
A beteg hirtelen elvágódik. Eszméletlen, hor-

kolva lélekzik, egész testét görcs rángatja és 
szája habzik 

A ruhákat megoldani, a bámészkodókat el-
távolítani, a f e j alá kabátot vagy vánkost 
tenni! Vigyázni, hogy a beteg össze ne ver je 
magát. A marokba szorított u j jakat nem sza-
bad kifeszíteni! Nyugodtan meg kell a roham 
végét várni és nem szabad addig elhagyni a 
beteget, míg az teljesen magához nem tért. 

Megfagyás. 
A megfagyott ember eszméletlen, halvány, 

a jka kékes, a teste hideg. 
A megfagyott embert nem szabad mindjárt 

meleg szobába vinni, előbb hóval vagy ruhá-
val kell dörzsölni, aztán a szokott élesztési el-
járásokat kell alkalmazni és a beteget jól be-
takargatni. Később, midőn már nyelni tud, 
meleg italt és kevés alkoholt is adhatunk. 

Akasztás. 
A kötelet el kell vágni és a nyakáról levenni. 

A levágásnál fogjuk meg a testet, hogy ne 
zuhanjon a földre. Ezután mesterséges lélekez-
tetést alkalmazunk és ha magához tér erősítő 
italokat adunk neki. 

Vízbefullás. 
Ha a kimentett lélekzik és szíve ver: levet-

jük vizes ruháit, szárazra töröljük, dörzsöljük, 
hogy felmelegedjék, betakargatjuk és erősítő 
italt adunk neki. 

A nem lélekző vagy csak ri tkán és gyengén 
lélekző balesetesnek, mindenekelőtt a száját 
takarí tsuk ki (iszap, kavicsok, lógó műfogak), 
aztán fektessük hasra és mesterséges lélekzést 
végezzünk. A vízből kimentettnél mindig hason 
fekve végezzük a mesterséges lélekeztetést (lásd 
10. oldal). A mesterséges lélekzést addig vé-
gezzük, míg a szerencsétlen újra lélekzeni kezd. 
de legalább is fél óráig. 

Mérgezések. 
Legelső kötelesség a balesetest meghánytatni. 

Vizet adunk neki, aztán valamivel a torkába 
nyulunk (ujjal, kanállal) és a hátsó garatfalat 
addig izgatjuk, míg hányni kezd. A hánytatás 
után tejet vagy feketekávét i tatunk a beteg-
gel. (Foszforos gyufa és kőrisbogár mérgezés-
nél nem szabad tejet adni.) 

Olyan mérgek bevétele után, melyek a beteg 
száját és gyomrát felmarják (lúgkő, mosó-
szóda, erős savak), nem szabad a beteget meg-
hánytatni. Ezeknek, ha nyelni tudnak, egy-két 
kanál tiszta olajat, olvasztott vajat , vagy zsírt 
adunk. 

Minden mérgezéshez orvost hívunk és ha-
csak lehet, előre megizenjük. milyen mérget 
ivott a balesetes. 

Kir . Mntry. Egyetemi Nyomda. Bpest. 
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Q J Z E R K E S Z T Ő S É G : M a g y a r k i r á l 
m i n i s z t é r i u m B u d a p e s t V, H o l d -

yi val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i I T ÎADÓHIVATAL : K i r á l y i 
a. 16. T e l e f o n : A u t . 268—18. 1 i \ . p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r 

M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a -
út 6. G ó l y a v á r . T e l e f o n : J. 461—45. 

"TJ^ÉZIRATOK megőrzésére és vissza* 
JlV . adására a szerkesztőség nem vállal* 
kőzik. Hirdetések szövege a kiadóhiva* 
tálnak, minden egyéb kézirat a szer* 

kesztóségnek küldendő. 

"EjM.ŐFIZKTÉS: egész évre 9'60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes 
J2j szám ára 50 fillér. A magy. kir . vallás« és közoktatásügyi 
minisztérium 820—4—106/1930. VII I . d . sz. alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dí j az állami*, községi*, társulati», magán* és érde* 
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl . Elő* 
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 

vagy a Néptan í tók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S : hivatalos pályázat 10 
X 1 fill., magánhirdetés 14 fillér sza» 
vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, 
l/2 old. 85 P, »/4 old. 50 P, '/8 o ld . 
30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal 

címére előre fizetendők. 

A BETHLEHEMI KISDED AJÁNDÉKAI. 
í r t a : dr. M A D A R Á S Z ISTVÁN. 

KA R Á C S O N Y szent estéje van 1811íben s a nagy császár a Tuileriák 
palotájában egész éjjel íróasztala mellett egyedül dolgozik. A fejedelmi 
teremben félhomály dereng, csak az asztalon világít hatalmas lámpa. 

Rajta térképek, tervrajzok, könyvek hevernek szanaszét. Napoleon elmerengve 
hajol a térképek fölé. Keresi a szárazföldi utat Indiába. Európa császára, 
Ázsia szultánja — a világ egyeduralkodója akar lenni. Künn csendesen hull 
a hó, a palota előtt szörmecsákós, zordbajuszos katona jár fel?alá, őrzi 
a nagy császárt. Elsel mosolyodik néha, bizonyára kis családjára gondol, mely 
valamely bretagne#i faluban ott ül a meggyújtott karácsonyfa mellett s aggódó 
szeretettel imádkozik a kis Jézushoz a családfőért. 

Napoleon mindebből nem lát semmit. Őt nagy eszmék, világtervek 
hevítik. Éjfél lesz, megkondulnak Párizs harangjai, az utca nyüzsgése, züm* 
mögése felhallatszik a császári dolgozóterembe. Napoleon hirtelen felfigyel. 
Mi ez? Az ablakhoz lép s kitekint. Ä Notre Dame ki van világítva, az emberek 
imádságos könyvvel a kezükbe vígan sietnek a templomba. „Igaz, ma kará* 
csonyeste van! Egy egyszerű názárethi munkáscsalád ö römei" gondolja 
Napoleon s visszatér a térképekhez. Egyszerre örömgondolat villan át az ő 
agyán is, a szomszédszoba felé pislant, ott pihen a római király, az utód. 
Örül, hogy van fia, aki folytatja az általa megkezdett nagy világtervet. 
Az Ég helyesli a terveket, mert fiúval áldotta meg. Csönget s behivatja 
hűséges szolgáját, Roustant, aki gyertyával kezében elvezeti a császárt a kis 
hálószobába. Hathónapos csöppség nyugszik itt selyempólyák közt, drága* 
művű aranybölcsőben, melyet Párizs ajándékozott a császárszülöttnek, fölötte 
bíborkárpit, királyi korona díszeleg, a pólyát a becsületrend nagyszalagja 
övezi. A kisded boldogan alszik, kövér kis kacsóját ökölbe szorítva dugja 
ki a pólyából. Napoleon küszkén tekint le a kisdedre, boldogan elmereng 
a jövő tervei fölöt t : Európa császárja, India maharadzsája, Egyiptom kalifája, 
a világ egyedüli ura akar lenni s ez a csöppség, a római király lesz az ő 
utódja . . . 

l i f i l i í F 
SZEPfTO. 

F O L Y Ó I R A T O K 

* 9 / 1 , 
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Ezalatt a hópihék puhán, de sűrűn, szakadatlanul hullanak Orosz? 
ország végtelen mezőin, s eltemetik a császári gárdát, Európa császárának 
dicsőséges koronáját, hiú légvárait. Már előre veti árnyékát Elba, Szent Ilona 
s a légvárakból nem maradt más, mint egy hatalmas porfirszarkofág a párizsi 
Invalidusok dómjában. 

A Tuileriák palotájától messze Keletre egy másik bölcső emléke jut 
az eszünkbe e szent este. Palota helyett istállóban, aranybölcső helyett 
jászolban, selyempólya helyett egyszerű rongyokban pihen egy kisded. Sem 
bíborkárpit, sem királyi korona, sem becsületrend szalagja nem ékesíti a bölcsőt 
s mégis Párizs s a földkerekség milllió s millió harangja zúg már közel két? 
ezer éve e szent estén e Kisded születésének emlékünnepén. 

Miért ez a nagy különbség? 
A párizsi bölcső mellett a világ hiúságáról, a hatalomról, a dicsőségről 

szőtt álmokat a gyarló emberi lángész, oly álmokat, melyek véres barázdákat 
szántottak, emberi hekatombát emeltek s melyek végtére eltemették úgy az 
álmodozót, mint örökösét, a szerencsétlen reichstadti herceget. A bethlehemi 
bölcsőben szunnyadó isteni kisded nem dicsőségről, nem vérmezőkről, nem 
gyilkos harcokról álmodozott, hanem az emberiség két legnagyobb, hervad? 
hatatlan kincséről: a lélekről és a szeretetről. 

1. Krisztus előtt is tudták, hogy van lélek. Szókratész, Plato, Arisz? 
totelesz, Seneca, Cicero, Horatius stb. az ókor e kimagasló szellemei hirdették 
a lélek nagy értékét, de az emberiség nagy többsége nem vett tudomást 
erről, vagy legalább is úgy élt, mintha a testen kívül nem volna egyéb 
értéke, nem volna halhatatlan lelke. Három nagy ideál vonzotta az ókori 
pogányt : Hatalom, Arany, Élvezet. Ezért küzdöttek, ezért versenyeztek, ezért 
véreztek el. Mars, Merkur (v. Aranyborjú) , Bachus, Venus — ezek voltak 
az emberiség istenei, ezeknek készségesen emelt oltárt. A nagy tömegek ajkán 
e világnézet így szólalt meg: Panem et circenses! Lélekről, annak műveléséről, 
megmentéséről, halhatatlan értékéről keveset beszéltek s azzal még kevesebbet 
törődtek. 

Hatalmas s gyönyörű képet láttam egy ízben a bécsi modern kép? 
kiállításon. Címe: Krisztus az Olimpuson. Az istenek dőzsölnek az Olimpuson. 
Megjelenik Krisztus átszellemült alakja. Az istenek megrökönyödnek s meg? 
hátrálnak. Csak Psyché, a lélek istene, várja szelíd alázattal Krisztust, aki 
magához öleli a mellőzött, megvetett lelket. Ezt az elhanyagolt, nem ismert, 
sokszor megvetett emberi lelket emeli fel Krisztus és azt mondja az egész 
emberiségnek: ,,Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
lelkének pedig kárát vall ja?" (Mt. 16, 26.) „Keressétek először az Isten 
országát és az ő igazságát, a többiek mind hozzáadatnak nektek." (Mt . 6, 33.) 
Krisztus ezzel új értékelméletet alapított, ú j értékmérőt hozott. Fölséges 
a természít, szép a kultúra, imponáló a civilizáció, tiszteletet parancsoló 
a technikai haladás, a motor, a villany, a rádió, nagy érték a hatalom, 
az arany, a testi erő és szépség stb., de valamennyinél értékesebb, mert 
maradandó és halhatatlan: a lélek. 

Az 1905. évi kínai boxerlázadás idején történt a következő eset. Mai 
Pál 14 éves kínai keresztény ifjú szüleit a boxerek hitük miatt meggyilkolták. 
A kínai boxervezér az if júnak megkegyelmezett, mert visszaakarta őt téríteni 
ősei hitére. „Ha megtagadod keresztény hitedet, egy rúd ezüstöt kapsz" mondja 
a vezér az if júnak. Az ifjú kevesli. „Egy rúd aranyat adok érte" emeli fel 
az árat a boxervezér. Az ifjú ezt is kevésnek tartja. „ H á t mennyit akarsz 
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te telhetetlen?" kiált rá a boxer, mire az ifjú ezt a bölcs választ adja: 
„Annyit , amennyivel egy más lelket vehetek magamnak. Ha ezt eladom, 
nem lesz lelkem, lélek nélkül pedig nem élhetek." 

Ez az igazi értékmérő. Nincs az az arany, nincs az a földi kincs, 
amelyért a lelket fel lehetne áldozni. 

Ezt a lelket neveld, műveld, csiszold, ezt a lelket mentsd meg — ez 

a te első és igazi életcélod, a többi mind ez után következik. Ez az első 
kincs, amit a bethlehemi kisded hozott nekünk. 

2. A másik a szeretet nagy értéke. 
Az ókorban is felcsillogott néha fénye a nagy szellemek fenkölt tani? 

tásában, de csak úgy volt elszórva, mint a vékony aranyér sötét bányák 
mélyén. A nagy tömeg nem ismerte. 

Az ókori népek vallása nem ismerte az istenszeretetet. Zeus villámokat 
szór, Apollo féltékeny haragjában lenyilazza Niobe fiait, Baal, Moloch ember? 
áldozatot követel, még az ószövetségi Jahve is inkább rettegett Isten, aki 
villámlás és mennydörgés közt hirdeti ki törvényeit. Az, hogy Isten szereti 
az embert s az embernek szeretnie kell az Istent, az egész ókor előtt ismeretlen 
fogalom volt. A bethlehemi kisded gyújtotta meg először az Istenszeretet lángját 
az emberi lélekben, a főparancsolat igéivel: „Szeresd a te Uradat Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." (Mt. 22, 37.) Ő volt 
az első, aki azt hirdette, hogy Isten nemcsak Teremtő Urunk, akit imádnunk, 
Királyunk, akinek hódolnunk, Bíránk, akitől félnünk kell, hanem jóságos 
szerető atyánk, akit naponként e bizalomteljes fohásszal kell köszöntenünk : 
„Mi atyánk!" 

A felebaráti szeretet még ismeretlenebb fogalom volt az ókor előtt. 
Az ókor ismert kasztokat, ismert barbárt és görögöt, rabszolgát és szabad embert, 

Luca dclla Robbia: Madonna. 
(Az olasz reneszánsz színes, mázos 
cserépből készült alkotása.) 

(Szépművészeti Múzeum.) 
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de a felebaráti szeretet egyenlőségét nemcsak nem ismerte, hanem elítélte, 
megvetette. Plato, Sokrates, Plautus, Quintillianus, Menandros csak meg* 
vetéssel írnak a szegényekről. Az ókori ember három megbocsáthatatlan 
bűnt ismert: együgyűséget, szegénységet s betegségei. A bethlehemi kisded 
az első, aki a felebaráti szeretet nagy parancsát hirdeti s a faji, értelmiségi, 
születési, vagyoni különbségek válaszfalát ledönti t szavakkal: „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat." (Mt. 22, 38.) Sőt ezt a szeretetet tekinti 
ismertető jelnek, mely az ő tanítványait jellemzi: „Arról fogja mindenki 
megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás 
iránt." (Ján. 13, 35.) Ezt a nagy carítas=t, mely assisii Szent Ferencben, Szent 
Erzsébetben lángolt fel legmagasabban, a bethlehemi kisded gyújtotta meg 
a lelkekben. A bethlehemi karácsonyi szent éj óta ismeretesek és megbecsültek 
az irgalmasság, jószívűség s nagylelkűség erényei, e rideg világon azóta 
gyakorolják az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit nemeslelkű szamaritá* 
nusok. És ez az irgalmas szeretet lesz fokmérője az isteni irgalmasságnak az 
utolsó ítéletkor. 

Lélek és szeretet, ez az a két nagy kincs, mellyel megajándékozta 
az emberiséget a bethlehemi kisded. Ez a kettő a forrása a földi és az 
örök boldogságnak. Ha a világban a szenvedés jajszava elnyomja a meg* 
elégedés, a béke és az öröm himnuszát s ha az élet útját nem rózsák, hanem 
tövisek s fájdalmas keresztfák szegélyezik, annak legfőbb oka az, hogy az 
emberiség nagy többsége elvesztette érzékét e két nagy természetfölötti kincs 
iránt. Nem a lélek vezeti őket, hanem a test s nem a szeretet, hanem az önzés. 
Nem a bethlehemi szent ideáloknak emelnek oltárt, hanem Mammonnak, 
Bachusnak és Venusnak. Márpedig Szent Pál szerint a test szolgálata 
a halálhoz vezet : „Ha a test szerint éltek, meghaltok." (Róm. 8, 13.) A test* 
szerinti és szeretetnélküli életnek egyik megcsömörlött prófétája Wilde Oszkár, 
saját tapasztalatán okulva, kénytelen volt ilyen vallomást tenni: „Valamennyien, 
akik e földre helyezték mennyországukat, rátaláltak nemcsak a menny szép? 
ségeire, hanem a pokol borzalmaira is." (De profundis 24.) 

Kedves Testvéreim! Fogadjátok el örömmel a bethlehemi kisded e két 
nagy karácsonyi ajándékát: a lélek szeretetét és a szeretet aranyát. Ne mond* 
játok, hogy a jelen idők nagy szenvedései közepette e két érték nem sokat 
használ. Nagyobb, vigasztalóbb kincs nincs e földön, mint a lélek összhangja 
Istennel s a lélek békéje, mint a természetfölötti szeretet édes gyümölcse. Ez 
a kettő mint Isten kegyelmének ajándéka, megédesíti a legkeserűbb kenyeret, 
letörli a legforróbb könnyeket, elsímítja a legmélyebb redőket s megkönnyíti 
a legnehezebb keresztet. Mert a bethlehemi kisded nemcsak tanít, hanem 
példájával buzdít, kegyelmével segít s örök reményeivel vigasztal. 

XI. Pius pápa 1929 december 27*én az ötvenéves áldozópapi jubileuma 
alkalmával nála tisztelgő magyarokat így vigasztalta: 

„Fovtitev et agere et pati Christianum est: Bátran cselekedni s bátran 
szenvedni keresztény erényi Ezt a mondást így is lehet alkalmazni: Fortiter 
et agere et pati Hungaricum est: Bátran cselekedni s bátran szenvedni magyar 
erény." 

Ezt üzeni nektek a bethlehemi kisded földi helytartója. 
Tudom, hogy sok keserűség forr szivetekben, sok zokszó kívánkozik 

ajkaitokra, sok könny csillog szemetekben s nehéz gondok kopogtatnak 
ajtótokon. Menjetek el lélekben a bethlehemi istállóba, tekintsetek erre 
a szegény jászolra, amelyre már előre veti árnyékát a Golgota sötét keresztje 
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s tekintsetek erre a mosolygó isteni kisdedre, aki legyőzte a bűnt, a nyomort, 
a keresztet s halált s aki nektek két nagy vigasztaló kincset nyú j t : a hab 
hatatlan lélek örök reményét s a szeretet földöntúli aranyát. Fogadjátok el 
bizalommal, szeretettel, ápoljátok féltékeny gonddal ezt a két kincset, melyet 
sem a gond, sem a mellőzés, sem a csalódás, sem a kereszt, sem a betegség, 
sem a halál nem vehet el, amely megszerzi már itt a földön a legédesebb 
jutalmat, a földön elérhető legnagyobb boldogságot, a béke derűjét, melyet 
a bethlehemi kisded az angyalok glóriás himnuszában ígért a jóakaratú 
embereknek. 

A (ÍYEKUEKKOltI HAZUGSÁGOK. 
í r t a : A N T A L F Ü L Ö P . 

A világi törvények a társadalom érdekeit 
szolgálják s ennek fennmaradását biztosítják. 
A valláserkölcsi törvények magasabbrendűek, 
mint a világiak s szépen beleilleszthetők a tár-
sadalmi élet minden viszonylatába s azzal, hogy 
biztos alapot nyújtanak az emberek cselekede-
teinek irányításához, a társadalom számára nél-
külözhetetlenek. A társadalom erkölcsi felfo-
gása az egyes emberek erkölcsi felfogásából van 
összetéve, tehát a társadalom erkölcsi felfogása 
olyan, mint az egyes emberek erkölcsi szín-
vonala. 

Hogy az egyes embernek milyen az erkölcsi 
lénye, azt erkölcsi tulajdonságainak összessége 
adja meg. A tulajdonságok pedig cselekvés-
mozaikokból vannak összetéve. Ha ezek a mo-
zaikszemek értéktelenek, erkölcsi szempontból 
értéktelen az egész ember is. Az ember erkölcsi 
lényének kialakulásában ilyen értéktelen mo-
zaikszem lehet a hazudozás is, mely az egyén s 
ezzel a társadalom összességének értékét is 
csökkenti. 

Mi a hazugság? Az igazságnak tudatos elfer-
dítése azért, hogy másokat megtévesszünk. Ab-
ban tehát benne van az ártó szándék, tehát aki 
hazudik, az vét a társadalom ellen. Ha a hazu-
dozás valaki lelkében szokássá válik, ez a szo-
kás lehetetlenné teszi az erkölcsi jellem kiala-
kulását. Éppen ezért a pedagógus feladata, hogy 
a hazudozástól megóvja a reábízott gyerme-
keket. 

Megfigyelésem szerint a normális gyerme-
keknél az alsóbb osztályokban kevesebb a hazu-
dozás, mint a felsőbb osztályokban. Ha a kis-
dedóvodába járó vagy ezeknél fiatalabb kis-
dedeket vizsgáljuk hazudozás szempontjából, 
azok között igen ritka az olyan gyermek, aki 
valóban hazudozó volna. 

Hogy a liazudozást a jellem kialakulásainak 
akadályát, tudatos munkálkodással irthassuk, 
ismernünk kell a hazugság okát s az indító 
okoknak megfelelő eszközökkel kell a hazudozó 
gyermekekkel szemben eljárnunk. 

Ha a hazugságokat indító okok szerint vizs-
gáljuk, első helyre kell állítanunk a látszólagos 
hazugságokat. Ezek tulajdonképen nem is 
hazugságok, mert velük a gyermek nem azért 

mond valótlanságot, hogy másokat megtévesz-
szen, tehát erkölcsi szempontból nein esik a 
hazugság fogalma alá. Ezeknek a hazugságok-
nak látszó valótlanságoknak indító oka, a gyer-
mek zsenge fejlődő testi és szellemi életének 
tökéletlenségében, bizonytalanságában rejlik. 
Oka lehet az emlékezet gyengesége, a meg-
figyelőképesség fejletlensége, a képzetek fel-
cserélése, a fogalmak összetévesztése, a logikai 
kapcsolatok hiánya vagy pedig a felfogóképes-
ség fogyatékossága. 

Lássunk ezekből néhány példát! 
Egy 4 és fél és egy 7 éves gyermek játszott 

az asztalnál. Használt gyufadobozból, gombok-
ból, gyufaszálból szekeret készítettek. Azaz 
csak a nagyobb készítette. A kisebb legfeljebb 
az egyes részeket adogatta hozzá és nézte a 
munkát. Mikor készen lett a szekér, a kisebb 
gyermek hozzám jött és örömmel mutatta: 
Nézze bácsi! Megnéztem s húztam az asztalon, 
„Helyes kiskocsi", — mondottam. Ki csinálta"? 
— „Én", — volt a felelet. Ez a gyermek képze-
letben testvérével dolgozott. De hozzá közelebb 
van az „én", mint a testvére. A kocsi készítésé-
nek minden mozzanatát átélte. Előtte még nem 
tiszta a segítés és az önálló készítés fogalma. 
A kocsit magának tart ja s ezek a lelki indító 
okok és zavarok voltak az okai annak, hogy 
valótlant mondott. 

Hároméves kisfiam játszott a parkban. Hozzá-
szegődött egy hasonlókorú gyermek, akit fiam 
megütött a kezében lévő bottal. A kis játszó-
társ sírvafakadt s úgy ment a másik padon ülő 
édesanyjához. De az én fiam is futott hozzám! 
Mikor azt kérdeztem, hogy „Miért verted 
meg?" ennyit mondott: „Csak." Tettének okát 
tehát nem tudta adni. Arra utasítottam, hogy 
kérjen bocsánatot játszótársától. Bocsánatot 
kért s rövid idő múlva ismét együtt játszottak. 
Este, lefekvés előtt, mikor már álmos volt a 
kisfiam, ezt mondottam neki: „Megverted azt 
a kisfiút." „Nem" — volt a válasz. „De hiszen 
ott voltam, láttam." „Nem! Nem!" — tiltakozott. 

Ebben az esetben a valótlan állítás egyik 
oka az álmosság, tehát a test állapota. A má-
sik oka pedig az, hogy tulajdonképen ő nem 
is akart valótlant állítani, mert a „nem"-mel 
csak azt akarta kifejezni, hogy ne emlegessem 
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helytelen cselekedetét, ami az ő lelkében kelle-
metlen emlékeket ébreszt. 

Igaz, hogy az ilyen valótlanságoknak nem 
félrevezetés a célja s így nem is hazugságok, 
azonban mégsem lehet mellettük szó nélkül el-
haladnunk, mert ezek csirái lehetnek az igazi 
hazugságoknak. Ezeket a csirákat pedig már 
a kezdet kezdetén élettelenné kell tennünk, ne-
hogy tovább fejlődjenek. Ezt azzal tehetjük 
meg, ha a gyermeket a valóság hív elmondá-
sára késztetjük úgy, hogy nem éreztetjük vele 
a kényszert s nem akarjuk „rajtacsípni", ö azt 
egész természetesnek érezze, hogy az eseteket 
s azok mozzanatát minden körülmények között 
megfelelő hívsággal mondja el. Ha az emlé-
kezet gyengesége okozza a valótlan állítást, 
újítsuk az esetet fel. Ha a testi állapot az ok, 
késztessük a valóság bevallására akkor, mikor 
az a testi állapot, mely a lelket befolyásolta, 
már megszűnt. Ha fogalomzavar az ok, nyujt-
suk a helyes fogalmakat s mikor már nyúj-
tottuk, azokkal számoljon be a gyermek. Ha a 
logikai kapcsolás fogyatékossága okozta a va-
lótlan állítást, vezessük rá a helyes kapcso-
lásra. Ezek szerint tehát a gyermek értelmi 
fokának fejlettségével párhuzamosan kell meg-
szüntetnünk az esetleges látszólagos hazugsá-
gokat. 

Sokszor a gyermekek valótlan állításainak 
oka: a képzelet játéka. Ezekkel sem akar ő sen-
kit félrevezetni, senkit megkárosítani, senkit 
megbántani. Csupán a képzelete játszik, ez pe-
dig inkább művészi alkotás csirája, mint a 
hazugságé. Ilyen képzeleti valótlanság pl. az, 
ha a gyermek játéklováról beszél s azt mondja, 
hogy az őt elragadta vagy megrúgta. Avagy 
azt beszéli el, hogy háborúba nyargalt a lován, 
ahol levágta az ellenséget. Sokszor meg mesét 
sző. Tudja, érzi, hogy valótlant mond, de azt 
is tudja, hogy ez játék. Éppen olyan játék, 
mint a homokból való házépítés. Valótlanság 
az igazi játék is, meg a játékos mesélés is, 
melyben mindig ott van bizonyos kedves ha-
miskásság. Nem más ez, mint a képzelet játéka. 
Miért ne hagynánk tehát ezt a képzeletet al-
kotni, alkotás közben játszani? 

Veszedelmesek azonban az igazi hazugságok, 
melyek szórványosan előfordulnak ugyan a 
kisdedkorban is, de a gyermekkorban, sajnos, 
gyakoriak. Annyi bizonyos, hogy ezek a hazug-
ságok értelmi fejlettséget is feltételeznek. Az 
igazi hazugságnál a gyermek már tudja, hogy 
valótlant mond. Tudja a célt is, melyért ha-
zudni akar. Sokszor nagyon is leleményes a 
hazugság kitalálásában. 

Az igazi hazugság egyik oka: büntetéstől 
való félelem. Ilyenkor a gyermek szabadulni 
akar tettének következményeitől s ez indít ja 
őt hazugságra. A hazugság alakja mindig a 
hazudozó gyermek egyéniségétől függ, meg 
attól, akinek hazudik. Sokszor hazugság köz-
ben kapkod s mindenbe belekapaszkodik, ami-
ről azt véli, hogy vele tettét kicsinyítheti vagy 
a következmény súlyosságát enyhítheti. Sok-
szor meglepően leleményes a fordulatokban, 
máskor meg színlel azért, hogy szánalmat éb-

resszen maga iránt. Vannak olyan esetek is, 
mikor nem is találnak ki semmit mentségükre, 
hanem egyszerűen letagadják helytelen csele-
kedetüket. 

A gyermek igazi hazugságainak sokszor nem 
a büntetéstől való félelem, hanem az anyagi 
vagy szellemi haszon elérése utáni vágy az oka. 

Nézzünk az igazi hazugságokra vonatkozólag 
is egy-két esetet: 

Egy gyermek társától színes irónt lopott. 
Tagadta a lopást még akkor is, amikor a zse-
bében megtaláltam társa irónját. Azt mondotta, 
hogy nem tudja, hogyan került zsebébe az 
irón. Tehát itt a kellemetlen érzelemtől való 
szabadulás és a következményektől való féle-
lem okozta a hazugságot. Kiránduláson vol-
tunk s letelepedtünk egy tisztáson, ahol egy 
zsebkést találtunk. Mikor kérdeztük, hogy kié 
a zsebkés, az egyik gyermek jelentkezett, hogy 
az övé. Megnéztem a zsebkést s láttam, hogy 
annak a pengéje rozsdás. Ebből világosan lehe-
tett a r ra következtetni, hogy a zsebkés már 
napok óta heverhet a harmatos fűben. Ennek 
a hazugságnak tehát a jogtalan anyagi haszon 
utáni vágy volt az okozója. 

Igen komoly f a j t á j a a hazugságnak az, 
amelynek valaki i ránt i ellenszenv az oka. 
Ilyenkor a gyermek azért hazudik, hogy má-
soknak ártson. Egyszer az osztályomban óra-
közi szünet alatt levertek egy képet. Mikor kér-
deztem, hogy ki tette azt, hosszú ideig senki 
sem jelentkezett, míg felállt az egyik s azt 
mondotta, hogy Pis ta verte le. Pista tiltakozott 
ellene. Azt mondotta, hogy benn sem volt a 
tanteremben. Ezt a többiek is bizonyították s 
állításukat minden kétséget kizárólag bebizo-
nyították. Tudtam, hogy az, aki hazudott, Pis-
tával rossz viszonyban van s gyakori közöttük 
a veszekedés. I t t tehát tisztán az ellenszenv 
volt a hazudozás indító oka. 

Ezeknek az igazi hazugságoknak gyógyításá-
nál első teendőnk annak az oknak megelőzése, 
amely a gyermeket hazugságra indítja. Meg 
kell tehát szüntetnünk a hazugságot előidéző 
okokat. Ez azonban nem áll minden esetben 
módunkban. Éppen ezért nevelésünk minden 
mozzanata olyan irányxi legyen, hogy hazug-
ságra indító okokat a jó érzések már eleve hát-
térbe szorítsák. Neveljük a gyermekeket le-
mondásra, őszinteségre, jószívűségre, társaik, 
embertársaik szeretetére, igazságosságra, szo-
rítsuk háttérbe lelkünkben az anyagiak iránti 
túlságosan erős vágyakat, tompítsuk lelkükben 
az ellenszenv, a gyűlölet érzetét s helyette 
hintsük el az igazi emberszeretetet. I t t előtérbe 
lép a vallásos érzelem is. Akinek lelkében ez 
él, az legjobb eszköz arra, hogy a hazudozástól 
távoltartsa. 

Sok esetben azonban nagyon nehéz ellenőriz-
nünk azt, hogy a gyermek hazudott-e, avagy 
igazat mondott. Ilyen esetben nem szabad el-
hamarkodnunk s egyszerűen ráfognunk a ha-
zugságot. Szedjük össze a tényeket, melyek a 
helyzetet megvilágítják, de ne úgy, hogy min-
denáron kiderüljön az, hogy a gyermek hazu-
dott. Inkább maradjon homályban az eset, 
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mintsem igazságtalanul büntessünk, mert az 
az érzet sokszor károsabb lehet, mint maga a 
hazugság. Ha a gyermek tényleg hazudott, a 
látszólagos tények megállapítása közben úgyis 

cselekedeteit őszintén bevallja, habár őszinte-
sége nem menti meg cselekedeteinek következ-
ményeitől, mégis enyhíti azt s esetleges hely-
telen cselekedete után sem veszített a meg-

Székcsfővárosi népiskola a Prohászka Ottokár-utcában. 
(Magyary: Ung. Kulturstätten e. művéből. L. 24. o.) 

érezni fogja bűnösségét s már az az érzés is 
távoltarthat ja őt a hazudozástól. 

A hazudozástól való távoltartás megkívánja, 
hogy ne legyünk mindenáron bizalmatlanok a 
gyermekekkel szemben. Ne helyezkedjünk arra 
az álláspontra, hogy nem hisszük egyetlen sza-
vát sem. Ehelyett éreztessük meg vele az igaz-
ság megmondásainak nyomában járó kellemes 
megelégedettséget, az őszinteség nyomában fel-
lépő lelki megnyugvást. A gyermek, hogyha 

becsülésből, mert azt ellensúlyozta az őszinte-
sége. 

A hazudozás elleni küzdelemben hasznosnak 
bizonyult az az eljárás is, hogy olyan helyzet 
elé állítjuk a gyermeket, melyben minden két-
séget kizáróan bebizonyosodik, hogy hazudott. 
Minthogy ez minden körülmények között a 
szégyenérzet felébresztésével jár, a hazudozó 
látja, hogy megtévesztése nem sikerült, ez az ér-
zés többször távol fogja őt tartani a hazudozástól. 
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A hazudozástól való távoltartás közben az 
indítóok szemmeltartása mellett semmiesetre 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyermek 
egyéniségét. Az ő egyéniségéből fakadhat a 
hazugságra indító ok is, az ő egyéniségének 
megfelelően kell megválasztanunk a hazugság-
tól távoltartó eszközöket is, meg a hazugság 
következményeként járó bűnhődést is. Ebből 
következik, hogy mikor hazugsággal állunk 
szemben, minden esetben másként kell eljár-
nunk s még teljesen egyenlő mértékű hazudo-
zás esetében sem alkalmazhatunk egyenlő el-
járást és egyenlő büntetést. 

I t t is, mint minden esetben, legtöbbet tehet 
a nevelő egyénisége, melyben ott legyen a szi-
gorúság, de mellette legyen a szeretet, az éles-
látás, a következetesség, a nevelő és a növen-
dék között nélkülözhetetlen bizalom, szóval a 
pedagógiai érzék, mely nélkül nevelés el sem 
képzelhető. 

A hazugságok megelőzésének kétségtelenül 
legjobb eszköze az igazságérzetnek minél töké-
letesebb kiművelése. Ez se legyen azonban túl-
zott önérzettel megtelt és szinte ráparancsoló 
alakú. Olyan, melyben az, aki valamit állít, 

minden körülmények között elvárja, hogy higy-
jenek a szavainak csak azért, mert ő mondja. 
A helyes nevelés ezt az önérzetet sem engedi 
túltengeni. Érezze a gyermek, -hogy másnak is 
van véleménye, ami éppen olyan igaz lehet, 
mint az ő állítása. Az igazság keresésében ne 
legyen szőrszálhasogató, mert ez mindenáron 
való kötekedésre vezethet. Ez pedig a legtöbb-
ször az ellenszenv felkeltésére, összeférhetet-
len, veszekedő, mások fölé helyezkedő hajla-
mok kifejlődésére vezethet. 

Neveljük gyermekeinket arra, hogy az igaz-
ság megmondása mindig szavahihetőséget és-
megbecsülést, lelki jóérzést von maga után. 
Éreztessük meg velük, hogy az, aki igazat 
mond, nemcsak másokat, hanem önmagát is 
becsüli. Neveljük őket amellett önmegtartózta-
tásra is, ami azt jelenti, hogy embertársaink-
kal való érintkezés közben nem kell okvetlenül 
mindent megmondanunk, amit gondolunk vagy 
érzünk. Különösen akkor nem, ha másoknak 
vele kellemetlen érzést okozunk. Ez a gondolat 
pedig elvezet az alkalmazkodásra való nevelés 
gondolatához mely azonban a pedagógiának 
már más területére visz s melyről talán más 
alkalommal vetem papírra gondolataimat. 

K É T RÉGI PEDAGÓGIAI KÖIYTRŐL. 

Emlékezés régiekről. 
(Ének Pannónia megvételéről.) 

Áz új, újabb s legújabb pedagógiai irányzatok ver-
senyfutása, tülekedése és az ezek nyomában felbukkanó 
szinte megszámlálhatatlan modern és hipermodern munka 
u t án jól esik, ha időnként akár véletlenül is, kezünk 
ügyóbo kerül ogy-egy régibb idevágó könyv, amelynek 
olvasása közben megpihentetjük fe lzakla to t t szellemün-
ket. E z t a csillapító s egyben megnyugtató élvezetet 
óha j t j uk a következőkben az olvasóval megosztani. 

A szóban forgó könyveket nem kerestük, nem is ku ta t -
tuk : egyik régibb középiskolánk t anár i könyvtárának 
jegyzékét lapozgatva, öt löt tek véletlenül szemünkbe. Mind-
ke t tő t a mult század közepe tá ján nem céhbeli pedagógus, 
hanem széles látókörű, elismert tudós ember í r ta a gya-
korlati nevelésnek egy-egy súlyos és örökké időszerű kér-
déséről, amelyeknek maradék nélkül való megoldása csak 
keveseknek, a sors kegyeltjeinek ada to t t meg. Ezek a köny-
vek azonban nem csupán „érdekesek" a szónak hagyo-
mányos elkoptatott értelmében, hanem egyben felette 
vonzók és tanulságosak is. Szinte meglepetésszerűen ta-
núskodnak amellett, hogy ezek a feledésbe merült és le-
f i tymál t „öregek", bár kívülállók (outsiderek) voltak, a 
kor követelményei és a jövő fejlődés tekintetében rend-
kívül finom pedagógiai érzékkel rendelkeztek, az állapo-
toka t a magyar f a j t jellemző józan észjárással ítélték 
meg s nem egy „modern" reformot sürgettek, amely azóta 
valóra vált avagy még ma is homloktérben áll. Az 
aktualitásoknak és kínálkozó párhuzamoknak szinte meg-
döbbentő tömege tá ru l i t t elénk: ebből a mozaikból való-
ságos kultúrális korkép alakul ki, amely pozitív és nega-
tív értelemben termékeny összehasonlításra buzdít a mai 
állapotokkal szemben. E z a két könyv végre annak ide-
jében az iskolánkívüli népművelésre is fejlesztőleg ha t -

K ö z l i : K E M É N Y F E R E N C . 

h a t o t t és nemzetközi viszonylatban is beigazolja, hogy 
a magyar értelmiségnek pedagógiai érzéke és li ivatottsága 
helyt áll a többi művelt nemzetekéi mellett, noha — saj-
nos — elszigetelt nyelve mia t t nem tiíd szélesebb kör-
ben érvényesülni. Mindez jobb belátásra és némi szerény-
ségre inthetné a rohamozó utódokat. 

A következőkben, már a közvetlenség kedvéért, szemel-
vényekben lehetőleg magukat a szerzőket szólal tat juk 
meg az eredeti ósdi nyelvezeten és avult helyesírással. 

I. 
O N T A N U L Á S 

G Y A K O R LA TIA N TÁRGYALVA. 
A felserdült honi tanuló és kitanult i f júság kedvéért főleg 

í r ta 
EDVf ILLÉS P A L 

ágostai vallást követő nemes-dömölki lelkész, superinten-
dentiális levéltárnok, Vas és Sopron megyék táblabírája 

és a „magyar tudós tá rsaság" tagja . 

PEST, 1848. 

Szerzőnk1 170 lapon, 262 rövid cikkelyben azzal foglal-
kozik, amit ma magántanulásnak (autodid^xis) nevezünk. 
Munkája élére jeligéül német nyelven Herdernek következő 

-szavait illeszti: „A világon nem ismerek hálásabb foglal-
kozást, mint i f j aka t életpályájuk közelebbi meghatározá-

1 Edvi Illés Pál (1793—1871) a Magyar Tudományos 
Akadémia lev. t ag j a (1835), aki „A legszükségesebb tu-
dományok összessége" c. munkájával 1837-ben elnyerte a 
Marczibányi féle juta lmat , í r t még számos az ifjúság és 
nép vallásos nevelésére irányuló munkát . 
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sában segíteni". A z Előbeszéd-ben ( I I I—XIV. lap) szóvá-
teszi a tanulást előmozdító fogásokat , fortélyokat s ki-
jelenti, hogy a művelődésnek csak esik az iskolára, 
2 h, tehát a nagyobb rész az öntanulásra. „Mai napon a 
tanulandó anyagok özönkint s z a p o r o d n a k . . . Egyedül az 
öntanulás pó to lha t ja ki hiányait a fonák iskolai rendszer-
nek . . . ök (a nyilvános okta tók) az eleikbe í r t taní tási 
rendszer által lebékózva, közönségesen nem ügyelnek arra , 
hogy ifjaik kebelében az öntanulási vágyat — ezt az 
igazán isteni eret — megindítanák,2 hanem főleg és hiva-
talosan csak arra, hogy a kiszabott tanokban őket gya-
korolják . . . A hasznos önfoglalkozás3 a legbiztosabb 
rakoncza, mindazon vétkek és kicsapongások ellen, mellyek 
felé csábulásra az i f jak kitetvék; minémííek: a játékos-
ság, szerelmi kalandok, másokkal összetűzés, borozás s t . 
efféle." 

A szerző, aki számos idézete u t á n ítélve, a klasszikus 
és a modern nyelvekben járatos, s a j á t munkájáról imígy 
nyilakozik: „Elődöt i t ten, akár kül-, akár belliteratúrá-
ban, hasztalan k u t a t t a m . . . Csak i t t -o t t jeles férfiak 
mémoires-iban és folyóiratokban ta lá l tam e tárgyban, 
mellesleg oda vetve, némelly észreadásokat." E tekintet-
ben egész bibliográfiát lehetne összeállítani azokból a fő-
leg német munkákból, amelyekre a szerző a lapok a l ján 
utal . Helyenként bizonyos furcsaságokra4 is akadunk, 
amelyekot ma naivitásoknak bélyegeznénk, de ezeket rész-
ben annak a kornak (90 év előt t) , részben a szerző jó-
hiszeműségének és pedantériájának tud juk be. 

Az „önbírálás" c. bevezető fejezet u tán következik 
„Tanácsadó a hivatal-választásban", amelyben a fon-
tosabb életpályákat ismerteti rövidesen. Ebből idézzük a 
kövotkező érdekes részletet. 

„Falusi iskola-tanítóság, 
bármilly dicső dolog emberek nevelésével foglalkozni, de 
a mostan még fönálló körülmények közöt t legkevesebbé 
áhítandó. Mert megáll a régi közmondás: Quem dii odere, 
paedagogum fecere."5 Iskolamesterre nyomasztó szegény-
ség, megvettetés, panas&os sovány kenyér, méreg-ital, 
lelki-testi alásűlyedés, fűtői-fától függés várakozik. Más-
képen leend a dolog, ha az iskolák és mesteri állomások 
érdemesebben adományoztatnak, ha leendő elégséges prae-
parandia, ha az iskolai hivatal a jegyzőségtől külön vá-
lasz ta t ik ; és ha a szülők világi hatóságok ál tal is szorít-
t a tnak arra, hogy gyermekeiket 14. évökig8 télen nyáron 
okvetlenül iskoláztassák. Szándék, terv, javallat, irka-
firka népnevelésről van ugyan elég: sed non fit hoc verbis, 
Marce.7 Azonban kevéssel megelégedni tudó szivek ez ala-
csony pályán is lehetnek mind a közönségre nézve hasz-
nos tagok, mind magukra nézve boldogok és szerencsések." 

A középiskolai tanár i pályáról t . k. ezt jegyzi meg: 
„Professorsága csak magát ki tűnő talentomunak és rá-
születettnek érző i f jú vágyjon . . . Professor kevés is kell, 
mellyért tanszékhez ju tás nem könnyű." 

A következő fejezetek címei: „ A tanulásról á ta lán" , 
„Az emlékezőnek ápolása", „Tanulók életrendje" (35— 
43. 1.). Ez utóbbi valóságos ká té ja azoknak az 
egészségügyi szabályoknak, amelyeket ma is váltig han-
goztatunk. „A nyelvek s tudiuma" c. fejezetben szóvá-

2 Az „új iskola" egyik sarkalatos tétele. 
3 Munkaiskola, öntevékenységre való nevelés. 
1 Ilyen pl. a Bécs Triesti életbiztosító társaság meleg 

ajánlása a 3. lapon. 
5 Akit az istenek gyűlölnek, t an í tóvá teszik. 
0 íme a nyolcosztályú népiskola! 
7 De ezt nem lehet szavakkal elintézni. Marcus. 
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teszi a nyelvtanulási módszert és a hol t s élő nyelvek ta-
nulását is: „Hol t nyelvek tanulásával célunk: nem be-
szélni, társalogni vagy fogalmazni, hanem csak érteni az 
azokon í r t jeles elmeműveket . . . hogy hol t nyelvekből 
hasznot vehessünk, azokat be kell tanulni tökéletesen, míg 
azonban élő nyelvek akkor is használhatnak, ha velük 
csak valamennyire ismerkedtünk. . . Élő nyelveknél az 
Orthoepia (kiejtés) könyvekből meg nem tanulha tó ; azért 
itten az élőszói okta tás e lkerü lhe te t len . . . Más kérdés 
paedagogusok közöt t az : vájjon az analytica methodus 
jobb-e nyelvtanulásban, vagy a Synthe t ica?" A következő 
fejezet „A tudományokról á t a l j ában" szól. Ez t követi: 
„Olvasni és kijegyezgetni hogyan kell" (60—76. 1.): 
„Mindenegy könyv olvasása közben háromra kell főleg 
figyelmezni: a nyelvre, ta r ta lomra és előadásra"; meg-
állapít ja az olvasmányok sorrendjét. „A levelek csúcsait 
bo no görbítsük, könyvet használás közben papírboríték 
alá t e g y ü n k . . . Az okos olvasó i f jú czímjegyzéket tar -
tand mind azon könyvekről, melyeket m e g o l v a s o t t . . . Ne 
olvassunk kijegyezgetés (excerpálás) nélkül egy könyvet 
is: ezt t a n í t j á k a legjelesebb férfiak példái minden kor-
ból és nemzetből". Idézi if j . Plinius, Aulus Gellius, Lipsiue, 
Plutarch és Erasmus példaadását és részletes u tas í tásokat 
ad a „kijegyezgetés" módjára és a „kijegyezvények" tá r -
gyi elrendezésére és feldolgozására nézve. „A könyvekről 
á ta l ján" , ez az öntanulásnak fontos tényezője: „A köny-
vek iszonyú sokasága és végetlen szaporodása: tanuló 
ifjainkra alig mondhatik szerencsének, ámde könyvek 
gombákként egyfelől tenyésznek, másfelől enyésznek. A 
jeles könyvet nem csak egyszer kell elolvasni, hanem idő-
vel ismételni". A könyvek okos megválasztása végett 9 
szabályt ál l í t fel, felsorolja t . k. a „valóságos rossz és 
veszélyes olvasmányokat és a románokat („köl tö t t sze-
relmi kalandok elbeszéléseit") mint az i f jakra nézve leg-
ártékonyabb könyveket. Lelkész voltánál és hivatásánál 
fogva i t t azonban túllő a célon, amikor a klasszikus és 
modern világirodalomnak több elismert remekét is ;ndexro 
helyezi. (81. 1. f.). „A minden mívelt i f jaktól megolva-
sandó könyvek címjegyzéke": a német, francia, angol és 
magyar irodalomból ajánl műveket, (84—87. 1.), a követ-
kező fejezet pedig a görög és a lat in klasszikusokból 
(98—102. I.).8 Ezeknek a jegyzékeknek érdemlegos mél-
tatásáról azonban, bármily érdekesnek is Ígérkezzék, 
térbeli tekintetekből le kell mondanunk. Ugyan i t t fel-
sorakoztat ja a klasziskus nyelvek mellett és ellenük han-
goz ta to t t érveket. „Különösen a Bibliáról": méltán ma-
gasztalja e szent könyvnek fenkölt vo l t á t és u tas í tásoka t 
ad olvasási módja iránt. I t t is akadunk egy furcsaságra: 
„Van ebben (a bibliában) nyomdéka magyar eleinknek is; 
Árpád és Árpád Istene több helyen említtetvén ( I I . kir. 
18, 34 stb.) — a minthogy széles tudományú történet-
írónk Horvá th István e könyvben ta lá l t több olly érde-
kes adatokat , mellyek nemzetünk históriájában újdonsá-
gok, p. o. Tudományos Gyűjtemény, 1828. XI I . " 8 Rész-
letesen elmélkedik , A stylképzésről" is amire nézve a 
latin s t í lusgyakorlatokat t a r t j a kiváló képzőeszköznek. 
Hangsúlyozza a levélírás fontosságát is. „Tanuló i f jú 
autor lenni ne siessen, és mielőtt bevégezné, ne is vágy-
jék . . . Honi nyelvünk a romekstylnek fönn megmondott, 

8 Irodalomtörténeti és könyvészeti szempontból érté-
kesek a magyar fordításokra való utalások. 

0 Kornis Gy. ezeket a már eleve képtelen ál l í tásokat kri-
tikátlan fantazmagóriáknak" minősíti és Horváth I s tván t 
„a század első felének délibábos historikusa" elnevezéssel 
illeti. (1. A magyar művelődés eszményei I I . 306. 1.) 
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minden kívántatásira eléggé alkalmas, van mindazáltal 
két gyökeres hibája az euphonia ellen, mellyek: az e és k 
betűk gyakor előfordulása. Amaz bágyat t , emez göcsör-
tös hangot ád a stylnek." A művészetekről szólva „a Mu-
zsika u tán sorolom mindjár t a S z é p í r á s t . . . a táncz sem 
mellőzendő, mellyet az i f jak bár nem önmaguktól, de 
egymástól betanulhatnak." Az utolsó előtti fejezet: „Az 
öntanulásnak még három kút fő i : társalgás, színpad és 
u tazás" : barátok megválogatása, iskolatársak megbecsü-
lése. „A nevelő bölcsek az t t a r t j ák , hogy i f jak erköl-
csét semmisem míveli jobban, mint az erényes ném-
berekkel társalkodás; de ebben egy nagy megeshető ba j 
van: a szerelembe-esés v a l a k i v e l . . . A tanulók között i 
társulatok nagyon dicséretesek, az önmívelésre jótékony 
hatásúak, és önkényt keresendők, ha czéljuk: a magány-
együtt- tanulás és erkölcsképzés. De e kívül, bármi más 
czélja legyen ifjak egyesületének: az nem helyeselhető . . . 
A színpadok járása tanuló i f jakra nézve az okta tó inté-
zetben rendszerint máig is a megti l tot t fák egyike: sze-
rény if jú ehhez zúgolódás és kíváncsi esenkedés nélkül sza-
bandja m a g á t . . . Mindazáltal az erkölcsi vagy bibliai szín-
darabok játszásán az elöljárók engedelmével megjelenni: 
tanuló ifjúnak is hasznos élvezet... Tanuló if jak el nem mu-
lasztandják az u tazás t ; és minden iskolaszünetkor körülné-
zendenek kicsit, kicsit a hazában... Mikor ezt nagyobb ré-
szint beutazta, és az európai nyelvek szólásába magának 
némi ügyességet szerzet t : csak akkor tegyen utazás t kül-
földre is, mint gazdasági körülményei engedik. Minden 
esetre az austriai birodalom cs. kir. lelkének, Bécsnek szá-
nand időt és költséget, hogy lásson o t t testi szemeivel 
nagyszerű colossál és magas fényű alakokat, embertömeg-
ben, lakokban, épületekben, intézvényekben, tudományban, 
művészetben, kereskedésben, rendőrségben; és hogy lássa 
főleg az ő teljes fényében és hatalmában a fejedelmi kor-
mányt, és korán gerjedjen benne eziránt mély tisztelet és 
engedelmesség. . . Messze utazni csak nyugat felé vágy-
junk, Észak felé pedig legkevésbbé . . . Utazásunkról pedig 
naplókönyvet vezetni igen okszerű f o g l a l k o z á s . . . Azon-
ban nem minden, a mi külföldi, idves a magyarnak is." 
Az utolsó fejezet (143—69. 1.) „A jellemképzés"-ről szól. 
Ebben a Szentírás és klasszikus írók művei alapján tár-
gyalja „az ifjúi lelket díszesítő erényeket", az önismerést, 
önuralmat, önmegtagadást, szerénységet, bétorszívűséget, 
szorgalmat és lelkesültséget, a hitet ós vallásosságot, kü-
lönösen pedig a szabadságot, amelynek „többféle nemeit 
szükség megkülönböztetni, úgymint: a lélek és tes t sza-
badságát , s a politicait". 

Könyvünket egy rövid, de magasan szárnyaló szózat 
fejezi be, amely e szavakkal kezdődik: „S mostan immár, 
üdvez légy nemes keblű tanuló honfi!" 

I I . 

Másik érdemes régibb könyvünk teljes címlapja ím ez: 

MIRE NEVELJE 
A MAGYAR EMBER G Y E R M E K E I T ? 

N E V E L É S I KALAUZ 

a különböző életpályákra képző tanintézetek, az azokban 
iskolázás, iskolán kívül tanulás, életpályaválasztás, s 
végre részletesen a tudományos, hivatalos, iparos s keres-

kedelmi életpályák viszonyai közül 

í r t a G A L G Ó C Z I K Á B O L Y , 

hites ügyvéd; magyar gazdasági egyesületi okleveles gazda, 
magyar akadémiai levelező tag sat. s pesti ref. papnöveldei 

tanár . 
P E S T , 1 8 5 9 . 

E munka, tudomásom szerint, a legrégibb magyar pálya-
választási ú tmuta tó , bár az I. a l a t t ismertetett „Öntanu-
lás" c. könyv szerzője is külön fejezetet szentel ennek a 
kérdésnek. Galgóczi10 széles látókörrel és gazdag tapasz-
ta la tokkal rendelkező, termékeny közgazdasági író, aki-
nek a részletekben is megnyilatkozó lelkiismeretességére 
jellemző pl., hogy a nagy uradalmak alkalmazottainak il-
letményeit is közli (99—103. 1.). Munkája 256 lapra ter-
jed és 91 § - t foglal magában. Legelején uta l a r ra , hogy 
az államok erősödése a népnevelésben rejlik, amely az ér-
telmet szapor í t ja . Ennek minél nagyobb kamatoz ta tása 
érdekében azonban szükséges, „hogy a nemzettest minden 
tagja , minden egyes egyén, ott keresse ós ta lá l ja fel ha-
táskörét , hol munkájá t legcélszerűbben értékesítheti". 

Könyvünk két főrészre oszlik: I. „Tanintézeteink a ne-
veléssel viszonyban" (1—62. 1.), amelyben a szerző rész-
letesen ismerteti a különböző iskolák akkori szervezetét, 
behatóan foglalkozik a gimnázium és a reáliskola viszo-
nyával és „nemzeti emelkedhctósünk jövendőjébe nézve", 
ez utóbbi mellett foglal állást (11. 1.), úgyszintén a nyil-
vános iskolázás mellett a házi taní tással szemben (52. 1.); 
végül hangsúlyozza az élő nyelvek, a tánc, zene ée ra jz 
ismeretének fontosságát az életben. A II . főrész: „Egyes 
életpályák, magával az élettel viszonyítva" (163—249.1.) 
sorra veszi a legkülönbözőbb életpályákat, ismerteti a 
szükséges előtanulmányokat és a kínálkozó kilátásokat. 
Feltűnő, hogy a katonai iskolákról és pályáról nem em-
lékezik meg, noha a Ludovika Akadémia épülete akkor 
már megvolt. 

Lássuk már most kivonatosan, mit ír szerzőnk az 
egyes fontosabb pályákról. 

„Elemi iskolatanltók. Ha jdanában a gymnasiális ta-
nulók közül vállalkoztak, most szintén alkalmaztatnak 
innen; — különben vannak ha tá rozo t t an e célra rendelt 
tanítóképző-intézetek is, hol a gymnasialis 6. osztályból 
fölvett képezdei növendékek 2 évi tanfolyam a l a t t képez-
tetnek, egyszersmind gyakorlati ú tmuta tássa l is ellátva 
n é p t a n í t ó k k á . . . az t lehet mondani, hogy szegény legény 
minden tudományos pályák közt , erre legkönnyebben ké-
szül. A néptaní tók jelenleg annyira kapósak, hogy a jele-
sebb egyének a rövid tanpálya u t án egyszerre rendes ál-
lásra léphetnek, s r i tkán kell segédtanítóskodniok . . . Aki 
magát e pályára szánja, csak a képesség megszerzésében 
jár jon el hűséggel és szorgalommal, nemcsak a késedelem 
nélkül biztos kenyérhez ju tás t , hanem a szerencsés előre-
boldogulást is annyival bizonyosabbnak t a r t h a t j a , mert 
az iskolák mindenfelé örvendetesen szaporodnak és töké-
letesíttetnek, a jó néptanító pedig r i tka." 

„A gazda és gazdatiszt" c. fejezetben (95—105. 1.) be-
vezetőleg h ibáz ta t ja azt az ál talánosan elterjedt véle-
ményt, amely erre a hivatásra iskolai készültség nélkül 
a gyakor la to t elegendőnek t a r t j a . Ezzel szemben hang-
súlyozza a gyakorlat tal párhuzamosan haladó elméleti 
képzés szükséges voltát , majd így fo ly ta t j a : „Vajha elemi 
iskoláink minél előbb úgy lennének szervezve, hogy az alsó 
néposztály, a földmíves parasztság bennök szükséges el-
méleti szakképeztetést s e kiképeztetésben gyakorlati tu-
dományának alapját , minél előbb megtalálná, s azután 
valamint az ipar tökéletesítésére dolgozólag, már számos 
al- és főreáltanodákkal bírunk, a gazdaságot illetőleg is 
ily fokú képezdékkel dicsekedhetnénk, melyek felál l í tására 

10 Galgóczy (sajó-galgóczi és ecsegi) Károlyt (1823— 
1916) a Magyar Tudományos Akadémia 1914-ben tisz-
teleti t ag j ává választot ta . (Galgóczi is, miként kor társa 
Jókai, aki a nemes ásvai Jókai-család t ag ja volt, lemon-
do t t a nemességet jelző y-ról.) 
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s példánygyakorlati gazdasággal is fölszerelésére főkép 
nagyhatárú földmíves községeink hivatvák." íme, a mező-
gazdasági nép- és középiskolák tervének meggyőző javas-
la ta — a mult század közepéről! 

Legrészletesebben (105—235. 1.) az iparos életpályák-
kal foglalkozik szerzőnk, még pedig a) a kézműipar-
ral, b) a gyáriparral. „Némely előleges észrevételek a 
mostani iparossá-képzés módja s e körül célszerű javítá-
sok i r án t " c. bevezető fejezetében szintén nem egy okos 
dolgot mond el: „Ál ta lában megjegyzem, hogy nemcsak 
a gyáripar van még országunkban úgyszólván csecsemő 
bölcsőjében, hanem a legközönségesebb mesterembereknek 
sem vagyunk bővében, azok jóságával és ügyességével még 
kevésbbé dicsekedhetünk, pedig hogy a magyar ember az 
ipar különböző nemeire igen alkalmas volna, némely ki-
vételes példák örvendetesen tanús í t j ák . . . ezeknek készít-
ményei nemcsak benn az országban számíthatnának fo-
gyasztásra, hanem még különösen az aldunai tar tomá-
nyok piacát is könnyen megnyerhetnék." (íme, az ipar 
közgazdasági jelentőségének felismerése.) A fennálló hiá-
nyok felsorolása u tán a szerző a bajok orvoslására „gya-
korlat i kézműves iskolák" felál l í tását javasolja. 

A kereskedelmi életpályáknak jóval kisebb tér t szentel 
(235—49. 1.). Az 1851-i kereskedelmi törvény ismerte-
tése u tán sorra veszi a fő kereskedelmi ágakat . „Gabona-
és lisztkereskedés. Mint földmívelő országban, ennek van 
országunkban legnagyobb tere: de inkább kivitelre, mint 
be l fogyasz tá s ra . . . Sohasem tanácslom, hogy oly egyén 
vállalkozzék az üzletre, ki maga is gazdálkodván, terme-
lést fo ly t a t ; a gazda legyen termelő; a speculatio megöli 
a t e r m e l é s t . . . Borkereskedés. Bát ran mondom ki, hogy 
egy-egy termék körül több hamisítás, mint a bor körül, 
nem történik. Éppen ezért azon kellékekről szólván, me-
lyekkel a jó borkereskedőnek felruházva kell lenni: leg-
első helyre a szilárd becsületességet t e s z e m . . . A fűszer-, 
posztó-, vászon-, divat-, vaskereskedők u t á n a könyvkeres-
kedőkre kerül sor: „Pesten a nagyobb antiquáriusokkal 
együt t van 15 könyvkereskedés, de vannak egész vidékek, 
melyeken könyvárusnak híre sincs, ho lo t t az irodalom 

egyedül a rendes könyvkereskedések szaporodása á l t a l ju t -
hat virágzásra." Ezután, nyilván sa j á t tapaszta la ta in 
okulva, leírja azoka t a nehézségeket, amelyekkel a szerzők-
nek meg kell küzdeniök, ha munkáikat ki akar ják adni. 

Még csak néhány szót az írói pályáról. „Magyarorszá-
gon különösen még az írói pá lyá t a sovány dicsőség, nél-
külözések pá lyá jának szokás t e k i n t e n i . . . Elő t tem sok-
kal szebb színben áll az írói pálya, s különösen a mai 
időkben már mint kenyérpályában is látok benne némi 
b i z t o s s á g o t . . . Kinek nem szűre, ne vegye magá ra : de 
fájdalommal mondom ki, hogy az irodalmat a proletariá-
t u s egy nevezetes része mintegy menhelyévé vá lasz to t ta 
s a szerényen küzdők közül csak ron t ják a levegőt. Ha-
nyagul tet t kevés munkáért követelvén nagy jövedelmet, 
mely a genialitás örve a la t t dorbézoló élőket is k i tar tsa , 
s ennek eszközlésére az olvasó közönséget megcsalni sem 
i r t ó z n a k . . . A z universalis író nem sokra megy, a mai 
világ megvárja, hogy az író a tudományt , melynek sza-
kában íróul vállalkozik, a kor haladása szerint előbbre 
is vigye. Ez azonban csak meghatározot t szakkal foglal-
kozó szorgalom mellett történhetik." (Ebben már a spe-
cializálódás fontossága és szükségos volta nyilatkozik 
meg.) 

Könyve végén a szerző „Befejező felélet a címkérdésre" 
című fejezetében összefoglalja a mondot takat . „Azon élet-
pályára nevelje a magyar ember gyermekét, melyen nem-
zeti önállóságunknak, jóllétünknek s közelőmenetelünknek 
legtöbbet használ, s melyen országunknak emberre túlnyo-
mólag szüksége van." Az 1857. év kereskedelmi forgal-
mának (kivitel és behozatal) és 288.000 iparos család 
belső fogyasztásának egybevetése alapján, a r ra az ered-
ményre jut , hogy „a magyar ember a mezőgazdaság u tán 
különösen értelmes és ügyes kézmű- vagy gyáriparosokká 
igyekezzék nevelni gyermekeit, mert nemzeti jóllétünknek 
ez által legtöbbszörösen használ", többet minden kül-
kereskedelemnél. 

E két érdemes könyvnek ismertetését abban a remény-
ben zárom le, hogy — amint eleve ígértem — sikerült 
az olvasót azok érdekes és tanulságos voltáról meggyőzni. 

AZ AIGOL OKTATÓK É S A TÁRSADALOM.* 

Az angol társadalom legjellemzőbb vonása a hagyomá-
nyok mélységes tisztelete és a ragaszkodás a mult meg-
szentelt intézményeihez. A világháború, amely annyi válto-
zást hozot t és látszólag egyedül a szigetországot kímélte 
meg a nagyobb veszteségektől, változásoktól, ezen a téten 
t ámad ta meg a legeredményesebben a splendid isolation 
elvének népét. John Bull, aki gyermeteg elbizakodottsággal 
és az önámításhoz közelálló rövidlátással hitegette magát 
azzal, hogy a világ többi részétől elszigetelten, ősi hagyo-
mányaiban gyökerező, önálló nemzeti életet él, a háború 
shokjának hatása a l a t t döbbent rá arra , hogy megmozdult 
a l a t t a is a föld. Az angol nép, amely a személyes szabad-
ság imádatában az egyén jogaiból istenséget faragot t ma-
gának, mindjobban az állami ellenőrzés, felügyelet és min-
denhatóság bilincsei közé kényszerül szorí tani az egyén 
szabadságjogait. Amíg egyfelől a történelmi osztályok nem 
győzik többé asszimilálni a feltörekvő alsóbb társadalmi 
rétegek legkiválóbbjaiból alakuló ú j arisztokráciát, addig 

* A Londonban rendezett tanítói továbbképző tan-
folyamon szerzett tapasztala tok. 

írta: L O C Z K A A L A J O S D R . 

ez utóbbi viszont hihetetlen gyorsasággal kezdi a maga 
képére és hasonlatosságára alakítani az előbbieket. Az an-
gol társadalmi élet alapfeltételei évszázadokon keresztül 
változatlanul állandóak voltak olyannyira, hogy egyik ve-
zető emberük, Lord Gorell szerint a történetnek csak három 
szakasza van : a világ teremtésétől 1850-ig, 1850-től 
1918-ig és 1918-tól napjainkig. Az első szakaszt felfogása 
szerint az állandó mozdulatlanság, a változások hiánya, a 
my house is my castle jelige alapján az egyénnek a közétől 
e lvonatkozta tot t magánélete és a nemzet elszigeteltsége 
jellemezte. A második szakasz a harmadiknak előfutára és 
egyúttal okozója is, a technikai felfedezések kora. Ezek-
ben a felfedezésekben kell keresni nézete szerint a világ-
háború és az ez t követő összes változások okát . A gőz-
gép, a távbeszélő, az autó, repülőgép és a rádió oly gyö-
keresen t ámad ta meg a hagyományok megszentelt t a l a j á t , 
hogy a társadalom nem tud ta még megtalálni a vál tozot t 
viszonyok közt a maga helyét. A technikai ku l tú rá t kísérő 
zaj és sietség, a nyugalom és megállás hiánya nyugtalanná, 
á l lhatat lanná t e t t e az embereket. Az újabb és ú jabb be-
nyomások után való hajsza, az állandó keresés valami más 
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és más u t á n nemcsak ú j abb áldásos technikai fejlődést ered-
ményezett, hanem áldat lan helyzetet is teremtet t társa-
dalmi szempontból. A m u n k á t és életet megkönnyítő felfede-
zések túlságosan hamar, úgyszólván egy emberélet t a r t a m a 
a la t t követték egymást és nem adtak időt az emberiség-
nek, hogy életét, tá rsadalmi berendezkedését a vál tozot t 
körülményekhez idomítsa. És ez most o t t áll kiábrándulva 
isteninek képzelt technikai kul túrá jának eredményeiből s 
azt keresi, hogy mitévő legyen. Az emberiség történetének 
ezt a harmadik korszakát Lord Gorell szerint egy ú j t á r -
sadalmi rend után való lázas keresgélés jellemzi. A tá rsa-
dalmi osztályok egymásba olvadnak anélkül, hogy e keve-
redésből egyik is győztesen kerülne ki; a demokratikus jel-
szavakat fitogtató gróf szíve mélyén érzi, hogy nehezére 
esik leereszkedni az alsóbb osztályokhoz. A társadalmi 
egyenlőséget hirdető munkás lépten-nyomon rádöbben arra , 
hogy az emberek mégsem egyenlők. De a polgárság sem 
tud történelmi magaslatra emelkedve vezetőszerepre vállal-
kozni, mert amikor a demokrácia leghivatottabb letétemé-
nyesének vallja magát , s a j á t kebelében is kasztszerü 
hierarchiát állít fel. A parasz tság a városokba özönlik és 
részben a polgári, részben a munkásrétegbe olvad bele, ha 
pedig megmarad földje mellett , mindjobban indusztrializá-
lódik és emellett kezdi elveszteni munkájának gyümölcsébe 
vetet t bizalmát. A társadalmi rétegek egyensúlyvesztettsé-
géhez járul a nemek azelőt t soha fel nem merült harca. 
A női nem öntudatra ébredése, egyenjogúsítása a férfivel, 
a társadalmi, családi, gazdasági viszonyok mélyreható el-
tolódását , megváltozását vonta maga után . 

A társadalom elérkezett történetének legmozgalmasabb 
szakához, amely tele van kényelmet biztosító találmányok-
kal, idegeket feszítő zaj ja l , a képtelenségig fokozódó gyor-
sasággal és nem tudja , hogy mit csináljon mindezekkel. 
Mtndenfelé próbálgat anélkül, hogy sejtené, mi lesz a pró-
bálgatás eredménye. A művészetekben megnyilvánuló és a 
régi társadalom stat iszt ikus nyugalmát kifejező klasszikus 
irányzatok kedvelői e lőt t oly visszatetsző szín-, alak-, 
mozgás- és szóorgiák e nyugha ta t l an próbálgatás kifolyásai, 
amelyek csak arra vallanak, hogy az egyensúlyát vesztett 
emberiség lázasan keresi a nyugvópontot. A fékevesztett 
társadalmi megmozdulások, a kormányzati formák gyors 
vál takozása, a baloldali forradalmakból a jobboldali dikta-
tú rákba való átmenetnélküli ugrások a z t muta t ják , hogy 
az emberiség nem t a l á l t a meg mindazt, amit a vívmány-
ként t i sz te l t parlamentárizmustól, demokráciától, önrendel-
kezési jogtól várt és mos t tapogatózva, túlzásokon keresz-
tül keresi a megváltozott viszonyokhoz jobban hozzáillő 
társadalmi rendet. 

Az emberi társadalom hasonlít a felborult méhkashoz, 
amely körül a méhek lázasan zümmögnek ide-oda anélkül, 
hogy heiyükre találnának. 

De hol a kivezető ú t ebből a fenekestül felfordult világ-
ból? Hol a kéz, amely ismét ta lpára á l l í t ja a felborí tot t 
méhkast, módot adva a dolgozóknak, hogy ismét rendel-
tetésüknek éljenek? Hol a tanító, aki ezt az 1918-ban 
új jászülete t t 13 éves emberiséget megtaní t ja arra , hogy 
miképen éljen az 1918-ban elhúnyt elődjétől örökölt vív-
mányokkal ? 

Az angolok pártál lásra való különbség nélkül mind na-
gyobb meggyőződéssel kezdik hirdetni, hogy a nemzetek 
tanítómestereinek kezében van a jövő kulcsa. Érdekes, hogy 
a nevelés mindenhatóságába vetett h i t mennyire terjed. 
Ügy látszik, hogy az angol polgári társadalom görcsösen 
ragaszkodik az utolsó meutsvárba: a jövő nemzedékbe. 
E t tő l vár ja , hogy megoldja mindazokat a kérdéseket, ame-
lyekre ő maga nem t u d o t t feleletet találni és hogy ezt te-
hesse, olyan útravalóval a k a r j a ellátni, hogy erre a fel-

ada t r a alkalmas is legyen. Milyen legyen h á t az a nevelés, 
amelyben a jövő nemzedéket részesíteni kell, hogy a jelen-
legi káoszból kivezesse a polgári társadalom h a j ó j á t ? 
James El l io t t volt skót á l lamt i tkár mondotta, hogy a ne-
velés minden tényezőjének t i sz tában kell lennie azzal, hogy 
a XX. század gépkultuszának kora lejárt. Akik szerették 
a mult századot a technika századának nevezni, hamarosan 
rá kell hogy jöjjenek, hogy a huszadik század a biológia 
százada. Meg kell rögzíteni a társadalmi, jogi és főleg 
pedagógiai vonatkozásban az t az elvet, hogy az emberek-
ben nem gépekkel, hanem érző, gondolkodó, élő lényekkel 
van dolgunk. A nevelésnek nem lehet fe ladata , hogy a 
gyári, gazdasági és bürógépek kiszolgálására alkalmas, 
egyéniségnélküli, gombnyomásra járó munkásautomatákat 
hozzon létre. A jövő emberének elsősorban önállónak kell 
lennie. Olyannak, aki nem veti magá t alá a tömegpszichózis 
őrületének, aki tud és mer az árral szembeszállva egyéni 
utakon járni, akit nem lehet száz- és ezerszámra szerve-
zetekbe tömöríteni és azu tán a vezetők hata lmi céljai ér-
dekében kihasználni. Az ú j nevelésnek második feladata, 
hogy a kezei alól kikerült egyének gondolkozni tudjanak. 
A jövő nemzedék tagjai t meg kell tanítani ar ra , hogy ész-
beli képességeiket miként használ ják a leggazdaságosabban 
és a legelőnyösebben. Sir Eustace Percy volt közoktatás-
ügyi miniszter követeli, hogy az ifjúságot nagy gondolko-
dók művein keresztül rendszeresen kell nregtanítani a gon-
dolkodás művészetére és ökonómiájára. Ennek érdekében 
még a t i sz tára technikai életpályákra előkészítő iskolákban 
is szükségesnek t a r t j a a kötelező filozófiai tanfolyam fel-
ál l í tását , mert minden kérdés megoldásához, legyen az gya-
korlati vagy elméleti, tudományos vagy technikai, az egye-
dül sikerrel kecsegtető u t a t az elvont gondolkodásban isko-
lázot t agy biztosít ja. 

Az ú j nevelés következő feladata, hogy éles kritikai ér-
zéket teremtsen. Amidőn milliónyi tömegek nem tudják 
magukat a csábító jelszavak vonzó befolyása alól mente-
síteni és máról-holnapra megkövezik azt, aki felé még teg-
nap pálmaágakkal hozsannáztak, amikor a pietizmusból az 
ateizmus kar ja iba dobják maguka t egy éjszaka leforgása 
a la t t , eldobva eddigi felfogásukat önként, minden kény-
szer nélkül csak azért, mert néhány vezérürü szerint inost 
ez a helyes, akkor a jövő nemzedékbe bele kell nevelni a 
készséget, hogy válogatni tud jon és akarjon is, hogy ne 
induljon jelszavak után, hanem keresse mindennek az értel-
mét, oká t , hogy gondoljon a következményekkel, mielőtt 
állást foglalna valamely irányban. Minthogy a jövő század 
regényét nem a népek és nemzetek, hanem a közlekedési 
eszközök gyorsasága ál tal egymáshoz országhatárokon ke-
resztül is közelebb hozot t egyének fogják megírni, ezek 
minduntalan kénytelenek lesznek döntő elhatározásokkal 
élni. A sa j tó veszélyes kinövéseit már nem lehet többet a 
rendőri cenzúra ollójával ár ta lmat lanná tenni és minden 
rádiókészülék mellé nem lehet csendőrt állítani, megszűnt 
és lehetetlenné vált a kormányzásnak az a gondtalan 
módja, amikor rendőri és hatósági óvintézkedésekkel el 
lehetett zárni a népet a nem kívánatos befolyások elől — 
ezek ma már éppen a technikai vívmányok szócsövein ke-
resztül mindenhová megtalál ják az u ta t . Ma az egyedüli 
mód, ha minden egyes embert felruházunk az önálló ítélet-
alkotás ama kellékeivel, amelyek képesítik ő t arra, hogy 
túllásson a hangzatos jelszavakon és külső befolyás nélkül 
is állást foglaljon a jó mel le t t vagy a rossz ellen. Azután 
ál lhatatosságra kell nevelni a fiatalságot, hogy kitartson 
amellett, amit szigorú bíráló szeme igaznak ismert fel. 

Ami végül leginkább m u t a t j a az idők vál tozó szellemét 
az angol gondolkodásban, az az a követelmény, hogy az 
i f júságot igazi demokratikus szellemmel kell á t i t a tn i . Aki 
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ismeri Eton, Harrow, Rugby és az egyetemek közül Oxford, 
•Cambridge és a többi t i sz tá ra a legmagasabb rétegek gyer-
mekei részére fenntar to t t iskola szellemét, az nagyon cso-
dálkozik azon, hogy éppen Eton egyik vezetőembere, Frank 
Roscoe száll síkra azért, hogy a középiskolákat megnyis-
sák a legszélesebb néprétegek számára. Még tovább megy 
Sir Percy Nun, a London Day Training College igazgatója, 
aki követeli a kasztrendszer letörését az iskolapolitikában. 

Milyen legyen hát az az iskola, amely mindezeket a kí-
vánalmakat megvalósít ja? Az első és ta lán legfőbb út-
muta t á s t megadja az, ami a fenti felsorolásból hiányzik. 
Sem a taní tók, sem az ipar, kereskedelem szakembe-
rei, sem a politikai és művészi világ képviselői egyet-
len alkalommal sem hangoz ta t t ák , hogy a tanulók keveset 
tudnak, hogy ezt vagy az t a t á rgya t kellene nagyobb óra-
számban vagy behatóbban taní tani . A megváltozot t angol 
társadalom az iskolától nem nagyobb tudást , hanem jobb 
nevelést követel. Lees Smith munkáspárti közoktatásügyi 
miniszter nyilvános beszédben ál lapí tot ta meg, hogy a 
tanulók ismeretmennyisége nemcsak hogy kielégítő, hanem 
a múlthoz viszonyítva meglepően nagy. Ebből nem azt a 
következtetést vonta le, hogy a gyermekek ta lán túlsókat 
tudnak, hanem azt, hogy túlságosan kell fáradniok, amíg 
a magas követelményeknek eleget tesznek. Az ú j iskolának 
szerinte oda kell hatnia, hogy a munka mértéke ne a ki-
váló tehetségű gyermekek munkaképessége legyen. Az iskola 
legyen olyan hely, ahol egyformán jól érzi m a g á t a szeré-
nyebb és a nagyobb szellemi erőkkel megáldott tanuló. Az 
iskolának á t kell alakulnia önálló gyermektársadalommá, 
amelyben a gyermek áll a központban. Ha a tanuló ked-
ves o t thont ta lá l az iskolában, ahol nem lesz nevetség 
tárgya, mert egyik vagy másik tárgyban t a l án kevesebb 
képességet vagy rosszabb eredményt tud felmutatni , akkor 
nem fogják őt még felnőtt korában is üldözni iskolai életé-
nek vissza-visszatérő kínzó emlékei. Az olyan iskola, 
amelybe a gyermek szívesen, vágyódással jár , számíthat 
arra, hogy a nevelés terén is mélyebb nyomokat szánt az 
i f jú lélekbe, olyanokat, amelyeket később nem lesz oly 
könnyű sem befolyásolással, sem kényszerrel kiölni. Az ú j 
angol iskolának meg kell teremtenie az együttműködés 
szellemét egyrészt az egyes tanulók közt, másrészt a tanu-
lóság és a tanárság közt. A tanulóknak érezniök kell, hogy 
közös és nem egyéni célok érdekében fáradoznak és tudniok 
kell, hogy a közös cél elérése a tanárnak épp olyan érdeke, 
mint nekik. A munkájuk i ránt együttérző érdeklődést tanú-
sító taní tó , t anár ne forrása legyen az ismereteknek, hanem 
közvetítője. A tanulóknak minden lehető a lkalmat meg 
kell adni, hogy sa já t munkájukkal szerezzék meg a tudást. 
Ha eközben egymást segítik, ez nem büntetendő és meg-
szégyenítést érdemlő tény, mint volt a régi iskolában. 
Ellenkezőleg, iá kell szoktatni a tanulókat arra , hogy el-
ismerjék a kiválóbb tehetségű fölényét, másrészről pedig a 
tehetségest r á kell nevelni a r ra , hogy képességeit ne önző 
egyéni érvényesülése érdekében használja ki, hanem a köz 
javára kamatoztassa. Nem mindegy, hogy a tanuló a ta-
nártól, a könyvből vagy másik társától t anu l j a meg azt, 
amit tudnia kell, mert az élet sem mindig rendel idősebbe-
ket tanítómesterekül, hanem igen sokszor egykorúak, sőt 
fiatalabb elöljárók szavára kell hallgatni. A régi iskola 
termelte ki azokat az elkényeztetett kegyenceket, akik vagy 
tehetségük által vagy ügyesebb, sokszor csak kevésbbé 
lelkiismeretes eszközök alkalmazása által megnyerték taní-
tójuk kedvét és később az élettel szemben is önhitt el-
bizakodottsággal várták a megkülönböztetett elbánást, 
amely ha elmaradt, hamarosan mindenre képes elkeseredés-
nek, ha teljesedésbe ment, lelketlen zsarnokságnak let t 
kiinduló pont jává. Az új iskola kis társadalmában meg-

valósítandó demokratikus szellem a kiválóságot a társak 
sorából önként adódó és nem felülről adományozot t el-
ismeréssel jutalmazza, a hiányzó tehetséget pedig megértő, 
segítő kéz nyúj tásával pótolja. 

Ernes t Raymond neves angol író fejezte ki legjobban 
az t a követelményt, amelyet az ú j nevelés az egyes tár-
gyakkal szemben felállít. Nem az t kívánjuk — úgymond —, 
hogy a gyermekek tud janak , hanem azt , hogy interpretál-
janak, ne tényekre és ada tokra tanítsuk őket, hanem az 
ezek mögöt t rejlő okokra. És ha végignézi az ember mind-
azokat a tanácsokat, amelyeket a legkülönbözőbb tan tá r -
gyak taní tásának módszerével kapcsolatban az erre leg-
illetékesebb szakemberek az angol tan í tóknak adtak, fel-
tűnik, hogy sohasem a tárgyi ismereteket hangsúlyozzák, 
hanem mindig csak a bennük rejlő nevelő értéket keresik. 

Nem lehet célja az angol iskolának, hogy a mul ta t meg-
örökítse — mondta Sir Percy Nun. Az emberiség múl t j a 
nem önmagáért, hanem csak mint a jelen és a jövő tükre 
t a r t h a t számot az iskola idejére. A nevelésnek és taní tás-
nak nem szabad ugyan elhanyagolnia a tradíció tiszteleté-
ben kifejeződő nagy nevelő erőt, azonban mindenkor a jö-
vőre függesztet t szemmel kell az eseményeket tárgyalni. 
A mul t maga még nem érték, ezzé csak akkor lesz, ha 
tanulságul szolgál a jelenre és a jövőre nézve. A modern 
angol iskola tehát nem aka r j a kizárni a történelmi elemet, 
de ar ra igyekszik, hogy a tanuló önként megnyilvánuló 
érdeklődését csak oly t á rgy ra irányítsa, amely maradandó 
értéknek bizonyult. Ez értékek közül leginkább hang-
súlyozzák az emberbaráti szeretetet, a kölcsönös megértést, 
a mások véleményének tiszteletben t a r t á sá t . Amint Fischer, 
a nagy közoktatásügyi reformot alkotó miniszter kifejezte, 
ne ar ra tanítsuk meg a gyermekeket, hogy a szociális kér-
désekkel szemben miképen viselkedjenek, hanem arra, hogy 
legyenek jók, megértők és figyelmesek embertársaik iránt , 
hogy képesek legyenek: t o get under the skin of an other 
man. Aki bele tudja m a g á t képzelni embertársa helyzetébe, 
az ennek ba já t is megérti és kész segíteni r a j t a . 

De aki mindezt növendékei tu la jdonává akar ja tenni, 
annak magának is hasonló kiválóságokkal kell rendelkeznie. 
Az ú j nevelés fokozot t igényeket t ámasz t az oktatókkal 
szemben. A vezetőemberek nyiltan hirdették, hogy a tanár-
ságnak nem szabad többé megelégednie azzal a szereppel, 
hogy a tanteremben instruktor legyen. Lees Smith munkás-
pár t i közoktatásügyi miniszter kívánsága szerint az okta-
tónak az iskolatermen kívül is egyéniségnek kell lennie és 
vezető szerepet kell vállalnia az életben. Az egyik lon-
doni képzőintézet igazga tó ja pedig egyenesen követeli, hogy 
a t an í tó és tanár ismerje el a megváltozott világ szelle-
mét és az életben felmerülő társadalmi kérdésekkel szemben 
való viselkedésében az eddigitől lényegesen eltérő, megválto-
zo t t állást foglaljon. A demokratikus világnézetet utó-
gondolat nélkül magáévá kell tennie. Nem szabad különb-
séget tennie a taní tói munka értéke köz t aszerint, hogy 
valamelyik évszázados College falai közt ar isz tokra ta 
gyermekeket vagy egy külvárosi iskolában államsegélyes 
gyermekeket taní t . Minden nevelőmunka egyformán értékes, 
akár óvodában folyik, akár egy világhírű középiskolában, 
akár pedig valamelyik szakiskolában. A tanítóképzésben 
eszerint nem jelenthet különbséget az, hogy valaki milyen 
iskolafajban akar tan í tan i , mert az elemi iskolában éppoly 
nehéz és felelősségteljes a tanítás, mint a középiskolában. 
Angliában a taní tás nincs szakképzettséghez kötve. Meg-
követelik azonban, hogy a tanító legyen haladó ember, 
tanúsí tson beható érdeklődést a modern világ i ránt és t a r t -
son fenn kapcsolatot a mindennapi élet eseményeivel. Más 
szóval ez azt jelenti, hogy a taní tás ne legyen önmagáért, 
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hanem az életre való nevelésért. Nem szabad az if júságot 
elzárni a modern élettől. A mai gyermek élete gazdagabb, 
szabadabb, teljesebb a réginél, a tanító ne irigyelje ezt az 
i f júságtól , mondotta a minisztérium legfőbb inspektora. 
A modern világ elfogadása azonban kell, hogy az emberi 
művelődés hagyományainak megértésével párosuljon, mert 
csak így alkalmas a t an í tó arra, hogy a mul t értékeit a 
jelenbe átmentse. Talán különlegesnek látszik, hogy akadt , 
aki a taní tótól művészi érzéket, ízlést kívánt , hivatkoz-
ván arra , hogy az ú j világ forrongó lelkületét megfelelő 
művészi táplálékkal is csi t í tani kell. 

Természetes ezek u tán , hogy a másfél százezernél több 
tan í tó és tanár ilyen gyökeree átalakí tása nem történhetik 
máról holnapra, de viszont az t az időt sem lehet kivárni, 
amíg a jelenleg működő 51 képzőintézet az ő 7000 jelölt-
jével kicseréli az egész mostani tanítói és tanár i kar t . 
A helyzet nyi t ja ezeknek átképzésében, illetve továbbkép-
zésében rejlik. Ez pedig serényen folyik. Nem az állam, 
hanem legnagyobbrészt a helyi hatóságok vagy erkölcsi 
közületek, pl. tanítóegyesületek rendezik a továbbképző tan-
folyamokat. Lees-Smith közoktatásügyi miniszter hivatalos 
megállapítása szerint az elmúlt évben 46 ezer taní tó és 
t aná r vet t részt szünidei tanfolyamokon. A tanfolyamok 
nom tesznek különbséget iskolafaj között, a középiskolák 
és elemi iskolák tanítói egyarán t vesznek részt az előadá-
sokon. Az eltérés csak annyiban van, hogy egyes előadások 
különös tekintettel vannak a tanulók egyes korosztályaival 
kapcsolatos módszertani szükségleteire és így a hallgatóság 
vá loga tha t a neki legjobban megfelelő előadások között . 
Ezek a tárgyak módszertani és didaktikai i rányzatúak. 
Vannak azonban közös előadások is, amelyeken valamennyi 
hal lgatónak részt kell vennie. Ezek az eddigiekben jelzett 
átképzésnek igazi szócsövei. Ezeket az előadásokat ugyanis 
a politikai, gazdasági, társadalmi élet vezetőemberei ta r t -
ják meg azzal a céllal, hogy a taní tósággal első kézből 
ismertessék meg a társadalmi kérdéseket és azoka t az igé-
nyeket, amelyeket az iskolával, a tanítósággal szemben az 
élet állí t fel. A London városában rendezett tanfolyamon 
pl. két volt és egy tényleges közoktatásügyi miniszter tar-
t o t t előadást, kik közül az utóbbi a munkáspárt , a másik 
ket tő pedig a liberális és konzervatív pár t á l l áspont já t is-
mer te t te a nevelésügy terén, ezeken kívül szóhoz ju to t t 
a közlekedésügyi miniszter, a közoktatásügyi miniszter 
helyettese, a minisztérium néhány főtisztviselője, egy író, 
egy művész, egy egyetemi tanár , a londoni Lordmayor, egy 
magasrangú katona, egy világhírű utazó, a legnagyobb 
tanítóegyesület elnöke és egy színésznő. Mindannyian egy-
egy előadás keretében az vol t a feladata, hogy az ál ta la 
képviselt szemszögből vi lágí tsa meg az okta tók szerepét 
a társadalom jövő kialakulásában. A módszertani előadá-
sokat kivétel nélkül az illető tárgyak elismert elemi iskolai 
taní tói vagy középiskolai t anára i t a r to t ták . Ezen a téren 
szándékosan nem vonják be az egyetemi t anároka t , azzal 
a megokolással, hogy ezek egyrészt nagyon távol állnak 
az iskolától és így nem tudnának gyakorlat i lag is értéke-
sí thető tanácsokat adni, másrészről azonban annyira egy-
oldalú művelői szakjuknak, hogy az ok ta tóka t is veszélyes 
irányban befolyásolnák. A mi szemünkben ha tá rozo t t an 
különösnek látszik, hogy b á r az angol ok ta tók képzettsége 
sok kívánni valót hagy há t ra , mégse l á t j ák szükségesnek 
az egyes tárgyak legújabb tudományos eredményeinek 
ismertetését. 

A szünidei tanfolyamokon kívül a továbbképzésnek egy 
másik rendkívül érdekes módja is erősen dívik. Ez a postán 
kézbesített előadások rendszere. Aki egy-egy ilyen tan-
folyamra beiratkozik, egyes időközökben n y o m t a t o t t íveken 

megkapja az érdeklődési körébe eső fontosabb kérdések fel-
dolgozását kiváló szakemberek tollából. Mintaleckék, dol-
gozat i feladatok, szemléltető eszközök és kísérletek leírása 
váltakozik elméleti fejtegetésekkel és gyakorlati módszer-
tani felvilágosításokkal. Mindezek természetesen szorosan 
illeszkednek az illető résztvevő ál tal megjelölt tárgyhoz. 
Igazgatók és adminisztratív tisztviselők részére is rendez-
nek ilyen tanfolyamokat , amelyeknek nagy előnye még az 
is, hogy a résztvevő bármely a gyakorlatban felmerült 
nehézségére is levélbeli külön felvilágosítást, tanácsot 
kapha t . 

Az oktatók a tanfolyamokon, akár szóbeliek, akár pos-
ta iak, nem kirendelés alapján, hanem önként vesznek részt. 
A nyári pihenés egy részéről való lemondással és emellett 
nagy összegek lefizetésével járó á ldozatot az oktatók ter-
mészetesen nemcsak pusz ta lelkesedésből hozzák meg. Egy-
egy tanfolyam elvégzése emeli az illető értékét az alkal-
mazó hatóság szemében. Mint igazi üzletemberek, az ango-
lok a tanügy terén is megvalósítják az t az elvet, hogy aki 
többet , jobbat tud nyúj tani , azt nagyobb fizetés is illeti. 
Egy-egy tanfolyam elvégzése módot és a lkalmat nyúj t az 
illetőnek fizetési igényei emelésére, illetőleg jobb helyen, 
nagyobb városban, szebb iskolában való elhelyezkedésre. 

Az angol társadalom sokat vár az oktatóktól , lépten-
nyomon politikusoknak, a közélet vezető embereinek szájá-
ból hallani, hogy a nevelők társadalmi megbecsülése a közel-
jövőben mindjobban emelkedni fog, mer t mindenki tőlük 
v á r j a az idők jobbrafordítását . Lord Eustace Percy sze-
r in t : „a mai helyzetben nem alkudozásokra és nem annak 
mérlegelésére van szükség, hogy mi legyen az oktatók, a 
rendőrség és a többi közalkalmazott fizetésének megfelelő 
viszonya, hanem sokkal inkább arra, hogy mindenki, bele-
értve a parlament t ag ja i t , a minisztereket és üzletembere-
ket is, haj í tsa bele abba az ingoványos mocsárba, amelyen 
most állunk, különböző egyéni érdekeit és ily módon ké-
szítsünk biztos a lapot a jövő nemzedékek nevelésének". 
Az ilyen és ehhez hasonló kijelentések elhangzása u tán 
néhány nappal jelent meg a hír, hogy az angol oktatók 
fizetését 20%-kai le akar ják szállítani. A takarékossági 
bizot tság eredetileg 30%-kai kívánta csökkenteni a fize-
téseket, ettől azonban a következő megokolás alapján ál lot t 
el: „tekintettel ily nagymérvű fizetésleszállítás keresztül-
erőszakolásának (sic!) gyakorlat i nehézségeire és tekintettel 
ar ra , hogy az ok ta tók fokozatosan magasabb életkörülmé-
nyekhez alkalmazkodtak, ami természetszerű következménye 
az időközben felemelt fizetésük magasabb vásárlóerejének, 
nem volt módunkban ily nagyfokú leszállítást javasolni". 
De r ámuta t a b izo t t ság arra, hogy az oktatók nagy á t laga 
még a leszállítás u t án is háborúelőtti fizetésének több mint 
a duplá já t fogja kapni, pedig az 1921-ben a Dunuham 
Comittee által megál lapí tot t fizetési fokozatból 1924-ben 
már 5%-o t levontak, tekintettel az akkor bekövetkezett 
áresésekre. A b izo t t ság azonban ezt a javaslatát nem 
t u d t a egyöntetűen keresztülvinni. Kisebbségi különvélemény 
alakul t ki, amely t i l takozik a fizetéseknek ily nagymértékű 
leszállítása ellen. R á kell mutatni arra, hogy a főérv a le-
száll í tás ellen az iskolák és az ok ta tás színvonalának meg-
t a r t á s a volt. „Megítélésünk szerint —- mondja a kisebbségi 
jelentés — nem lehet érdeke a nemzeti takarékosságnak 
még a mai pénzügyi szűkösség idején sem, hogy az iskolák 
fejlődését a mai á l lapotában megállítsa és nem járulhatunk 
hozzá olyan javaslatokhoz, amelyek a nemzet gyermekei 
nagy részének művelődési lehetőségét szűkíteni igyekeznek 
abból a célból, hogy oly pénzügyi nehézségeket kerüljenek 
ki, amelyek felmerülésének okaiért a gyermekek nem felelő-
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sek, de amelyek súlyát a jövőben mint felnőttek mégis ők 
fogják viselni; éppen ellenkezőleg, minden alkalmat meg 
kell nekik adni, hogy megszerezhessék az t a tudást és 
ügyességet, amely képessé teszi őket a teher elviselésére és 
amely, ha nem is könnyíti meg ezt, mindenesetre elhárítja 
& belőle származó egyenlőtlenségek növekedését." Megálla-
pí t ja a jelentés, hogy nagyon nehéz a taní tás hivatását a 
többi szolgálati ággal kapcsolatba hozni és ezekkel össze-
hasonlítani, azonban mégis le kell szögezni, hogy a köz-
alkalmazottak harmadik csoportja, ahová az irodaszemély-
zet is tartozik, határozottan nagyobb fizetést élvez, mint 
az oktatók, pedig ez utóbbiaknak előképzettsége semmi-
esetre sem áll az előbbieké mögött. Mindezek alapján a 
kisebbségi különvélemény a fizetéseknek 12-5%-kai való le-
száll í tását javasolja. Talán nem lesz érdektelen néhány 
.fizóval kitérni arra, miként fogadták a taní tók és tanárok 
a leszállítás hírét. Az angol jellemből folyik, hogy sem 
zivataros jeleneteket, mégcsak hangosabb kitöréseket sem 
okoztak a leszállításról érkező hírek. Különös, hogy bár 
ál talános volt a panasz a nehéz megélhetésről, a leszállítás 
nem vá l to t t ki elkeseredést. Az unalmasságig hangoztatot t 
angol hidegvér nem tagadta meg magát. Pedig az ő hely-
zetük sem nevezhető rózsásnak, mert az elemi iskolai taní-
tók átlagos fizetése 245 font, a középiskolai tanároké 
397 font. 

Lapjaikban már kissé harciasabb hangnemet ütöt tek meg. 
Bár a Teachers World hangsúlyozta, hogy az oktatók na-
gyobb részét a hírek nem nyugtalanít ják és azok közt is, 

akiket nyugtalanítanak, inkább az ellenállás szelleme ta-
pasztalható, mint a félelem jele, mégis nem egy keserű 
nyilatkozat is megjelent. A vérmesebbek arra is hivatkoz-
tak, hogy az okta tók Nemzeti Szövetségének egymillió 
font tartaléktőkéje van arra az esetre, ha az ország vala-
mennyi oktatója abbahagyná a munkát. De ez a fenyege-
tés inkább a sötétben önmagát kiabálással biztató gyer-
mekre emlékeztet, mert még ugyanazon a lapon kijelentik, 
hogy „a legkisebb valószínűsége sincs meg annak, hogy ily 
szerencsétlenség bekövetkezhessék". Általában nem annyira 
a fizetésleszállítás ténye, mint inkább a módja ellen küz-
denek. 1921 óta ugyanis törvényes szervük van a fizetéssel 
kapcsolatos ügyek megvitatására, most kifogásolják, hogy 
nem ez, hanem a Takarékossági Bizottság tárgyalja ügyü-
ket. Követelik továbbá, hogy képviseletük jelenlétében tör-
ténjenek a tárgyalások és ezek ne legyenek titkosak, ha-
nem nyilvánosak. Mint látható, mindeme kívánságok a fej-
le t t angol jogérzék megsértéséből fakadnak és inkább elmé-
leti jelentőségűek. A z a követelésük pedig, hogy a leszállí-
tás, függetlenül a megállapított százaléktól, csak egyévi 
határidő múlva lépjen életbe, inkább csak a hatóságok ama 
követelésének ellensúlyaként tekinthető, hogy az egyes fize-
tési fokok közt levő várakozási időt hosszabbítsák meg. 

Az oktatók mindenesetre komolyan és nyugodtan visel-
kednek nemcsak személyükben, hanem szervezeteikben is. 
És talán a saját válságukban tanúsí tot t viselkedésük a leg-
jobb bizonyítéka annak, hogy a társadalom válságát egye-
dül ők hivatottak megoldani. 

A T A N T E R V V É G R E H A J T Á S A 
E l m é l e t i fe j tege tések és gyakor la t i tan í tások. 

Karácsonykor. 
— Költeménytárgyalás a IV. osztályban. — 

I r ta : Drozdy Gyula. 

Ebben a tanítási tervezetben azt óhajtom be-
mutatni, hegy miként készülök elő s az előké-
szület alapján miként tárgyalom Szabolcska 
Mihálynak „Karácsonykor" című költeményét. 
A költemény ez: 

K a r á c s o n y k o r . 

Egy nap meg egy este 
Minden esztendőben: 

.Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 

Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig, 
Karácsony szombattól 
Karácsony napjáig. 

Karácsony szombatján, 
Hogy a csillag támad, 
Kinyitnám aranyos, 
ßyöngyös palotámat. 

Minden elhagyottat 
Oda gyűjtögetnék, 
Sápadozó á rvá t 
Szárnyam alá vennék. 

Ha koldus, ha bűnös, 
Nagy birodalmamba' 
Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna. 

Könnyet ahol látnék, ' 
El azt se kerülném, 
Szép selyem kendőmmel 
Szépen letörülném! 

Karácsony estéjén, 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 

E l ő k é s z ü l e t t a r t a l m i s z e m p o n t b ó l : H a a z t 
akarom, hogy azok a gondolatok és érzelmek, 
melyeket a költő ebben a költeményben kife-
jez, gyermekeim lelkében irányító élménnyé 
alakuljanak, előbb a saját lelkemben kell azo-
kat élménnyé alakítanom Még pedig azért, 
mert tárgyalás közben csak a saját élménye-
men át tudok gyermekeim lelkében hasonló él-
ményeket alakítani. A társadalmi szempontból 
való előkészület közben tehát arra törekszem, 
hogy a költeményben kifejezett gondolatokat 
és érzelmeket megértsem s érzelmi vonatkozá-
sait átéljem. 

Nézzük hát a költeményben levő gondolato-
kat és érzelmeket a maguk összefüggésében! 

Ügy képzelem, hogy Szabolcska ezt az örök-
szép költeményét így karácsony táján írta. Ak-
kor, mikor lelkét karácsonyi hangulatok melen-
gették. Egyszer szobájában csendesen üldö-
gélt, miközben a karácsonyra meg a szegény 
emberekre gondolt. Ekkor az a vágy támadt 
lelkében, hogy király szeretne lenni. Nem 
örökre, csak rövid időre. Minden évben csak 
egy nap meg egy este. Mégpedig karácsony es-
téjén, karácsony napján. S a költő nem önző 
érdekből szeretett volna király lenni, hanem 
azért, hogy a szeretet ünnepén a szegényeken, 
a szűkölködőkön, az elhagyottakon, az árvákon, 
a szenvedőkön segítsen. Költeményében azt 
mondja Szabolcska, hogyha király volna, nagy, 
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gazdag, fényes palotája volna, Ö ennek a palo-
tának kapuit minden karácsony estéjén ki-
nyitná, kitárná. Odahívna minden elhagyottat, 
minden árvát, nélkülözőt és szenvedőt. A kol-
dust is, a jót is, meg a bűnöst is. Még pedig 
azért, hogy ezen a szent estén senki se nélkülöz-
zön, hanem mindenki örüljön, mindenki érezze 
a szeretet melegét. Azt szeretné, lia ezen a na-
pon, ezen az estén nagy birodalmában senki se 
szenvedne, senki se bánkódna, hanem mindenki 
boldog lenne. Ezen az estén maga a király tö-
rülné le a szenvedők arcáról a könnyeket. Még-
pedig szép selyemkendővel. Összeolvadna ezen 
az estén a király és a koldus: meleg szeretet-
ben. S a költő szerint ez lenne az igazi boldog-
ság! 

Micsoda szép, micsoda örökbecsű gondolatok 
ezek! Átgondolni, átélni is gyönyörűség! S mi-
csoda pedagógiai érték rejlik ebben, ha élmény-
nyé alakul ez a költemény a tanító és a gyer-
mek lelkében! 

Ha a költemény alapgondolatát keresem, azt 
látom hogy nem más ez, mint a felebaráti, kü-
lönösen a szegények, az elhagyottak, az árvák, 
a szenvedők iránti szeretet és könyörület, mely 
a költő mélységes vallásos érzületéből fakad. 
Alkalmas tehát arra, hogy gyermekeim lelké-
ben a szegények, a nélkülözők, a szenvedők 
iránt szánalmat keltsek s ezzel lelkükben a fe-
lebaráti szeretet érzését felkeltsem és mélyít-
sem. 

A költeményben kifejezett gondolatok és ér-
zelmek a karácsonnyal, a szeretet, a család ün-
nepével vannak kapcsolatban, tehát tárgyalása 
alkalomszerű. Mindig voltak, vannak és lesz-
nek szegények, nélkülözők és szenvedők. De 
annyi talán soha sem volt, mint most. S ez vá-
rosban, falun, tanyán egyaránt hallják, látják 
tapasztalják, sajnos, nemcsak a felnőttek, ha-
nem a gyermekek is. Éppen azért ez a sajnála-
tos körülmény ennek a költeménynek időszerű-
ségét még inkább fokozza A körülöttünk levő 
szenvedést, nélkülözést, szegénységet elhall-
gatni, észre nem venni, nem volna helyes peda-
gógiai eljárás. Mégpedig azért, mert hiszen a 
költeményben éppen arra kíván rámutatni a 
költő, hogy vannak köztünk szegények, nélkü-
lözők, szenvedők, akikkel jót kell tennünk, 
akiknek fájdalmát enyhítenünk kell. Sajnos, 
mert most ez nagyon is előtérben van az élet-
ben, én pedig ennek az életnek nevelek, éppen 
azért tárgyalás közben erre is kitérek. Igaz, 
hogy kényes dolog lesz, mert valószínű, hogy 
gyermekeim között is vannak nélkülözők, szen-
vedők. S vájjon lehet ezeknek a lelkében mások 
szenvedése, nélkülözése iránt szánalmat kel-
teni? . . . Hiszen maguk is szánalomra méltók . . . 
Avagy önmaguk iránt keltsek szánalmat'?... 
Nem! Ez nem is lehet, mert önmaga iránt szá-
nalmat, bármily nagy is valakinek a szenve-
dése, a keserűsége, nem lehet kelteni. Ö maga 
csak érzi a nélkülözést, a szenvedést, de szána-
lom önmaga iránt nem jelenik meg a lelkében. 
Ezt az érzést a Teremtő nem az „én", hanem 
mások számára helyezte el a lélekbe. S milyen 
jó, hogy odahelyezte! Mégpedig azért, mert leg-

többször a szánalom a forrása a felebaráti sze-
retetnek. Annak a felebaráti szeretetnek, mely 
távoltartja az embert az önzéstől s mások 
iránti jócselekedetekre készteti. S milyen böl-
csen van az is elrendezve, hogy a szenvedők, a 
nélkülözők lelkében is megjelenik a szánalom 
akkor, mikor mások nélkülözését, szenvedését lát-
ják! És mennyi, de mennyi emberi nemes csele-
kedetnek lett már ez rugója! Godoljunk csak 
Vörösmarty szegény asszonyára, az ő édes-
anyjára, aki még az imakönyvét is kétfelé osz-
totta. Avagy gondoljunk arra a sokat jelentő 
s nemes cselekedetet elénk varázsoló magyaros 
mondásra, amely azt mondja, hogy: „még az-
utolsó falatját is odaadja". De megvan ez a 
gyennekmesékben is, például a „Csillaghullás"-
ban. 

Mindezekkel csak arra akartam rámutatni, 
hogy nevelési szempontból a nélkülöző gyer-
mek lelkében is meg kell lennie azoknak az ér-
zelmeknek, amelyeket Szabolcska költeményé-
ben oly szépen kifejez. És meg is fog jelenni, 
mert a költemény tárgyalása közben minden 
gyermek át fogja élni a szegények iránti szá-
nalmat s így a költő vágya, szíve kívánsága él-
ménnyé fog alakulni a gyermek lelkében. Ez az 
élmény pedig egyaránt fontos a szegényre és a 
gazdagra. S nevelési szempontból nem baj az, 
ha a felindított érzelmeknek megfelelő helyes-
cselekedeteket nem is vihet véghez nyomban a 
gyermek. Az élmény hatása, a vággyal együtt, 
ott marad a lélekben s majd egyszer rúgója lesz 
a helyes cselekedetnek. Sőt az a vágy hajtóerő-
nek is lehet csirája. Olyané, amely másokért 
való munkálkodásra fogja késztetni a gyerme-
keket. 

A költeményben rejlő gondolatok és érzelmek 
arra is alkalmasak, hogy a közösség s a nem-
zeti összetartás érzelmét is ébreszgessem 
velük gyermekeim lelkében. Erre felhasználom 
a Horthy Miklósné nyomorenyhítő akcióját, 
amiből sok-sok szegény kap enyhülést, kivált 
így karácsony táján. Ezzel a gyermekek nem-
csak a szerető, az irgalmas sziveket fogják 
érezni, hanem azt is, hogy a nemzet tagjai se-
gítenek egymáson akkor, mikor bajban vannak. 
Sőt ha alkalmam van rá, arra is rámutatok, 
hogy a községek is segítik a maguk szegényeit. 

Alaki előkészület: Az eredmény elérése szem-
pontjából nem lehet közömbös az sem, hogy 
miként értetem meg, miként éreztetem át a köl-
teményben rejlő gondolatokat és érzelmeket. 
Erre is elő kell készülnöm. A tartami előkészü-
let után megállapítom tehát, hogy a költemény 
befogadásához bizonyos hangulatra van szük-
ség. Olyanra, melynek jegyei ugyanazok az ér-
zelmek, melyek a költeményben vannak. Az 
előkészítés első mozzanata tehát a felebaráti 
szeretet s a szánalom érzelmének felkeltése lesz. 
Ezt elérem azzal, ha a szegényekről, az árvák-
ról, a elhagyottakról megfelelő alakban beszél-
getünk. Általánosságban is, meg ha valakinek 
érzékenységét nem érintem, konkrétumokról is. 
Minthogy a költemény s az abban kifejezésre 
jutó érzelmek a karácsonnyal vannak kapcso-
latban, karácsonyi hangulatot is keltek gyerme-
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keim lelkében s egyben megteremtem a szegé-
nyek sorsa és a szeretet ünnepe közötti kapcso-
latot is. 

Az előkészítés következő mozzanata az lesz, 
hogy a költőt előtérbe állítom úgy, amint ő így 
karácsony táján a szegényekre s a szenvedőkre 
gondol. Majd kitűzöm a célt úgy, hegy a költe-
ményt núnt Szabolcska Mihály gondolatát és 
érzését állítom a gyermekek elé. 

A tárgyalás első pontja a költeménynek meg-
szakítás nélkül való elolvasása vagy elszavalása 
lesz. Ennek a bemutatásnak feltétlenül mintá-
nak kell lennie. 

Mikor a költeményt a gyermekeim teljes egé-
szében s művészi bemutatásban hallják, ez ha-
tást fog gyakorolni az ő lelkükre. Ha megvan 
a hatás, a tárgyalás következő mozzanata az 
lesz, hogy erről a hatásról beszámolnak. Arról, 
ami lelküket az első hallásra megragadta. I t t 
tehát nem faggatom a gyermekeket. Csupán 
csak azt fogják elmondani, ami a költeményből 
lelkükben felszínen van. Egészen bizonyos, 
hogy a költeménynek több olyan gondolata 
lesz, melyről nem is szólnak a gyermekek. Még 
pedig azért nem, mert ezek a sorok között van-
nak elrejtve. Ezeket felszínre kell hoznom, hogy 
átélhessék, elmélyítsék. Ezt szolgálja a tárgya-
lás harmadik mozzanata a költeménynek gon-
dolatcsoportonként való tárgyalása. 

Ha a költemény gondolati tagoltságát nézem, 
megállapíthatcm, hogy annak minden vers-
szaka egy-egy gondolatcsoport, tehát tárgyalás 
közben minden versszak elolvastatása után 
megállunk s a versszakban kifejezett gondola-
tokról és érzelmekről beszélgetünk. 

A részenkénti tárgyalás közben széthullott a 
költemény egysége. Ezt egybe kell illesztenem. 
Ez úgy történik hogy a költeményt megszakí-
tás nélkül átolvastatom, majd tartalmát mon-
datom el. 

De még ezzel sincs vége a költemény tárgya-
lásának. Még pedig azért, mert eddig a költe-
ményben kifejezett gondolatokkal és érzelmek-
kel csak úgy foglalkoztak a gyermekek, mint 
Szabolcska gondolataival és érzelmeivel. Pedig 
nekem nevelési szempontból a r r a van szüksé-
gem, hogy a költeményben kifejezett érzelmek a 
gyermek élményei legyenek, hogy a való élet-
hez kapcsolódjanak. Éppen azért a felindított 
érzelmeket a mi szegényeinkhez, a mi nélkülö-
zőinkhez kapcsolom s közben mélyítem. Végül 
a költeményt a gyermekek megtanulják, az is-
kolában és otthon elszavalják. 

T A N Í T Á S . 
E l ő k é s z í t é s . 

a) Hangulatkeltés. — Néhány nap múlva itt 
a karácsony. Látom, már készülődtök is rá. De 
tudjátok-e, hogy minek az emlékére üljük ezt 
az ünnepet! — Jézus születésének emlékére. 
— Ki volt Jézus Krisztus? — Istennek egyszü-
lött fia. — Hol született1? — Betlehemben. —Azt 
is tudjátok, hogy istállóban született, szegé-
nyes jászol volt a bölcsője. Pedig Isten fia volt. 
Fényes királyi palotában is születhetett volna. 

De Isten úgy akarta, hogy az ő fia szegényen 
szülessen, hogy nélkülözzön s hogy ezzel is pél-
dát adjon az embereknek. 1931 év előtt nagy 
volt az öröm az emberek között, mikor Jézus 
megszületett. Születésének emlékét az emberek 
minden évben meg is" ünneplik. Ilyenkor a jó 
gyermekeknek ajándékot is hoz a Jézuska. Ha-
bár ezen a fokon a gyermekek már rendszerint 
tudják, hogy a karácsonyfát s az ajándékot 
nem a Jézuska hozza, mégis szívesen ringat-
ják magukat abban a misztikus hitben, hogy 
maga a Jézuska hozza azt. Éppen azért úgy is 
beszéljünk róla. Jobb, nevelési szempontból 
ideálisabb ez, mintha „felvilágosítanánk". A 
nagyon „felvilágosult" gyermekek „felnőtt gyer-
mekek". S mennyi igazi s gyermekies örömtől, 
szépségtől vannak ezek megfosztva! Pedig a 
gyermek nem akar erőnek erejével felnőtt 
lenni. Ö gyermek akar lenni s a természetes 
fokozatossággal akar áthaladni a gyermekkor-
bői a felnőtt korba. Maradjon is tehát gyermek 
a gyermek s úgy is szóljunk hozzá, mint gyer-
mekhez s ne mint felnőtthöz. És ha mégis fel-
veti, hogy a karácsonyfát és a karácsonyi aján-
dékot nem a Jézuska hozza, hanem a szülők 
veszik?... Akkor a misztikumból szelídebb esz-
közzel vezessük át a valóságba. Mondjuk meg 
neki, hogy az igaz, hanem az erőt a pénzszer-
zéshez mégis csak a Jézuska adja a szülőknek. 
Különösen segíti őket így karácsony táján. 
Csak azért, hogy örömet szerezhessenek gyer-
mekeiknek. Így káros zökkenés nélkül fog át-
haladni a gyermekkorból a felnőtt korba. — 
Nektek is hozott valamit a mult karácsonykor 
a Jézuska — mondom, mire gyermekeim, em-
lékeik alapján, beszámolnak multévi kará-
csonyi ajándékaikról. —• És az idén? — veze-
tem tovább a gondolatot. Valószínű, hogy lesz-
nek olyanok, akik elmondják, hgy az idén is 
fognak kapni karácsonyfát s más ajándékot. 
Talán tervezők is lesznek, akik megmondják 
azt is, hogy mire számítanak. — Akkor jó dol-
gotok lesz karácsony estéjén. Meleg, világos 
lesz a szobátok. Benne fog állni a gyönyörű 
karácsonyfa. Fenyőillattal lesz tele a szoba. 
Karácsonyfátok alatt sok játék lesz. Ti játszo-
tok, karácsonyi énekeket énekeltek. Szüleitek 
pedig néznek benneteket. Ők is örülni fognak 
annak, hogy ti örültök. Megelégedettséggel, 
boldogsággal lesz tele karácsony estéjén a ti 
házatok, — állítom gyermekeim elé a jobbmó-
dúak karácsonyestjét csak azért, hogy a sze-
gények karácsonyát, mint ellentétet, minél job-
ban elképzeltessem. 

— Sok családban öröm, boldogság lesz ka-
rácsony estéjén. Hanem tegnap láttam egy 
gyermeket az utcán. Az arca sápadt, halavány. 
vékony ruhácskája rongyos volt. Még a cipője 
is madzaggal volt összekötözve. Mit szóltok 
ehhez? — Talán árva volt. — Talán az édes-
apjának nem volt munkája. — Szegények vol-
tak a szülei, — képzelik el a gyermek helyze-
tét, családi körülményeit. — Én is azt gondo-
lom. Láttam, hogy fázik, éhezik szegény. Saj-
náltam őt. Mikor megláttam, arra gondoltam, 
vájjon lesz-e ennek a szegény gyermeknek ka-
rácsonyfája, ennivalója, meleg szobája, jó ru-
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hája karácsony estéjén?... Ki tudja? . . . Talán 
ti is láttatok már ilyen szegény gyermeket 
vagy felnőttet? — kérdezem, mire a gyermekek 
elmondják előzőleg szerzett tapasztalataikat. 
Talán ismerőseik között is van olyan, akinek 
nélkülözését észrevették. Hogy ezek iránt a 
már felkeltett szánalmat fokozzam, hozzá-
teszem: — De mennyien vannak ilyen szegé-
nyek! Talán még karácsonykor sem lesz enni-
valójuk, betevő falatjuk. Karácsonykor! . . . Pe-
dig az a szeretet ünnepe. Legalább akkor lenne 
minden embernek, minden gyermeknek enni-
valója, meleg szobája, meleg ruhája , egy kis 
öröme. A szegények közül sokan kérnek s kap-
nak is a gazdagabbaktól. De vannak olyanok 
is, akik éheznek, fáznak s inkább szenvednek, 
de nem kérnek. Szégyenlik a kéregetést, mert 
valamikor jobb dolguk volt. Akkor, mikor több 
volt a munka, több volt a kereset. Ezeknek is 
szomorú karácsonyestjük lesz az idén. Míg ti 
karácsony estéjén a meleg szobában örültök 
majd a szép karácsonyfának, addig azok hideg 
szobában fáznak, éheznek, búsulnak, — terem-
tem meg a költemény átérzéséhez szükséges 
hangulatot. 

b) Átliajlás a költeményre. A költő bemuta-
tása. — Volt nekünk magyaroknak egy költőnk. 
Nem is olyan régen halt meg. Szabolcska Mi-
hálynak hívták. I t t van az arcképe, — mon-
dom s mutatom. Erre a gyermekek elmondják, 
hogy ők már tanultak olyan költeményeket, 
melyeket Szabolcska írt. — „A mi házunk" 
című költeményt is Szabolcska írta. — Azt is, 
hogy „Tele van a város akácfavirággal" — so-
rolják el Szabolcska ismert költeményeit. — J ó 
ember volt Szabolcska Mihály. Szép gondola-
tai voltak s azokat szépen tudta leírni. Egy-
szer, így karácsony tá ján, a szobájában olvas-
gatott. Kinézett az ablakon. Kinn hideg volt. 
Esett a hó. Ember alig járt az utcán. Egy sze-
gény asszony ment el az ablaka alatt. Ron-
gyokba öltöztetett kisgyermekét vitte a karján. 
Mikor ezt a szegény asszonyt és gyermekét 
Szabolcska Mihály meglátta, eszébe jutott a 
sok, sok szenvedő, éhező, nyomorgó. Nagyon 
sajnálta őket. Szívesen segített volna raj tuk, 
de hiába, ő maga is szegény ember volt. Éppen 
csak annyija volt, amennyiből meg tudott élni. 
Aztán meg karácsony estéje jutott az eszébe. 
— Milyen karácsonyuk lesz ezeknek a szegény 
embereknek?... Hej, ha én gazdag ember vol-
nék, karácsony estéjén minden szenvedőn, nyo-
morgón, nélkülözőn, árván segítenék, — gon-
dolta s amit gondolt, le is írta. 

c) Célkitűzés. — Amit leírt, megvan a köny-
vetekben is. Hallgassátok meg, elolvasom. 

Tárgyalás. 
a) A költemény bemutatása. A költeményt 

hangulatosan elolvasom. (Esetleg elszavalom.) 
Ha olvasom, olvasás közben tekintetemet több-
ször végighordozom a gyermekeken. Ezt azon-
ban csak akkor tehetem, ha a költeményt ala-
posan ismerem, könyv nélkid is tudom. 

b) A gyermekek elmondják észrevételeiket. 
— Most már tudjátok, mit gondolt Szabolcska, 

— mondom, hogy a gyermekeket beszédre kész-
tessem. S azok elmondják azt, ami figyelmü-
ket legjobban megragadta. Hogy mi lesz az?... 
Ki tudja? . . . Minden iskolában más és más. 
Ezeket az észrevételeket megfigyelem s a köl-
temény részletes tárgyalása közben felhaszná-
lom. 

c) A költeményt gondolatcsoportonk'int tár-
gyalom. — Sok mindent észrevettetek. Hanem 
van még ebben a költeményben több olyan gon-
dolat is, amit nem említettetek. Olvasd el csak 
az első versszakot, Pali! Pal i olvassa: 

Egy nap meg egy este 
Minden esztendőben: 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 

Már ennél a mozzanatnál figyelek arra, hogy 
a gyermek törekedjék abban a hangnemben 
olvasni, amely a költemény természetének és 
hangulatának megfelel. Nem lesz nehéz a dol-
gom, mert hiszen a hangulatkeltés s a költe-
mény felolvasásával már bevezettem a gyer-
mekeket a megfelelő hangnembe. Az első vers-
szak elolvasása után azt kutatom, váj jon a 
gyermekek megértették-e a versszakban kifeje-
zett gondolatot. — Különöset kívánt Szabolcska, 
— mondom s ezzel az elolvasott rész tartalmá-
nak elmondására késztetem a gyermekeket. — 
Szabolcska király szeretett volna lenni. — De 
nem örökre, hanem csak egy estére meg egy 
napra. - Az ugyan rövid királyság lett volna! 
— bővítem a tartalmat. — S hogy melyik lett 
volna az az egy nap és egy este, mikor Sza-
bolcska király szeretett volna lenni, azt olvassa 
el Gyurka, — kapcsolom össze az előző gondo-
latot a következővel, azért, hogy a költemény 
gondolati egységét már itt is biztosítsam. 
Gyurka elolvassa a második versszakot: 

Ha nem is, ha nem is, 
Valami sokáig, 
Karácsony szombattól 
Karácsony napjáig. 

Mikor elolvasta, nyomban felel is az összekap-
csoló kérdésre: — Karácsony szombattól kará-
csony napjáig szeretett volna király lenni Sza-
bolcska, — mondja a gyermek a költemény 
szavait használva. De vájjon érti-e, hogy mi 
az a „karácsony szombatja"? Minthogy hosszas 
szómagyarázatba itt nem bocsátkozhatom, 
mert ezzel a gyermekeket kizökkenteném abból 
a hangulatból, melyben a tárgyalás folyik, 
azért más úton gondoskodom ennek értelmi 
tisztázásáról. Még pedig úgy, hogy magam 
szövöm a beszélgetésbe: — Szabolcska csak ka-
rácsony ünnepét megelőző este, meg karácsony 
ünnepén szeretett volna király lenni. Ö szegény 
ember volt. Vájjon, ha király lett volna, akkor 
is szegény lett volna? -— Nem. Akkor mindene 
lett volna. — Palotája, sok pénze, — képzelik 
el a király helyzetét a gyermekek. — Milyen-
nek gondoljátok ti azt a palotát? — késztetem 
a gyermekeket az elképzeltetésre, mire többen 
elmondják, hogy milyennek képzelik. — Hogy 
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Szabolcska mit csinált volna karácsony esté-
jén abban a palotában, azt olvassa el, Baba! 

Karácsony szombatján, 
Hogy a csillag támad. 
Kinyitnám aranyos, 
Gyöngyös palotámat . 

Ha a költeménytárgyalás menetét megszok-
ják a gyermekek, akkor az elolvasás után 
nyomban be is számolnak azokról a gondolatok-
ról, amelyek olvasás közben lelkükben támad-
tak. Beszámolás közben azonban rendszerint a 
költeményben használt kifejezéseket használ-
ják. Tapasztalatom szerint ezektől nehezen tud-
nak szabadulni. Pedig szóbőségük fejlesztésé-
hez az kell, hogy a megértett gondolatok ki-
fejezéséhez minél több szavuk és kifejezési 
alakjuk legyen. Ha itt arra késztetném őket, 
hogy maguk keressenek más szavakat, kifeje-
zési alakot, akkor kizökkenteném a költemény 
gondolataiból és hangulatából. Éppen azért 
nem térek ki erre, hanem ugyanazt a gondo-
latot magam fejezem ki más szavakkal, még 
pedig észrevétlenül. S így bővítem a gyermek 
szókincsét. Ennek a versszaknak tartalmáról 
pl. így számolhat be a gyermek: — „Karácsony 
szombatján, mikor az égen csillag támad, Sza-
bolcska kinyitná aranyos palotáját." — Igen, — 
hagyom helyben, azután folytatom: — Én úgy 
gondolom, hogy karácsony estéjén, mikor szür-
külni kezdene, Szabolcska ki-ki tekintgetne az 
ablakon s az eget nézné. — Azt nézné, hogy 
feljött-e már az égre az esti csillag. — Azt. 
S mikor meglátná az esti csillagot, kinyitná, 
kitárná gyönyörűséges palotájának kapuit, aj-
tait. Hogy aztán mit csinálna, azt olvassa el 
Márta! 

Minden elhagyot ta t 
Odagyüjtögetnék, 
Sápadozó á rvá t 
Szárnyam alá vennék. 

— Az elhagyottakat és a sápadozó árvákat 
palotájába gyűjtögetné és szárnya alá venné, 
— mondja a gyermek a költemény szavaihoz 
ragaszkodva. Igen, de azok hogyan tudnák 
meg, hogy a király karácsony estéjén minden 
szegényt, árvát, elhagyottat, nyomorgót szíve-
sen lát vendégül? — Talán a király előzőleg 
kihirdetné országában. — Úgy lehetne s akkor 
minden szegény árva, szenvedő bizonyosan el-
jönne. És ha eljönne, akkor a király gondjaiba 
is venné, — használom a „szárnya alá venné" 
kifejezés helyett a másik, az egyszerűbb kifeje-
zést. — Mikor együtt volnának a szegények, 
az árvák, az elhagyottak, akkor a király meg-
jelenne vendégei között. A nagy, fényes terem 
csak úgy csillogna, ragyogna. A közepén ál-
lana a nagy-nagy karácsonyfa. Sok-sok gyertya 
égne rajta s meg volna rakva mindenféle szép-
pel, jóval. Alatta is volna valami. — Játékok 
az árva gyermekeknek. — Köröskörül a ter-
mekben meg sok-sok meleg ruha. — Azoknak, 
akiknek nincsen ruhájuk. — Azoknak. De asz-
tal is volna ott szépen megterítve. — Azon meg 
mindenféle jobbnál-jobb jó ételek volnának. — 

Minden szegény annyit ehetne belőlük, ameny-
nyit csak akar. — Jaj, de boldogok is lennének 
azok a szegények! Ide-oda járkálhatnának, kel-
hetnének a gyönyörű, fényes termekben. Hall-
gatnák a szép karácsonyi éneket. Boldogok, 
legalább karácsony estéjén nagyon boldogok 
lennének. A király ott járna-kelne közöttük s 
hogy mit csinálna, azt is leírta a költő. Olvasd 
csak el, Géza! 

H a koldus, ha bűnös, 
Nagy birodalmamba. 
Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna. 

— Bizonyára volna a király vendégei között 
koldus is, bűnös is. Ö azonban ezzel nem tö-
rődne. Mindenkit szeretne, mindenkit szívesen 
látna, — bővítem a gondolatot. — Még a koldu-
sokhoz is, a szegényekhez is kedvesen szólna 
a király, — mondják. — Igen. Mindegyikhez 
lenne egy-két barátságos szava, A szegényt, az 
árvát, az elhagyottat vigasztalná s a bűnösnek 
is megbocsátana. Ott, abban a palotában, — 
gondolta Szabolcska, — karácsony szent esté-
jén mindenki boldog volna. Mindenki elfelej-
tené a nyomorúságát, a bánatát. Hogy mit csi-
nálna azokkal, akik bánatukban könnyeznek, 
azt is leírta a költő. Ezt olvassa el Jóska! 

Könnyet ahol látnék, 
El azt sem kerülném, 
Szép selyem kendőmmel 
Szépen letörülném 

— A sok szegény, szerencsétlen ember között 
bizonyára lenne olyan is, aki sírna. — Ahhoz 
odamenne a király és letörölné a könnyéét, — 
Szép selyemkendővel törülné le, — mondják. 
— Meg vigasztaló szóval, — egészítem ki a gon-
dolatot. — Gyengéden meg is simogatna, szere-
tettel szólna a könnyezőkhöz. Ez jól esne nekik, 
megvigasztalódnának s tovább nem sírnának. 

— És másnap, karácsony ünnepén is ott tar-
taná a király a szegényeket, Akkor is ellátná 
őket minden jóval. S vájjon mit csinálna 
akkor, mikor elbocsátaná? — Mindenféle aján-
dékot adna nekik. — Meleg ruhát, cipőt, ételt 
és mindenfélét. — Mindenkinek azt adna, amire 
szüksége van, — mondják. — Igen. S én azt 
hiszem, hogy nagyon szívesen, barátságosan, 
szeretettel adná. Nem is lenne olyan ember az 
ő birodalmában, aki karácsonykor búsulna. 
Mindenkinek lenne öröme. azon az ünnepen, 
melyen a kis Jézus, a világ megváltója szüle-
tett. Hogy ezt nagyon szeretné, azt az utolsó 
versszakból is megtudjuk. Olvasd csak el, Zsu-
zsika! 

Karácsony estéjén 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 

— Ez ugyanaz, mint az első versszak, — ve-
szik észre a gyermekek. — Miért írhatta akkor 
le még egyszer a költő? — Azért, mert nagyon 
szeretne karácsony estéjén király lenni. 
S miért csak karácsony estéjén? — Hogy akkor 
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ne legyen a földön szegénység, nélkülözés, bá-
nat, szenvedés, — mélyítem a gondolatot. 

d) A költeményt megszakítás nélkül átolvas-
tatom. — Szép költemény! Olvassuk el még 
egyszer elölről végig. De most már szépen. 
Ügy, mintha maga Szabolcska beszélné el, — 
mondom s megszakítás nélkül átolvastatom. 
Csak akkor szólok közbe, ha valamelyik nem 
természetes s az érzelmeket nem híven vissza-
adó hangon olvasná. Ebben az esetben nem 
elég, ha arra mutatok iá, hogy helytelenül ol-
vas, hanem a gondolatcsoport érzelmére rá-
mutatva, kívánom meg a kellőleg hangsúlyo-
zott olvasást. 

Begyakorlás. 
a) A tartalmat elmondatom. — Mondjátok el, 

hogy mikor, hogyan és miért jutott Szabolcska 
Mihály eszébe, hogy ő király szeretne lenni. 
Beszéljétek el azt is, hogy mit csinálna Sza-
bolcska akkor, ha király lenne. (A gyermekek 
a költemény tartalmát elmondják. Az nem baj, 
ha elmondás közben több helyen a költemény 
kifejezéseihez ragaszkodnak. Ilyen esetekben 
legfeljebb kérdések segítségével késztetem más 
kifejezési alak használatára s a sorok közötti 
gondolatok elmondására.) 

b) Mélyítés. — Miért is szeretett volna Sza-
bolcska karácsonykor király lenni! — Azért, 
hogy a szegényeken segíthessen. Ez nagyon 
szép gondolat, de hiába, Szabolcskának ez a 
vágya nem teljesülhetett. De ha nem is telje-
sült, tudom, hogy karácsonykor mégis több 
szegény emberen segített. Egy-két használt 
ruhadarab, néhány tányér meleg étel bizo-
nyára akadt a házánál karácsony estéjén. Ezt 
osztotta el a szegények között. Ezzel szárított 
könnyeket, 

— Nemsokára itt lesz, a karácsony. Vájjon 
vannak-e a mi községünkben szegény emberek? 
— Vannak-e olyan gyermekek, akiknek még 
karácsonykor sem lesz ennivalójuk, játékuk, 
ruhájuk, örömük? — S vannak-e gazdagok, jó-
módúak? — Mit kell ezeknek tenniük, különö-
sen karácsonykor? — Mivel lehetne, mivel és 

hogyan kellene segíteni a mi szegényeinken? — 
kérdezem. — Szüleitek bizonyára fognak is 
raj tuk segíteni. Így kevesebb lesz majd a szen-
vedés, a nyomor s karácsonykor több lesz az 
öröm, a boldogság az emberek között. 

— Könnyű annak segítenie, akinek van. Ha-
nem mivel segítsen a szegényeken, a szenve-
dőkön az, akinek semmije sincs? — kérdezem, 
mire gyermekeim tervezgetnek. Ha nem talál-
ják meg a módját, visszatérek a költemény 
gondolatához: — Szabolcska azt mondja, hogy: 
„Nagy birodalmamban szerető szó nélkül senki 
sem maradna", — mondom, mire gyermekeim 
rájönnek, hogy a szegényeken, a nélkülözőkön 
szép szóval, vigasztalással is lehet segíteni. Ha 
érzik, hogy embertársaik velük éreznek, köny-
nyebben viselik a szenvedést, a nélkülözést. 
Aztán a vigasztalódás módját keressük s meg-
állapítjuk, hogy a következőképen vigasztal-
hatunk: Majd megsegíti a jó Isten! A jó Isten 
az árvákról, a szegényekről sem feledkezik el. 
Majd csak jóra fordul minden! Sőt reményt 
is nyujthatunk. Elmondjuk, hogy Magyar-
ország kormányzójának felesége azt akarja, 
hogy a magyarok közül senki se éhezzen, senki 
se fázzon. Éppen azért a jobbmódriak között 
gyűjtést indított s azok adakoznak is, mert 
tudják, hogy nélkülöző magyar testvéreiken 
segítenek vele. Mindenki annyit ad, amennyit 
adhat. Az adakozók neve az újságokban is 
benne van. (Felolvasok ilyen nyugtázást vagy 
erre vonatkozó hírt.) — Hátha a mi szegé-
nyeinknek is jut ebből az adományokból? (Ha 
már történt segélyezés, erre is kitérek.) 

— Ha végignézek rajtatok, azt gondolom, 
hogy ti köztetek is van olyan, akinek a jó 
Isten rendes ruhát, lábbelit, sőt játékot is 
adott. Azt is tudom, hogy van olyan ruhátok, 
cipőtök, amit már nem viseltek, van olyan já-
tékotok, amivel már nem játszotok. Hátha az-
zal is lehetne karácsonyra valami örömet sze-
rezni, könnyet felszárítani, valakit boldoggá, 
megelégedetté tenni? — szólok s bizonyára 
akad majd gyermekeim között olyan, aki erre 
már tervezi is a karácsonyi jócselekedetet. 
Áldja meg őt már szándékáért is a jó Isten! 

A HAZAI ÉS A KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBOL 
a) H a z a i t a n ü g y i lapokbó l . 

A Kisdednevelés f. évi 12. száma dr. Kenyeres 
Elemér kitűnő szerkesztésében gazdag tar ta-
lommal most jelent meg. Az ünnepi hangulatú 
vezércikkben a felelős szerkesztő igen szépen 
méltatja P. Szathmáry Károlynak a kisded-
nevelés megszervezése érdekében kifejtett lel-
kes munkásságát. 1889-ben a kisdedóvási tör-
vényjavaslat elkészítésével P. Szathmáry Ká-
roly szerkesztőt és országgyűlési képviselőt 
bízta meg a miniszter, annál is inkább, mivel 
ő már 1875-ben is terjesztett elő ilyen javasla-
tot, amely azonban az akkori zavaros politikai 
viszonyok miatt nem kerülhetett tárgyalás alá. 

P. Szathmáry nagy szeretettel és igyekezettel 
dolgozott a javaslaton; csakhamar el is készült 
vele. Egyes változtatásokat a tárgyaláskor 
tettek ugyan tervezetén, de a törvény alapesz-
méjében és irányában egészen az ő műve. — 
Bnrehard—Bélaváry Erzsébet Montessorinak 
a gyermekek családi neveléséről szóló munká-
ját ismerteti. A szabadságot a nevelésben nem 
kell annyira vinni, hogy egyáltalán semmi hi-
bát se javítsunk ki és ezzel mintegy kiszolgál-
tassuk a gyermeket a hibák elmaradhatatlan 
rossz következményeinek, sőt gyakran valódi 
erkölcsi megbetegedéseknek. Az ú j nevelés nem 
ú j erkölcsi ideálokat, hanem új rendet követel. 
Ezért kell a szülőket előkészíteni arra, hogy 
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tudják, mit kívánnak gyermekeik és hogyan 
ketl őket kielégíteni. A testi egészség szabályai 
egy bizonyos szűk határt szabnak nevelő eljárá-
sunknak, amelyet lényegesen kiegészítenek a 
szellemi egészség követelményei, amennyiben 
sokkal nagyobb térre vonatkoznak. A gyermek 
nemcsak enni akar. Spontán mozgásai, amelye-
ket semmi sem képes megkötni, mutatják, hogy 
egyéb szükségletei is vannak és azért ahelyett, 
hogy elnyomnék ezeket a megnyilvánulásokat, 
inkább alkalmat és eszközöket kell nyújta-
nunk, hogy természetes módon gyakorolhas-
sák azokat. A játékok ennek a lelki szük-
ségletnek nem felelnek meg és Montessori 
azt hiszi, hogy ezek eltűnőfélben vannak. 
Mert ha megfigyeljük azt az átalakulást, 
amelyen a játékok az utóbbi időben átestek, azt 
látjuk, hogy a játékok mindig nagyobbak let-
tek. A baba majdnem akkora lett, mint a gyer-
mek ós persze az összes bababútorok vele nőt-
tek: az ágy, a székek, a szekrények, az edények 
és az összes többi kis eszközök. És a kislányok 
örültek ennek. IIa még egy kicsit nőnek a bú-
torok, akkorák lesznek, hogy a gyermek a maga 
számára kívánja meg őket: a gyermek verseny-
társa lesz tulajdon babájának és meglesz a 
nagy öröm, maga használhatja a bútorokat. 
Ekkor el fognak tűnni a játékok. Ekkor meg-
lesz a gyermek számára az a környezet, amely-
ben többet nem a babája kedvéért, hanem saját 
magáért fcg tenni-venni egy reális világ-
ban. Mindezek a valódi szép ós használható 
tárgyak egy új életet, az egyetlen igazi életet 
fogják számára megnyitni, az egyetlent, amely 
megmentheti, mert segíti, hogy a természetes 
úton haladjon. A gyermeknek is meg kell adni 
a neki való környezetet: egy igazi mosdót, egy 
igazi karosszéket, egy valódi szekrényt igazi 
fiókokkal és a terítéshez szükséges holmikkal: 
az asztalkendőkkel, a tányérokkal stb., aztán 
egy alacsony ágyacskát, amelybe maga fekhet 
bele és alhat egy szép kis takaró alatt. Az. ú j 
nevelés azonban nem merül ki a megfelelő kör-
nyezet teremtésében, sem abban az általános 
megállapításban, hogy a gyermekek szeretnek 
dolgozni és rendezkedni, hanem továbbra is 
figyelemmel kíséri megnyilvánulásaikat, ame-
lyek világosságot derítenek kibontakozó lelki 
életükre. Ez az új út, a szellemi fejlődés útja, 
amely nem tagadja meg a testi egészség köve-
telte vívmányokat, hanem ellenkezőleg felhasz-
nálja és értékesebbé teszi azokat. Mindig meg-
keresni a bánásmód lelki oldalait: ez az új ne-
velés nyitja. A legfontosabb dolog mindig csak 
egy lehet: a gyermeki tevékenység értelmes 
megnyilvánulásait tisztelni ós annak megisme-
résére törekedni. — Nagy J . Béla Herbart nyo-
mán „Pedagógiai előadások vázlata" című 
cikksorozatát folytatja. — Rendkívül értékes 
dr. Kenyeres Elemér „A nagyvárosi gyermek 
az óvodában" című nagyszabású tanulmánya. 
— Pap Ilcna az óvodás gyermekeknek a szín-
padon való szerepeltetése ellen szólal fel cikké-
ben. — Nendtvich Vilma folytatja az 1931. évi 
•pécsi országos kisdednevelési kiállítás leírását. 
— Jankovieh Ferenc, Gedeon Jerne, Jászayné 

Holczer Magda, Bcnkő Anna, Lintnerné Fittler 
Vilma, Kozma Gyuláné, Szekeres Ferenc, Zol-
tán Alajos és Morvay Ignácné verseket, játék-
tervezeteket és dalocskákat közölnek. 
A Pedagógiai Szeminárium folyó évi 6. számá-
nak a vezetőcikkében dr. Rottenbiller Fülöp a 
gyermekvédelem úttörőiről emlékezik meg. — 
Dr. Kenyeres Elemér a modern pedagógia 
egyik főképviselőjének, Feriiére Adolfnak a 
munkásságát ismerteti. Ferriére neve a legtel-
jesebben össze van forrva azzal a ma már ha-
talmas folyamként hömpölygő, mindenütt is-
mert, több helyen mélyreható változásokat elő-
idéző új nevelési mozgalommal, amely a mult 
század végén és századunk elején keletkező an-
gol, francia és német reformiskolákból, mint 
apró forrásokból eredt el, hogy a hagyományos 
iskolai tanítást az ú j szükségleteknek megfele-
lően lassankint átalakítsa. Ferriére szerint az 
iskolának az élet iskolájának kell lennie. Gaz-
dag és változatos környezettel kell körülvenni 
a gyermeket, hogy gazdag tapasztalatokra te-
hessen szert, képességeit kifejthesse, elmerül-
hessen és akaratát koncentrálhassa. Az iskolai 
környezet legyen alkalmas arra, hogy a gyer-
mek szociális tapasztalatokra tegyen szert. A 
közös munkából mindenki vállalja a neki meg-
felelő részt és mindenki érezze a munkafelosz-
tás, az együtt- és egymásért dolgozás, az 
együvétartozás értékét. A gyermekek legyenek 
egymás segítségére az iskolában és az iskolán 
kívül. A cikkíró Ferriére munkáit áttanulmá-
nyozva megállapítja, hogy a modern pedagógia 
e kiváló úttörője főképen a lélek rejtett mély-
ségeibe igyekszik leereszkedni ós a nevelés lehető-
ségeit alapjaiban akarja megragadni — Paclányi 
Andor folytatja ebben a számban is „A nevelő ok-
tatás különleges feladata a székesfőváros népis-
koláiban" c. értékes és nagyszabású tanulmá-
nyát. A környezetek változatossága okozza azt 
— írja Padányi —, hogy ugyanazt a tantervet 
ugyanazzal a célkitűzéssel helyenkint változó 
nehézségekkel lehet valóra váltani; ugyanaz a 
feladat az egyik helyen lehet könnyű, a mási-
kon leküzdhetetlen nehézségekbe ütköző. Ezért 
a fővárosi tanítónak, bármily nehéz feladatnak 
látszik is, meg kell ismernie Budapestet és né-
pét, még pedig nem egy rendőr, egy levélhordó 
vagy gépkocsivezető tájékozottsága szerint, 
nem is az idegenvezető mindentudása szerint, 
hanem a tanító meglátása szerint, hogy magya-
rázatát tudja adni a budapesti élet változatos 
jelenségeinek és önismeretre tudja nevelni a 
székesfőváros jövő nemzedékét. A főváros ta-
nítóját nevelési szempontból nem az évszáza-
dokon keresztül kitermelt, mindenesetre nagy-
becsű, felbecsülhetetlen kulturális értékű javak 
érdeklik, hanem maga az a nép, amely termeli 
ezeket a javakat, amely birtokolja ezeket, él 
velük és gyarapítja, hogy becsülete legyen az 
utódok előtt is, akikre átszármaztatja azokat. 
A kiváló cikkíró ezután Budapest topográfiai 
viszonyairól, a lakók elhelyezkedéséről, demo-
gráfiai jellegzetességéről, népességének statisz-
tikai adatairól, foglalkozásáról és műveltségi 
állapotáról közöl lelkiismeretes gondossággal 
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összeállított ismertetést. — Dr. Maksay Ferenc 
„Táplálkozási és nevelési hibák az orvos előtt" 
cím alatt értekezik. — Dr. Kósa Ferencné a 
napközi otthonoknak a gyermekvédelemben 
való szerepét méltatja. Az írónő értékes tanul-
mányában hangsúlyozza azt, hogy a gyermek 
első természetes védője a család. Azoknak a 
kötelékeknek a szálait, melyek a gyermeket a 
családhoz fűzik, Isten keze sodorta s az anyai 
szív csodálatos szövőszékén ezekből a szálakból 
készül az a varázsruha, melynek viselője sze-
mében ott ragyog a mennyei boldogság vissz-
fénye. A helyes gyermekvédelem tehát lehető-
leg meghagyja a gyermeket családi környeze-
tében és ott igyekszik pótolni azokat a hiányo-
kat, ahol a család nem tudja biztosítani a gyer-
mek testi és lelki fejlődésének harmóniáját. 
A másik sarkalatos elve a gyermekvédelemnek 
a prevenció, a megelőzés. A gyermekvédelmi 
szervek közül pontosan e két alapelven épül fel 
a napközi otthon. A napközi otthon meghagyja 
a gyermeket a család kötelékében, csak nappal 
nyújt födelet neki, ha bármi oknál fogva gon-
dozatlanul maradna, vagy pedig ha a család lakás-
viszonyai olyanok, hogy a gyermek egészségére 
nézve előnyösebb, ha legalább a nappalt nem 
tölti ott. — Padányi Andor „Az országos és 
helyi tanterv" cím alatt kezdi meg a módszeres 
tanmenetek összeállítására vonatkozó cikksoro-
zatát. — Kollay Ferencné, Bleszkányi Győzőné, 
Vanitsek) Rezső és Vikár Kálmán tanítási ter-
vezeteket közölnek. — Sebestyén Erzsébet az 
If júsági Vöröskereszt munkásságáról emlékezik 
meg. — Értékes a folyóirat könyvismertető 
rovata is. 

A P e s t v á r m e g y e i N é p m ű v e l é s ezévi decemberi 
számának az első cikkében dr. Gesztelyi Nagy 
László gróf Károlyi Sándornak, a szövetkezeti 
eszme úttörőjének a munkásságát méltatja. — 
Dr. Imre Sándor egy nagyszabású cikk kereté-
ben a családi életnek a jellemre való hatását 
ismerteti. — Dr. Pataky Mária, a magyar falu 
muzsikájáról írt tartalmas cikket. — Báró 
Weissenbach Iván a természet védelmét ajánlja 
ifjúságunk figyelmébe. — Dr. Vladárné Geszner 
Ilona útmutatást ad arra, hogy miként kell az 
iskolánkívüli népművelés keretében színielőadá-
sokat rendezni. — B. Czeke Vilma, a magyar-
országi női társadalmi szervezeteket ismerteti. 
— Feymann István értékes tanulmányában 
megállapítja, hogy csakis a szaktudáson alapuló 
egységesített, tehát szervezett termelés mellett 
következhetik be az üzemköltségek csökkenése. 
— Dr. Kisfaludi Lipthay Sándor a gyümölcs-
termelésről írt cikket. — Dr. Dénes Szilárd Al-
mási Balogh Pál, Fáy András és Kossuth Lajos 
népművelő terveit ismerteti. 

A Nemzeti Közoktatás folyó évi 3. számának a 
vezércíkkébenUrbányi C József felpanaszolja 
hogy a tanítói hivatással járó nehéz és gond-
terhes munkát általában nem nézik megértő jó-
akarattal. — Újlaki Gyula a szemléletről, él-
ményről és a munkáról írt tanulságos cikket. 
— Ekamp Nándor részletesen kidolgozott szám-
tantanítási tervezetet közöl. A bevezető részben 

kifejti a szerző, hogy a számképek és fogalmak 
csak akkor képezhetik a tanulók számolási 
munkájának alapját, ha azokat valóságos tár-
gyakról szerezték, másszóval mennyiségeket a 
tanulók csak valóságos tárgyakról szerzett 
szemlélet alapján állapíthatnak meg. Ha nem 
így történik, akkor a gyermek lelkében csak a 
számok (számjegyek) szóképei (nevei) marad-
nak meg s lelkük csak egy-egy ú j kifejezéssel 
lett gazdagabb, de a számolás munkájához szük-
séges tárgyi ismeretek tudatából hiányozni fog-
nak. Ezen hiányoknak természetes következ-
ménye, hogy helyes következtetések és ítéletek 
megalkotására képtelen, mert azok megalkotá-
sához szükséges képzetei (tárgyi ismeretei) hiá-
nyoznak. Az alapvető négy számolási fogal-
mat (menyiségek növekedése és fogyása egyen-
lőtlen részletekben, azoknak összehasonlítása é» 
megkülönböztetése) már az I. osztályban való-
ságos tárgyak felhasználásával kell helyesen 
megalkotni. Igen fontos, hogy a számolás taní-
tásánál a tanító eljárása sokoldalú és mindig 
gyakorlati legyen s ezért lehetőleg mindig va-
lóságos tárgyak felhasználásával történjék. 
(Mértékekkel, ahová a pénzt is, mint értékmé-
rőt számítjuk.) Elengedhetetlen, hegy szemlél-
tesse (amennyire lehet érzékeltesse) a távolsá-
gokat, a súlyt, a folyadékok és szilárd testek 
térfogatát, a testek felületének területét. Ilyen 
számolás-tanítás eljárásokkal nevelhetünk reáli-
san gondolkodó, logikusan beszélő és cselekvő 
új nemzedéket. — Albrecht Vilmos a kedély ne-
veléséről írt átgondolt cikket. 

b) A n g o l - a m e r i k a i l apokbó l . 

A szabadidő okos felhasználása. 
A közgazdászok már régóta hangoztatják, 

hogy az emberi munkát fölöslegessé tevő gé-
pek üzembehelyezésével csak úgy tudjuk vala-
mennyi embertársunkat foglalkoztatni, ha a 
napi munkaidőt három, legföljebb négy órára 
szállítjuk le. Ez a megállapítás arra serkenti 
a nép javával törődő pedagógusokat, hogy 
egyre behatóbb módon tanulmányozzák a sza-
badidő okos felhasználásának kérdését. 

Valaha még úgy hessegették el ezt a problé-
mát, hogy annak, aki átérzi felelősségét hozzá-
tartozóival s a társadalommal szemben, volta-
képen nincs is ráérő ideje, mert lefoglalja első-
sorban a kenyérkereset, a netán fennmaradó 
időt pedig a család és a társadalom veszi 
igénybe. A közben mutatkozó szüneteket meg 
jóravaló ember arra használja fel, hogy ma-
gábaszállva, lelkének állapota fölött elmélke-
dik s elkövet mindent, hogy erkölcsi és szellemi 
mivoltát megjavítsa. 

Ámde a mai átlagos embert nem aggasztja 
annak a gondja, hogy minden cselekedete ész-
szerű, célirányos legyen. Mégha erkölcsi érzéke 
kifogástalan is, szabadidejét minden magasabb 
cél nélkül annak szenteli, ami a leginkább ér-
dekli. Így él általában a nép. 

A munkaórák hamar telnek s ha az ember 
eleget is tett az otthonnal szemben kötelessé-
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geinek, marad még idő elég, aminek beszédes 
jele a sok színház, kaszinó, kávéház, vendéglő. 
Aztán nagyon sok az olyan foglalkozás, amely-
nek ellátása közben is bőven ju t idő az elgon-
dolkozásra. És ezek a gondolatok rendszerint 
függetlenek a kenyéradó foglalkozástól. Hogy 
mennyire messzeesnek tőle, muta t ja számtalan 
eset közül az alábbi két egyénnek példája. Az 
egyik polgári iskolát végzett levélhordó, aki-
nek a rovargyűjtés a vesszőparipája: tekintély 
a bogártanban s még vezető intézetek is meg-
becsülik véleményét. A másik hat elemit jár t 
gépész, akinek a kőzettan a. szenvedélye: a mi-
nap vezettem hozzá két tanár t megszemlélni 
újonnan szerkesztett gépét, amellyel sziklarcs-
tokat készít elő a polarizációs mikroszkopikus 
vizsgálatra. 

Hasonló megfigyeléseket tettem magasabb 
képzettségű ismerőseimnél is: mindannyian vá-
gyódnak valami után, ami elvonja őket min-
dennapi foglalkozásuktól s anyagi szempontok-
tól függetlenül t a r t j a ébren érdeklődésüket. 
Csak a legritkábban akad ember, aki a szűk-
körű, visszavonult életet t a r t j a a legteljesebb-
nek. Ugyan mi az oka, hogy éppen a tanult 
egyének jórésze nem képes szabad idejét ön-
magában, érdekkörén belül tölteni? Először is 
az iskolai tanulmányok irányítása során senki 
sem foglalkozott azzal a gondolattal, hogy az a 
nevelés mikép válik majd be a szabadidő fel-
használása tekintetében. Másodszor, a nevelés 
közben csak annak az érdeklődésnek adtak tá-
pot, amely kapcsolatban állt a végzett tanul-
mányokkal. Harmadszor, alig fordítottak figyel-
met arra, hogy az egyes tantárgyak a szabad-
idő méltó felhasználására is szolgálhassanak, 
amely tárgyak pedig Leginkább erre a célra 
alkalmasak, azokat oly nyakatekerten adták 
elő, hogy az inkább elidegenített, semmint von-
zott. 

Iskolában a szabadidő észszerű felhasználá-
sáról csak esetlegesen van szó. Ennek oka a 
tanítóknak abban az érzésében keresendő, hogy 
ha a szabadidő okos felhasználása a főcél, 
akkor az egyes tantárgyak meglehetősen lé-
nyegtelenek. Ugyanez a féltékenység honol a 
gyakorlati s az elméleti tárgyak előadói között 
is. Ezen az állapoton csak úgy segíthetni, ha 
a tanítók belátják, hogy nem az egyes tantár-
gyaknak, hanem a gyermekeknek a fejlődése 
a fontos ós hogy a helyes tanítási módszer épp-
oly lényeges, mint a tökéletes uralom a tanítás 
anyaga felett. 

Amikor a szabadidő méltó felhasználásáról 
beszélünk, kétségtelenül az eredmény a döntő 
annak megítélésénél, hogy a használat méltó-e 
vagy sem. Maga a szabadidő az a periódus, 
mikor az ember nincs lekötve a kenyérkereset-
tel és kénye-kedve szerint cselekedhetik, vagyis 
amikor játszhatik. Mégha meg is kell feszíte-
nie testi vagy szellemi képességeit, foglalatos-
ságát jogosan nevezhetjük játéknak, mert itt 
magában a cselekvésben talál ja örömét, élve-
zetét, függetlenül az eredménytől. Viszont az 
olyan többé-kevésbbé bölcseleti tartalmú köny-
veknek olvasását, amelyek az életnek immate-
riális, szellemi oldalát tárgyalják, nem tekint-

hetni a szabadidő felhasználásául, mert ez az 
időtöltés nyilván célzatos és az egyén erkölcsi 
felfogásának, etikai tar talmának emelésére 
szolgál. 

A legtöbb embernél, kivált az if júkorban, a 
testgyakorlás, a sport tölti be a szabadidőt-
Élemedett ember azonban ebben cselekvő mó-
don már nem vehet részt súlyos következmé-
nyek nélkül, azért rendszerint már csak szem-
lélő gyanánt szerepelhet, ami kisebb-nagyobb 
költséggel j á r s ennek a szórakozásnak a lehe-
tősége nem is esik mindig egybe a ráérő idővel. 

Ám valamennyi időtöltés közül az elsőséget 
annak a foglalatosságnak adnám, amelyet kö-
zönségesen az ember vesszőparipájának, boga-
rának neveznek, kivált ha az minden külső 
körülmények közt, otthon s a szabadban, nap-
fényben s eső közben is folytatható s a testi 
és a szellemi képességeket egyaránt igénybe-
veszi. Ezeknek a szórakozásoknak végtelenül 
gazdag anyagát a nagy természet szolgáltatja: 
gyűjtések, kísérletek, méricskélések lebilincselő 
hatásúak a velük megbarátkozott egyénre s 
nein egyszer az egész emberiség javát is elő-
mozdították már. 

Nagy jótéteményt gyakorol a tanítóság, ha 
a növendékekben az erre irányuló hajlamot 
elősegíti: sok rosszat távoltart tőlük s közvet-
lenül is elősegíti boldogulásukat. 

Walter E. Hammonds 
E d u c a t i o n ( B o s t o n ) , 

1931 novemberi szám. 

c) F r a n c i a l a p o k b ó l . 

A gyermek s a fe lnőt t kü lönbözősége. 
A francia tanügyi közvéleményt jelenleg 

élénken foglalkoztatja annak a kérdése, hogy 
vájjon a gyermek teljesen különbözik-e a fel-
nőttől, olyannyira, hogy nincs vele semmi kö-
zössége, avagy csak kialakulóban lévő felnőtt-e.. 
A hozzászólók közt most olyan tekintély nyilat-
kozott, mint dr. Decroly Ovid, a brüsszeli egye-
tem tanára, aki évtizedeken át folytatott kap-
csolatos tanulmányokat s akinek véleményét 
perdöntőnek fogadhatni el. 

Dr. Decroly szerint igenis a gyermek minden 
tekintetben különbözik a felnőttől, mert testi,, 
értelmi és érzelmi tekintetben egyaránt elüt 
tőle. Bizonyság rá az egocentrizmus (önösség)r 
a jellem plaszticitása (kidomborodottsága), a 
szellemi és kedélybeli állhatatlanság, ami mind 
sokkalta erősebb a gyermeknél, mint a felnőtt-
nél. De óvatosaknak kell lennünk következte-
téseinkben, fönntartással kell élnünk s minde-
nekfölött a gyermekkor időtartamában meg-
állapodunk. 

E megjegyzések után dr. Decroly az alábbi 
pontokba foglalta végső következtetéseit: 

1. A három—tizennégyéves átlagos gyermek 
és az átlagos felnőtt közt sokkal több az eltérő^ 
mint az egyező vonás. 

2. Ez a különbség annál nagyobb, mentül 
fiatalabb a gyermek. 

3. A legjelentősebb s a leghosszabb tartamút 
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•ez a különbözőség az érzelmek s a kedély meze-
jén (a társas ösztönök hiánya vagy szunnya-
dása, a játékos és az utánzó ösztönök uralma, 
az érdeklődés szétszórtsága, gondatlanság, na-
gyobb befolyásolhatóság, a felelősségérzetnek 
s az állhatatosságnak hiánya stb.) 

4. Megnyilvánul ez az eltérés a gondolkozás-
módban is: a felnőttnél az értelem mechaniz-
musa szabályosan és teljesen működik, a gyer-
meknél pedig mennél i f jabb, annál hiányo-

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

K i s s J ó z s e f : A z e l e m i i sko la i s z á m o l á s - é s 
inéréstanítás alapproblémái. Budapes t , 1931, 
117 lap. 

Mi magyarok különös rátermettséggel ren-
delkezünk a számolás dolgában, ami, sajnos, 
nem zárja ki azt, hogy hellyel-közzel egyéni és 
országos viszonylatban el ne számítanók ma-
gunkat. A számolásban való kedvtelés tanuló-
ifjúságiinkban határozottan kimutatható, a 
szakférfiak részéről pedig az idevágó irodalom 
gazdagságában nyilatkozik meg. Amazok ideje-
korán felismerték a számtantanítás gyakorlati 
•és pedagógiai jelentőségét és nagyban hozzá-
járultak annak didaktikai kiépítéséhez. Pestalozzi 
még élt, amikor módszerének magyar vezér-
könyve Komáromban megjelent. 

Szerzőnk ebben a tanulmányában azt a fel-
adatot tűzte ki magának, hogy közelebbről vizs-
gálja, magyarázza és. okolja meg azokat az 
újabb problémákat, amelyek a régibb 1905-i 
tantervvel és utasítással szemben az új, 
1925-ben kifejezésre futnak, értékesítve van-
nak. Amint önmaga mondja: a sok miért kér-
désre igyekszik felvilágosító feleletet adni. 
Evégből az anyagot a következő hat probléma-
körben vizsgálja: I. A szám: a szemléltetés, 
számlálás és a számrendszer elve a népiskolai 
számtantanításban (5—26. 1.). II. A számképek 
(26--45. 1.). III. Az alapműveletek (45—62. 1.). 
IV. A közönséges és a tizedestörtek (63—76. 1.). 
V. A tárgykörök (77—91. 1.). VI. A mértanról 
«s a mértan tanításáról (91—117. 1.). 

Ennek a rendszeresen tagozott anyagnak fel-
dolgozásánál, ismertetésénél a. szerző a törté-
neti fejlődés során mindvégig az összehason-
lító kritikai módszert követi, ami a régi, az új, 
sőt a legújabb idevágó szakirodalom ismeretét 
feltételezi. Erről tanúskodik a lap alján 208 
pontban felsorolt irodalmi utalás, amiből ki-
derül, hogy az ú j számtan-pedagógusokat is jól 
Ismeri és figyelmére méltatja a legújabb neve-
lési rendszereket: Dewey, Decroly, Montessori 
(25. 1. f., 35. 1. stb.). Mindenütt problémákat, 
elvi kérdéseket vet fel és ezek szemszögéből 
Igyekszik a már ismert anyagot is beállítani, 
megvilágítani. A VI. fejezet első részével szem-
ben, amely elvont magas színtájon mozog, min-

sabban. 
5. A felnőttnek gondolkozását és cselekmér 

nyeit a környezet, a nevelés, a hivatás és a 
társadalmi kötelességek szabják meg, amit a 
gyermeknél egyáltalában nem találhatni fel. 

6. A testi hasonlatosság és a nyelvnek hasz-
nálata nem ellensúlyozza mindezeket az ellen-
tétes tényezőket. 

L ' E n s e i g n e m e n t P u b l i c , 
1931. novemberi szám. 

ket közvetlenségével leginkább az V., a tárgy-
körökről szóló fejezet ragadott meg s itt a vita 
ellenére teljesen magunkévá tesszük nem csu-
pán az új, de már a régi iskolák érlelte azt a 
tapasztalatot, hogy a számolás tanítása az I. 
osztályban is megkezdhető, már csak azért is, 
mert az erre való hajlandóság a gyermekekben 
már az iskolázást megelőzően is megvan. A 
tárgyi cél mellett ellenben nem látjuk eléggé 
kidomborítva a számtan (és a mértan) tanítá-
sának azt a mai viszonyok között különösen 
fontos fegyelmező erejét, amely egyaránt ki-
hat a szellemi és a tárgyi tevékenységre: logi-
kus gondolkodás — rend, külalak. (Ez utóbbit 
épp a szerző tanítványainak mintaszerű dolgo-
zataiban volt alkalmunk szemlélni.) A logarit-
musokról, amelyek az elemi iskolai tanítás ke-
retén messze kívül esnek, a szerző nyilván a 
rendszer (kép) teljessége kedvéért emlékezik 
meg. A be- és áttekintést megkönnyítő tar-
talomjegyzék, amelyet mi fent pótoltunk, a fü-
zet utolsó fehér lapján szépen elfért volna. 

Mindent összefoglalva, teljes tárgyilagosság-
gal megállapíthatjuk, hogy Kiss József derék 
munkája a szakirodalomnak értékes nyeresége, 
amelynek komoly tanulmányozása sok okulás-
sal és ösztönzéssel (Anregung) jár. Ennek ér-
dekében kartársainknak azzal a jóakaró tanács-
csal szolgálunk, hogy a) csak nyugodt, koncen-
trációra alkalmas órákban foglalkozzanak vele, 
b) mérsékelt adagolással és ne egyfolytában 
olvassák és c) ne zavartassák magukat a lapok 
alján levő, bár értékes, könyvészeti utalásoktól. 

kf. 
M a g y a r y Zoltán: „ U n g a r i s c h e K u l t u r s t ä t t e n . 
(Kiadja a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.) 
Ára: egész vászonkötésben 5 P. 

Bégen érzett hiányt hivatott pótolni ez a Tu-
dományos Társulatok Sajtóvállalata megbízása 
alapján kiadott négynyelvű, illusztrált munka. 
A könyv abból a célból készült, hogy számban 
folyton gyarapodó külföldi barátaink ezen ke-
resztül jobban megismerjék hazánkat s a 
kongresszusokra vagy tanulmányútra hozzánk 
látogató művelt külföldi együtt lássa a magyar 
kulturális élet nemzetközi értékeit. 

E könyvet lapozva magunk is szinte csodál-
kozva eszmélünk arra, hogy az idők folyamán 
a magyar erő és akarat még a csonka ország 

A T U D Á S H A T A L O M 

A K Ö N Y V K I N C S 
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határain belül is mennyi maradandó művészi 
otthont adott a tudomány és művészet számára 
és mennyi abszolút értéket halmozott fel ezek-
ben az otthonokban. 

151 szebbnél-szebb fényképreprodukció tesz 
minden szónál ékesebb tanúbizonyságot a tör-
hetetlen magyar élniakarásról s a magyarság-
nak a nyugat mögött semmivel sem elmaradó 
kultúrnívójárói. Képekben valóban együtt lát-
juk itt csonka hazánk legnevezetesebb, leg-
szebb kultúrintézményeit a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiától kezdve egyetemeinken, fő-
iskoláinkon, ezek berendezésein keresztül nagy 
közgyűjteményeinket, múzeumainkat, könyv-
tárainkat, kiegészítve a magyar tudományos 
élet külföldi otthonaival. 

A képek közlése után a könyv ugyancsak 
négynyelvű, német, francia, angol, olasz ma-
gyarázó szöveget ad, amely dióhéjban ismer-
teti az egyes intézmények rendeltetését, kelet-
kezésének és építésének rövid történetét. 

A magyar kultúra értéke ós sokoldalúsága 
mellett meggyőző erővel bizonyító képsorozat 
szerencsés összeállítása és a sorozatot kísérő 
magyarázat újabb bizonysága Magyary Zoltán 
széleskörű tudományos műveltségének, a min-
den igazi értéket felismerő s a magyar igazság 
szolgálatába állítani tudó biztos szemének. A 
képeket Petrás István bocsátotta rendelkezésre. 

C s e k e y I s t v á n : „ É s z t o r s z á g t ö r t é n e t e a v i l á g -
h á b o r ú u t á n . " 

A Vaska Géza által szerkesztett „Történelem 
a világháború után" című sorozat ötödik füzete 
Észtországgal foglalkozik. 

A szerző részletesen isn erteti az ország al-
kotmányát, közigazgatását, nemzetiségi viszo-
nyait, pénzügyét, hadügyét, mezőgazdaságát, 
kereskedelmét, iskolai és egyházi ügyeit. 

Ebből az ismertetésből többek között megtud-
juk, hogy Észtország a népszuverenitás elvén 
felépült demokratikus, képviseleti köztársaság, 
amely a demokratikus elveket hiánytalanul át-
ülteti a gyakorlatba is. A nép nemcsak a tör-
vényhozásban, hanem a végrehajtó hatalomban 
is a legnagyobb közvetlenséggel vesz részt, 
egyedhivatalok helyett a lehetőségig önkor-
mányzati kollégiumok járnak el. A tiszta 
demokráciát bizonyítja az a tény is, hogy az 
egyes nemzeti kisebbségeknek nem helyi, ha-
nem teljes, országos önkormányzata van s ez-
zel Észtország példát mutatott a világnak, mi-
ként lehet és kell a kisebbségi kérdést a hatalmi 
politika területéről jogpolitikai térre átvinni. 

Államháztartásának mérlege már kilenc esz-
tendő óta bevételi fölösleggel zárul, ami nem 
a jólét emelkedésére, hanem a rendkívüli taka-
rékosságra vezetendő vissza. Kicsiny, de jól fel-
szerelt hadserege karöltve a védőszövetséggel, 
kellő biztosítékot nyújt az országnak úgy belső, 
mint kiilső ellenségeivel szemben. A történelmi 
kényszerűség nyomása alatt 1919-ben végrehaj-
tott rendkívül radikális földreform annak ide-
jén bizonyos politikai konszolidációt eredmé-
nyezett ugyan, de a mezőgazdasági termelést 
hátrányosan befolyásolta. Az új telepesek gaz-
daságait a nemzetközi mezőgazdasági válság 

nagy erőpróbának tette ki s most a paraszt-
birtokosok jólétének biztosítása érdekében 
nagyarányú beszerzési és értékesítési szövetke-
zeti mozgalom van folyamatban. 

Észtország a magaskultúrájú országok közé 
tartozik, analfabétája alig van, a főiskolai vég-
zettségű egyének száma pedig viszonylag az 
egész világra a legnagyobb. 

Történelmének ismertetése kapcsán rámutat 
a szerző arra, hogy az észt köztársaságot nem 
imperialista ós expanziós törekvés hozta létre, 
hanem a világtörténelem lendítőkereke, páro-
sulva egy szívós, öntudatos, népi kultúráját 
szerető és megőrző nemzet nagyotakarásával. 

Végül az észt-magyar kultúrkapcsolatokat is-
merjük meg, amelyeknek a két kimutathatólag 
nyelvi rokonságban levő nép között való to-
vábbi kiépítése mindkét népnek érdeke és köte-
lessége. 

A „Történelem a világháború után" c. füzet-
sorozatból havonta két füzet jelenik meg. Meg-
rendelési ára havi 1 P. Megrendelhető a szer-
kesztőnél. (Budapest, VI., Aradi-u. 8.) 

D r o z d y G y u l a é s F r a n k A n t a l dr . : N e v e l é s t a n , 
t a n í t á s t a n , m ó d s z e r t a n tanító- és tanítónőképzőinté-
zetek IV. osztálya számára, valamint továbbképzés cél-
jaira. A Szent István Társulat kiadása. 287 oldal. 
Ara 5-40 P. 

Az 1925-ös népiskolai tanterv megjelenése óta sok érté-
kes könyvvel gazdagodott a pedagógiai irodalom. Ilyen 
a szerzők könyve is, amelynek értékét az adja meg, hogy 
az elmélet és a gyakorlat kiváló mestere fogot t össze ab-
ból a célból, hogy már a tanítóképzőből kikerülő növen-
dékek szerves egészében szerezzék meg mindazokat a 
pedagógiai ismereteket, elveket, amelyekre a magyar nép-
iskola tanítójának feltétlen szüksége van. 

A szerzők arra akarják megtanítani a tanítónövendé-
ket, hogy az tudjon pedagógiailag látni, gondolkozni, 
ítélni. Könyvük beosztása, elrendezése is az t célozza, 
hogy a növendék lelkében a tanítás és nevelés teljes össz-
hangban éljen, amely egymástól el nem választható. En-
nek az elgondolásnak a szolgálatába ál l í tot ták azokat a 
nevelési elveket, amelyek a gyakorlati élet tapasztalatai-
ból fakadtak s a taní tás során értékesíthetők. A módszer-
tani részt úgy dolgozták fel, hogy az ú j tanterv nyomán 
életre kelt módszerjavító törekvések teljes mértékben ki-
fejezésre jutnak a könyvben. 

A tanítónövendékek ezt a könyvet közvetlenségénél 
fogva is hűséges, jó barátjuknak fogják tekinteni. Ez 
nem lesz részükre lecketeher, hanem céltudatos és vonzó 
vezető. Hűséges társuk lesz ez a könyv akkor is, amikor 
a tanítóképző falait elhagyva, az életben tanácsadóra lesz 
szükségük. 

A szerzők könyve nemcsak a tanítónövendékek részére 
készült. Haszonnal forgat ja a működő tanító is, aki az 
ú j magyar népiskola ú j törekvéseivel foglalkozni akar. 

Az új tanterv megjelenése után annak elgondolói tan-
folyamokon igyekeztek az új törekvések magvát a tanító-
lelkekben elhinteni. S éppen a tanfolyamokon hallott elgon-
dolásokat találja meg az olvasó a szerzők könyvében 
tömören, világosan, közvetlen előadásban. Természetes is, 
hisz a szerzők egyike ezeken a tanfolyamokon a boldogult 
mesternek, Quintnek a jobbkeze, az ő nagy elgondolásai-
nak gyakorlati mestere volt. A másik szerző pedig előd-
jének hűséges és szakavatot t követője, a tanfolyamok 
későbbi előadója. A könyv tehát a tanterv életrekeltőinek 
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értékes munkája. És éppen ezen értékénél fogva nemcsak 
tankönyv, de az életben már működő tanítónak vezetője, 
tanácsadója az ú j magyar népiskola egész területén. 

Az általános neveléstani részből érzi a tanító, hogyan 
kell a szülőket bevonni a nevelésbe családok látogatásá-
val, szülői értekezletek tartásával, amelyeken ne szerepel-
jenek előadások, hanem gyakorlati nevelési kérdések meg-
beszélése legyen a cél. Részletesen jelölik meg a magyar 
népiskola célját és feladatát , majd azt, hogy melyek a 
tan í tó főbb jellemvonásai, amelyek őt nevelőtanítóvá 
ava t ják . 

A részletes neveléstan keretében foglalkoznak a testi 
neveléssel s annak cél ját az értelem, az érzelem és az 
akara t fejlesztéséban jelölik meg. Értékes gondolatokat 
és bőséges útmutatás t adnak a tanítónak az etikai neve-
lés terén való fejadatára, a feladatok gyakorlati meg-
oldására, a helyes cselekvésre való lelki készség fejleszté-
sére. Részletesen foglakoznak a szerzők az.önismeret, az 
önnevelés és az önuralom problémáival s azoknak a neve-
lés tanításnál fontos szerepével. Ennek a résznek elolva-
sása nyomán feltétlenül számot vet a taní tó önmagával, 
„vájjon olyan vagyok-e, aki a magyar népiskola nevelő-
taní tói munkáját lelkiismeretem megnyugtatásával vég-
zem-e s olyan vagyok-e, akinek joga van nevelni". 

Ebben a részben nem feledkeznek meg a szerzők a ne-
velés fontos tényezőjéről, a kiscserkészetről (cserkész-
apródmozgalom) s a leventék vezetéséről. De nemcsak 
szólnak a cserkészetről, de valóságos programmot adnak 
értékes gondolataikkal az apródtörvényekben rejlő alap-
vető erények elsajátítására, 

A tanítástani rész keretében a tantárgyak nevelőérté-
két példákkal illusztrálják. Szerintük a tantárgyak nevelő-
értéke elsősorban az etikai és esztétikai értékekben, 
illetőleg az anyagnak az érzelmi és akarat i életre való 
hatásában rejlik. Azért úgy kell tanítani, hogy a tanítás 
erősítse az akaratot, keltsen olyan érzelmeket, amelyek a 
jóra irányuló akaratot támogatják. 

Tantárgyanként muta tnak rá azokra a nevelői érté-
kekre, amelyeket a t an í tó a tanítás keretében felszínre 
hozhat. 

Megtalálja a taní tó a tananyag elrendezésének szem-
pontjai t , a tanmenet és órarend készítésének elveit, techni-
kai módozatait. 

Az ismeretszerzés lélektani menetét (érdeklődéskeltés, a 
figyelem biztosítása, a cél kitűzése, a megértés módjai, a 
szemléltetés stb.) oly részletesen és főleg közvetlenséggel 
tárgyal ják a szerzők, hogy azoknak ismeretével a tanító 
biztos úton indul el az ú j tanterv szellemében elgondolt 
népiskola területein. Értékes útmutatás t nyúj tanak a vizs-
gálatok megtartására. „A vizsgálat derült, lélekemelő 
ünnep legyen, de képet adjon az iskolai rendről, a gyer-
mekek önfegyelméről és mutassa be a gyermek készségeit, 
képességeit" — írják a szerzők. Gondolatokat talál az 
olvasó az ilyen évzáró ünnep megtartására, sőt arra is, 
hogyan lehet a szülőket előkészíteni az ilyen ünnep 
(és nem vizsga!) értékelésére. Végül a nevelés legkénye-
sebb részéről, a tanulók minősítéséről adnak értékes gon-
dolatokat. 

Külön ismertetésben szeretnék foglalkozni a könyv 
módszertani részével, amely valóságos mestermfi. Ebben a 
részben a gyakorlat művészét ismeri meg az olvasó. 
Ennek az ismertetésnek a keretei túlszűkek ahhoz, hogy 
a módszertani rész jellemzésével oly mértékben foglalkoz-
zam, mint azt megérdemelné. Azok a módszerjavító törek-
vések, amelyek lapunkban eddig az ú j tanterv nyomán 
napvilágot láttak s amelyek már ma a megvalósulás biz-

tos ú t ján vannak, a könyv felét foglalják el. Minden egyes 
tantárgynál megjelölik a tantervi célt s azt világosan, 
érthetően magyarázzák is. A szerzők szerint arra kell 
törekednünk, hogy a gyermek lelkében arról, amiről taní-
tunk, gondolatok, érzelmek keletkezzenek s hogy a gyer-
mek önmunkássággal szerzett saját gondolatairól és ér-
zelmeiről a saját nyelvén beszéljen. 

A beszéd- és értelemgyakorlatnál ú tmuta tás t találunk 
arra, hogy mely egységek alkalmasak az értelem s me-
lyek az érzékszervek foglalkoztatására. Gondolnak olyan 
érzelmekre is, amelyeknek háttérbeszorítása a beszéd- és 
értelemgyakorlat feladata ezekkel ellentétes elbeszélések, 
mesék, esetek stb. kereteivel. Beszélgetési formájukon 
végigvonul a közvetlenség s a tanítás központjában a 
gyermek áll. Nagy teret biztosítanak a gyermek öntevé-
kenységének. Bőséges tanácsot adnak az anyag kiszemelé-
sére, elrendezésére s már tárgyakkal való kapcsolatára. 

Írás olvasás és olvasástárgyalásnál szabatosan rámutat -
nak annak minden mozzanatára. Szakí tot tak azzal a cél-
nélküli elavult gyakorlattal , amely 6 héten át hangozta-
tási gyakorlatokkal foglalkozott. Az életre való nevelés 
elve már az 1. osztályban érvényesül az értelmes olva-
sásra való szoktatás módjának nyújtásával. Végcéljuk az 
önálló, értelmes olvasás elsajátítása, a könyv megszeret-
tetése. 

Részletesebben foglalkoznak a fogalmazás és nyelvi 
magyarázatok tanításának módjával. Merészen szakíta-
nak a szerzők a régi, megcsontosodott eljárásokkal, ame-
lyek a gyermek saját gondolatainak, érzéseinek kifejezé-
sén) alkalmasak nem voltak s amely előírások nyomán a 
gyermekek sohasem ju tha t tak az önállóságig, a szabad 
foglalkozásig. Útmutatásaikkal megismertetik, de meg is 
szerettetik a tanítóval ezt a tantárgyat , amelytől még 
ma is igen sokan idegenkednek. 

Fölöslegesnek t a r t j á k és kerülik a lélekölő grammatizá-
lást . Céljuk a helyes beszéd és a helyesírás tudatos elsajá-
t í tása, amiro bőséges ú tmuta tás t nyújtanak. 

Az összes tantárgyak területén teljesen az ú j tanterv 
szellemében dolgoznak. Minden sorukból kiérzik, hogy a 
tantervi célok vérükké váltak s az ú j népiskola új, mo-
dern szellemét akarják a népiskolába átültetni. Módszer-
tanukat nagy gyakorlati érzékkel írták meg. 

A könyv nyelvezet» szines, gördülékeny, stílusuk ma-
gyaros, értelmes s bár elég terjedelmes, éppen vázolt tu-
lajdonságánál vonzó s alkalmas arra, hogy úgy a tanító-
jelöltek, mint a működő tanító igaz ba rá t j a legyen. 

Amilyen ügyszeretet vonul végig a szerzők minden 
során épp oly szeretettel ajánlom ezt az értékes könyvet 
kartársaim figyelmébe. 

Kőszeg. Halmos Péter. 

T o b i s c h I r é n három meséskönyve. „ M i k u l á s é s 
k a r á c s o n y i m e s é k . " „ H ú s v é t i é s m á s m e s é k . " 
„ T ü n d ö k l ő J á n o s k a é s m á s m e s é k . " (Szent 
István-Társulat kiadása.) 

Három különálló, pompás kis kötetben össze-
sen harminc szebbnél-szebb mesét ad Tobisch 
Irén a magyar gyermekek kezébe. Hálás lesz 
értük a gyermeksereg, de köszönettel fogad-
hatja azokat a szülők, pedagógusok tábora is. 
A mesék megírásánál ugyanis a szerző nem-
csak a gyermekek fantáziájának foglalkozta-
tására, kielégítésére törekedett, hanem azt a 
célt tűzte maga elé, hogy meséivel tanítson, 
neveljen is. Örömmel állapítjuk meg, hogy 
mindkét célt sikerült teljes mértékben elérnie. 
Mindegyik mese értékes erkölcsi tanulságot 
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tartalmaz, finoman csepegteti a gyermeki lel-
kekbe a kötelességteljesítés, őszinteség, áldozat-
készség, felebaráti szeretet értékét, testet-lelket 
nemesítő szükségességét, anélkül, liogy a szerző 
a mese naiv hangulatát, tiszta levegőjét pilla-
natra is megzavarná és a gyermek észrevenné, 
hogy a mese nemcsak szórakoztatását, de egy-
úttal tanítását, erkölcsi érzékének fejlesztését, 
erősbítését célozza. 

Mindhárom kötet ízléses címlapját és illusz-
trációit Neubauer H. rajzolta. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

R e c u e i l p é d a g o g i q u e . 1931 S e p t e m b r e . V o l u m e 
I I . N o . 2. A Népszövetség t i tkársága, mint a pacifiz-
mus élő lelkiismerete, évenkint kétszer kopogtat tudomá-
nyos és kulturális intézményeink kapuján. Mindegyik al-
kalommal egy-egy vaskos kötetben számol be arról, hogy 
világszerte mit sikerült elérnie a nemzetközi megértés ér-
diekében, egyben intő példaként tá rva mindenki elé, akit 
illet, egyes nemzetek buzgólkodásait a világbéke meg-
teremtéséért. A most megjelent kötetből érdekes és külön-
leges hangulat árad felénk. Megtudjuk többek közt, hogy 
a Népszövetség szakemberekből álló pedagógiai bizott-
ságot küldött Kínába. A bizottság tagjait a kínai közön-
ség, különösen pedig a diákok élénk érdeklődéssel fogad-
ták, amit a kínaiakban megnyilvánuló nemzetközi köze-
ledés kedvező jeléül könyvel el a jelentés. Annál is inkább, 
mert a kínai taní tók nem átal lot ták őszintén megmon-
dani a bizottság tagjainak, hogy „a Népszövetség any-
nyira el van foglalva európai kérdésekkel és oly messze 
van Kínától, hogy a Genfben folyó viták elhanyagolha-
tók" (peuvent étre negligées). Valóban messze van Kína 
Genftől, oly messzire, hogy a kínai közhangulat szerint 
„Genfben talán nem mindig járnak el Kínával szemben 
azzal a megkülönböztetett bánásmóddal, amelyet nagy-
számú népessége és nagyon régi civilizációja megérde-
melne". A bizottság tagjai azt is megtudták a kínaiak-
tól, hogy a „jó internacionalistának mindenekelőtt jó 
nacionalistának kell lennie". 

Megtudjuk a füzetből azt is, hogy Esztóniában min-
den rendben van, mert minden lehetőt megtesznek a nép-

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A m e s e a n e v e l é s b e n . 

Fendrich bécsi pedagógus érdekes tanul-
mányt írt a mese és a gyermek viszonyáról, 
amelyet alábbiakban ismertetünk: 

Pedagógiai körökben gyakran felvetik a kér-
dést, felhasználják-e a mesét a gyermekneve-
lésben? Azok, akik feltétlenül ragaszkodnak a 
meséhez, jogosultságát, sőt a gyermek fejlő-
dése szempontjából szükségességét abban látják, 

szövetségi eszmék propagálására. Bulgáriában sincsen baj , 
mert mint Zlatooustova, a közoktatásügyi minisztérium 
középiskolai osztályának helyettes vezetője kijelenti, „a 
bulgár nép természeténél fogva pacifista". Ez t a tulaj-
donságát a Népszövetség „kellőképen értékelte is és Bul-
gáriát ismételten részesítette hatékony segítségében". Nem 
így áll a dolog Indiával, ahol „a közönség érdeklődését 
a Népszövetség iránt fel kell szítani, — mert lehetetlen 
letagadni a tényt, hogy Indiában valamennyi nyugati in-
tézményre, ideszámítva a Népszövetséget is, bizonyosfokú 
gyanúval, sőt ellenségeskedéssel tekintenek". 

Olvasunk a népek lelki lefegyverzésének sokféle módjai-
ról is. Be akarják kapcsolni e munkába a filmet, mert 
„sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy a Népszövet-
ségről mindmáig nincsen valóságos, az ifjúság számára 
készült nevelő film". Az ifjúsági vöröskereszt és ennek 
keretén belül a tanulóifjúság nemzetközi levelezése, a 
tanulók külföldi utazásai is eszközei a nemzetközi meg-
értésnek. A Népszövetség hangoztatja, hogy a külföldi 
államok kultúrájának ismertetése nagyban hozzájárulna 
a békehangulat terjesztéséhez. Éppen ezért nagy híve és 
előmozdítója a tanárcsereakcióknak, a tanárok külföldi 
utazásainak és az egyetemi hallgatók külföldi egyete-
meken való beiratkozásának. A nemzetközi összetartozás 
érzésének elmélyítése céljából sürgeti a Népszövetség a 
latin és görög klasszikus kultúra elmélyedő megismer-
tetését az ifjúsággal, „ami az internacionalizmusnak ma 
sokkal mélyebb értelmet és sokkal magasabb tekintélyt 
adna". 

A világ minden sarkán hamu alat t szunnyadó parázs 
lángbaborítással fenyegeti azt, ami a nagy világégés 
után még megmaradt, nincsen ország, amelynek népe nem 
kiáltana segítő kéz után, hogy ez kimentse ingadozó tár-
sadalmi rendünket a gazdasági világválság mindent el-
nyeléssel fenyegető torkából. Az előttünk fekvő füzetből 
megtudjuk, hogy ugyanekkor a Népszövetség egyik bi-
zottságának genfi ülésén felhangzott a ja jkiá l tás : „Fel 
kell ismerni, hogy napjainkban, a költészet tekintetében 
általános tömeggyilkolást (massacre) tapasztalunk. Ez a 
tömeggyilkolás az iskolában kezdődik" és hogy ennek 
elejét vegye a bizottság, elhatározza, hogy a költészet 
kérdését vizsgálat tárgyává fogja tenni, minden eszközzel 
azon lesz, hogy a költészet tanítását az iskolákban mind 
eredményesebbé tegye. Talán ez meghozza összes bajaink 
orvoslását — sóhajt fel a bizakodó olvasó. L. A. 

hogy a meseország a gyermek tulajdonképeni 
gondolat és képzeletvilága. Sok szülő nem 
képes arra, hogy a gyermeket úgy lássa, 
amilyen valójában, megszabadítva őt a fel-
nőttek óhajaitól és ideáljaitól. Aki meg-
figyel egy gyermeket, amikor például beszélni 
tanul, amint csodálatraméltó céltudatossággal 
egyre és egyre próbálja, hogyan lehetne az 
újonnan hallott szót kellő helyen alkalmazni, 
hogyan keresi szinte szisztematikusan a be-
széd szabályait, milyen jellemzők s pontosak 
az általa kitalált szavak s milyen fáradhatat-
lanul törekszik arra, hogy mindent alaposan 

M I N D E N ITT ISMERTETETT VAGY B Á R H O L HIRDETETT H A Z A I ÉS KÜLFÖLDI K Ö N Y V K A P H A T Ó 

KIR. M. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN 
BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 
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megismerjen és az általa már ismert világba 
besorozza mindazt, ami tapasztalati körébe ke-
rül, annak fel kell ismernie, begy a gyermek 
ugyanabban a világban él, mint a felnőtt 
ember. 

Az alapos megfigyelő tudja, hogy a gyermek 
nála nem kevésbbé tudatosan gondolkodik és 
hogy egyetlen felnőtt sem gondolkozik követ-
kezetesebben és tárgyilagosabban, mint a „su-
gárzó intelligenciájú" és zsenialitású gyermek, 
a belső világában önmaga által feldolgozott 
eszmék megszállottságával, feltétlenségével és 
kompromisszumnélküliségével, tehát mindazok-
kal a tulajdonságokkal, amiket egy zseniális 
felnőttől kivánunk. Éppen ebből ered minden 
összeütközés a felnőtt és a gyermek között, 
hogy ez utóbbit a felnőtt kompromisszumokkal 
teli, tevékenységét állandóan korlátozó vilá-
gába vezeti. És éppen az a problémája a mo-
dern nevelésnek, hogy ennél a berendezkedés-
nél lehetőleg kevés vesszen el a gyermek külö-
nös szellemi erejéből. Legkevésbbé az a nevelő 
képes ezt a feladatot megoldani, akit romanti-
kus és misztikus elképzelések meggátolnak 
abban, hogy a gyermek valódi nagyságát lássa 
és aki a gyermekkort fájdalmas rezignációval 
elveszett paradicsomnak tekinti, ahonnan a fel-
nőtt józan tárgyilagosságával száműzve van. 

Aki tehát a gyermeknek elmond egy mesét, 
ne gondolja, hogy rátalált a gyermek tulajdon-
képeni nyelvére és fogalomkörére. A gyermek 
a mesét öntudatosan mesének lá t ja és az a 
gyermek, akit anyja — minden józanság elle-
nére — úgy nevel, hogy mindenhol törpéket és 
szellemeket (ez a felnőttek gyermekségi ideálja) 
lásson, egyáltalában nem is képzeli azt, hogy 
a valóságon mesealakok uralkodnak. 

Mindebből nem nehéz a mese jelentőségét a 
gyermekkel való vonatkozásban megállapítani. 
A mese mindenekelőtt gazdagítja a gyermek 
érzelmi és ismeretvilágát. A mese továbbá a 
határtalan, megalkuvás nélküli világ. Minden 
fogalmat végig lehet gondolni benne: ami go-
nosz, maradéktalanul gonosz, ami jó, az mér-
téktelenül jó, aki gazdag a mesében, az csodá-
latosan gazdag. Elvileg tehát a mese jogosult-
ságát el kell ismerni, mert immanens logi-
kája olyan a gyermek következetes gondolko-
dásához képest, hogy mellette a mesevilág és 
a valóság tárgyilagos különbözősége nem jön 
tekintetbe. Ezzel nem azt mondjuk, hogy min-
den mese értékes a gyermek számára, nem min-
den mesét lehet aggodalom nélkül elmondani 
a gyermeknek. A nehézséget nem a mese sok 
alakjának — tündéreknek, manóknak, boszor-
kányoknak — valószerűtlen sége okozza, ezek 
minden elképzelhető tulajdonsággal rendelkez-
hetnek. Még ott is, ahol a mesevilág a valóság-
gal érintkezik — például királyok és hercegek 
alakjainál —, a mese nem okozhat kárt mind-
addig, amíg a mesekirálynak nincsenek olyan 
tulajdonságai, amelyek ellentétben vannak a 
valósággal. A király a mesében csak mérhetet-
lenül gazdag ember, aki csodálatos várában 
lakik. (Valóban olyan gazdag-e — kérdezi a 
gyermek —, hogy megveheti azt az óriási játék-

vasutat, amit a kirakatban láttam1?) De váj jon 
valóban ajánlatos vagy közömbös-e, hogy a 
gyermek a mostoha fogalmával mindig a go-
noszságot párosítsa és sohasem szabaduljon 
meg e gyermekkori benyomástól"? Már sok eset-
ben végzetes következményekkel járt, hogy a 
gyermek a meséből eredő ijedtséggel és rette-
géssel állt szemben ú j mamájával. Vájjon 
lielyénvaló-e elmesélni, hogy Hamupipőke go-
nosz testvéreinek szemét a galambok kivájják 
vagy a gonosz mostohát szögekkel kivert hor-
dóban gurí t ják le a hegyről? Tehát olyan ke-
gyetlenségek, amiket a gyermek tárgyilagosan 
felfogni képtelen, a gyermek által kívánt ma-
gyarázatok révén még jobban bevésődjenek 
emlékezetébe? Ilyen elképzelések károsan be-
folyásolják a gyermek idegéletét és ha gyakran 
ismétlődnek, az ilyen iszonyatosságok tom-
pultságot idéznek elő. 

Nem elegendő azonban csupán megfontolni, 
vájjon egy-egy mese alkalmas-e a gyermek 
számára. Mint a nevelés összes kérdéseinél, i t t 
is elengedhetetlen, hogy a gyermek előítélet-
mentes megfigyelés útján legyen megismerhető. 
F r a n c i a t a n í t ó k m o z g a l m a a g y ű l ö l k ö d é s e l l e m 

A „Syndicat National des instituteurs publics 
de France et des Colonies" és a „Fédération 
Unitaire de l'Enseignement", mindkettő tekin-
télyes társadalmi egyesület, harcot indított a 
népeket egymás ellen uszító iskolakönyvek el-
len. A Syndicat National pedagógiai bizottsága 
már 1926-ban 12 tanítót bízott meg azzal, hogy 
az iskolakönyveket ebből a szempontból feliil-
vizsgájja. Ez a bizottság megállapította, hogy 
Franciaországban 26 történelmi és olvasókönyv 
vét a helyes szellem ellen. A francia tanítóság 
ekkor elhatározta, hogy a káros iskolakönyvek 
elleni mozgalmat erélyesen támogatni fogja és 
a strassburgi tanítókongresszuson 78.000 tanító 
és tanítónő határozatban mondta ki, hogy a ne-
velésnek feladata, melyet már az iskolában kell 
megkezdeni, minden erővel a r r a törekedni, hogy 
az if júságot a népek közös céljainak megérté-
séhez segítse. A kongresszusi határozat szerint 
az iskolakönyvekből ki kell küszöbölni azokat 
a helyeket, amelyek más népek iránti megnem-
értés forrásai lehetnek. A strassburgi rezolúció 
bizonyos kiadói körökben heves ellentállást vál-
tott ki, mert keresztülvitele esetén milliókat 
kitevő iskolakönyvet kellett volna kivenni a 
forgalomból. A harc még ma is folyik; annyi 
azonban kétségtelen, hogy a megindult mozga-
lom már eddig is értékes eredményeket ért el, 
sőt egy Lafolgue nevű francia pedagógus tel-
jes meggyőződéssel állítja, hogy ma a francia 
állami népiskolákban alig van olyan iskola-
könyv használatban, mely idegen államok alatt-
valóit érzéseiben sérthetne. A francia állami 
népiskolai iskolakönyvek a béke szeretetére és 
a népek kölcsönös megértésére vannak beál-
l í t v a . * A l i g . D e u t s c h e L e h r e r z e i t u n g . 

* Sajnos, mi nem oszthatjuk Lafolgue francia pedagó-
gus nézetét, mert adataink vannak rá, hogy a francia 
tankönyvek között több olyan van, mely jogosan bánt -
ha t j a a mi nemzeti önérzetünket. (Szerk.) 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A N é p m ű v e l ő d é s i T i tkárok N e m z e t i Szövet -
sége tízéves fennállásának alkalmából folyó 
évi december hó 7-én délelőtt Pest vármegye 
tanácstermében ünnepi közgyűlést tartott, ame-
lyen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
képviseletében dr. Nevelős Gyula min. taná-
csos, a népművelési osztály vezetője, Fekete 
József tanítóképző-intézeti tanár, népművelési 
előadó kíséretében jelent meg. 

Novágh Gyula, Budapest Székesfőváros Nép-
művelési Bizottságának ügyvezető titkára, 
mint a népművelési titkárok szövetségének el-
nöke, meleg szavakkal köszöntötte dr. Nevelős 
Gyula min. tanácsost, mint a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium képviselőjét, akinek 
nevéhez ós munkájához a magyar népművelés 
megszervezése fűződik. A szövetség meleg el-
ismerését és bajtársi szeretetét tolmácsolta a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium nép-
művelési osztályának tagjai részére is, akik 
sorából a közgyűlésen megjelent Fekete József 
tanítóképzőintézeti tanárt, mint a magyar nép-
művelés tudományos irodalmának egyik kiváló 
művelőjét és jelestollú úttörőjét külön is kö-
szöntötte. 

Az üdvözlő szavak után a szövetség elnöke 
előterjesztette azokat a határozati javaslato-
kat, amelyeket a közgyűlés a népművelés tíz-
évi munkájának megiratása és kiadása, a mű-
kedvelő előadásokkal és a népművelési hang-
versenyekkel kapcsolatban a színpadi és zene-
szerző egyesületeknek adott díjszedési jog reví-
ziója, az analfabétáknak tanszerekkel való el-
látása, az alapismeretterjesztő tanfolyamok 
hallgatói részére való olvasókönyv megiratása 
és kiadása tárgyában hozott. 

Nevelős Gyula dr. min. tanácsos az üdvözlő 
szavakra válaszolva, a népművelés tízévi mun-
káját és eredményeit összegezte. Őszinte elisme-
rését fejezte ki a népművelési titkároknak azért 
a lelkes és fáradságot nem ismerő, önzetlen és 
az egyszerű hivatali kötelesség teljesítésén túl-
menő munkáért, amellyel a magyar népműve-
lést meggyökereztették, megszerettették s szük-
ségességére, nemzetépítő jelentőségére a ma-
gyar társadalom minden rétegét ráeszméltet-
ték. Ha ő egész lélekkel végezte a népművelés 
irányítását, úgy csak példát kívánt adni 
munkatársainak. Ha ez a munka eredménye-
ket ért el, ez az eredmény elsősorban abban 
nyilvánul meg, hogy a népművelés a városok-
ban, falvakban, tanyákon egyaránt élő való-
ság. És nem azért élő valóság, mert mindenütt 
folynak előadások és tanfolyamok, hanem azért, 
mert felekezeti, faji és politikai liovátartozan-
dóság nélkül, a társadalom minden rétege ke-
resi és kívánja a népművelési alkalmakat. 
Ezek a tagadhatatlanul szép eredmények abból 
a hazafias kötelesség- és felelősségérzetből szü-
lettek, amely a magyar népművelői kart át-
hatja. Bár elismeri, hogy a gazdasági válság 
nyomán redukált állami és törvényhatósági 

költségvetés befolyásolja a magyar kultúra és 
ezzel kapcsolatban a népművelés érdekeit is, 
mindazonáltal úgy látja, hogy ez a hatás nem 
jelent a népművelésre életveszélyt, mert a ma-
gyar állami és pénzügyi élet vezetői tisztán 
látják a népművelés jelentőségét. 

Dr. Nevelős Gyula min. tanácsos a szövetség 
határozati javaslataival kapcsolatban kijelen-
tette, hogy a maga részéről is támogatásra ér-
demesnek tart ja a népművelés tízévi munkájá-
nak és eredményeinek könyvben való összege-
zését és megjelentetését, miért is szükségesnek 
tartja, hogy a megjelentetésnek különben is 
kisösszegű költségeiről gondoskodás történjék. 
A műkedvelői előadásokkal kapcsolatos szerzői 
díjfizetés és előadási jogmegváltásnak ügye 
rendezés alatt áll és előreláthatóan a népműve-
lés érdekeit kielégítő módon fog elintéztetni. 
A népművelési szempontból megfelelő műked-
velő színművek jegyzéke készen van, s csak az 
a kérdés vár megoldásra, hogy ki adja ki? 
Talán nem lesz akadálya annak, hogy a jegy-
zéket a Népművelési Titkárok Nemzeti Szövet-
sége adhassa ki. „A Magyar Népművelés 
Könyvei" sorában megjelent „Az olvasás és 
írás könyve" kifogyott s amíg újra nyomható 
lesz, az Országos Közművelődési Tanács 30 fil-
léres áron szolgáltatja ki a még megmaradt 
példányokat, illetőleg a régebbi könyveket. 
Az alapismeretterjesztő tanfolyamok számára 
Írandó olvasókönyv a legközelebbi feladatok 
közé tartozik. 

Dr. Nevelős Gyula min. tanácsos szavait 
örömmel és megnyugvással hallgatta a köz-
gyűlés. A szövetség elnöke megköszönve a mi-
nisztérium képviselőjének megjelenését, arra 
kérte, hogy úgy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak, mint Petri Pál államtitkár 
úrnak a szövetség mély tiszteletét tolmácsolni 
és az eddig tapasztalt megértő jóindulatot to-
vábbra is a népművelői kar részére kérni szí-
veskedjék. —gh— 

A z Országos E v a n g é l i k u s T a n í t ó e g y e s ü l e t köz-
gyűlése. Az Országos Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Tanitőe gye siilet november hó 26-án 
Budapesten, a Tanítók Háza dísztermében tar-
totta rendes évi közgyűlését. A közgyűlésen 
megjelent Pesthy Pál v. igazságügyminiszter, 
Kapi Béla dr. püspök, Molnár Imre, a minisz-
tériumhoz berendelt táblabíró, Mágőesy-Dietz 
Sándor egyetemi tanár, Radvánszky Albert 
báró képviseletében, Rákos István, a Tanító 
Szövetség elnöke, továbbá az ország minden 
részéből az evangélikus tanítóság nagy szám-
ban. 

Krug Lajos elnök nagyhatású megnyitó be-
szédében az evang. tanítóságot kitartásra és 
idealizmusának a kerítő kísértések elleni vé-
delmére buzdította. Az evangélikus tanítóság 
szemében — úgymond — az egyházszeretet és 
hazafiság nem piaci portéka, nem idénycikk, 
nem csereeszköz, semmiféle feltételhez nem köt-
hető és semmiféle valutával meg nem mérhető 
érték. A mi hitünk legyen acélforrása szegény, 
keresztrefeszített, porig alázott magyar népünk-
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nek. Ez a mi példaadásunk nem jelenthet áldo-
zatot. Hiszen az elhivatottak azon szektájához 
tartoznnk, akik nem csinálnak üzletet az ideá-
lokból és eszmékből, akik nem élnek azokból, 
hanem ha kell, meghalnak azokért. 

Pesthy Pál lelkes szavakban üdvözölte az 
evangélikus tanítóságot és hazafias munkássá-
gának csüggedetlen folytatására kérte. Kapi 
Béla püspök, majd Mágócsy-Dietz Sándor szin-
tén bátorító és biztató szavakat intéztek a köz-
gyűlés tagjaihoz. Azután Somoyyi Béla terjesz-
tette elő titkári jelentését, amely úgy tartalmi 
gazdagságával, mint költői szépségeivel a köz-
gyűlés élénk tetszését váltotta ki. 

Grieszhabcr Endre Henrik a tanítóság hely-
zetét tárgyalta. Határozati javaslatában kérte, 
hogy a búzaár értékegységét október 1-től szál-
lítsák le a valóságos vidéki áraknak megfele-
lően 21 pengőről legalább 15 pengőre és a jövő 
évi költségvetésbe vegyenek tel egy olyan ösz-
szeget, hogy a tanítói, lévitai és kántori java-
dalom méltányos százalék szerint elkülöníthető 
és államsegéllyel kiegészíthető legyen. 

Kühn János tartott ezután igen érdekes és 
tanulságos előadást az egyházi énekügy fejlesz-
téséről, melynek kapcsán a közgyűlés kántori 
szakosztály létesítésének szükségét mondotta ki. 

Molnár Gyula dr. táblabíró tartott azután 
nagy hitbeli meggyőződésről tanúskodó gyö-
nyörű előadást a külmissziói tevékenységről és 
Gáncs lelkész Nitschinger János idevonatkozó 
határozati javaslatát olvasta fel, melyhez a 
közgyűlés egyhangúlag hozzájárult. 

A tanítóság különböző sérelmeinek és kíván-
ságainak szóvátétele után, elnök a közgyűlést 
bezárta. 

A közgyűlési határozattal kiküldöttek az-
után Ernszt Sándor kultuszminiszternél kíván-
tak tisztelegni, aki azonban betegsége miatt 
nem fogadhatta a deputációt. Erre Pesthy Pál 
vezetésével a parlamentben Petri Pál állam-
titkárnál jelent meg az evang. tanítók küldött-
sége, aki előtt Krug Lajos elnök, Pesthy Pál 
ajánló, meleg szavai után, ismertette az evan-
gélikus tanítóság sérelmeit és kívánságait. — 
Petri Pál államtitkár megértő, meleghangú vá-
laszában hangoztatta, hogy ismeri a sérelme-
ket, de a baj oka nem az államhatalom jóindu-
latának hiányában, hanem a mai lehetetlen 
helyzetben keresendő. A kormányzat szeretettel 
foglalkozik a kérdéses panaszokkal és amint 
módjában lesz, segít a tanítóság helyzetén. Te-
kintsék a mostani állapotot csak átmenetinek. 

Tanítógyűlés Dömösön. Szépen sikerült gyűlést tar-
t o t t az „Esztergomi Esperes-kerülethez tartozó Róm. 
Kath. Népnevelők Köre" november 4 én, Dömösön. A gyű-
lésen az espereskerület papsága és tanítósága vett részt, 
Mint vendég, megjelent Taxner Béla főkáptalani erdőtaná-
csos és Havas Ernő községi főjegyző is. A köri gyűlés 
előtt Yeni Sanete és szentmise volt, amelyet Mertán Já-
nos dr. esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő végzett. 
Az elnöki beszédben Szkalka Lajos gyakorlóiskolai tanár , 
köri elnök a népnevelői hivatásról szólt s Szent Erzsébet 
nagylelkűségét ál l í tot ta a népnevelők lelki szemei elé kö-
vetendő például. NácUer István pápai kamarás, tanító-
képzőintézeti igazgató szabadelőadásában azt fejtegette, 

hogy mennyire ismernie kell a nevelőnek a gyermek lelki 
motívumait. Renez János dömösi igazgató-tanító az ol-
vasmánytárgyalás módszerét fejtegette nagy felkészült-
séggel. Özv. Plank Lászlóné dömösi taní tónő szép gya-
korlati taní tása keretében szemléltette a költeménytár-
gyalás módszerét. Mertán János esperes-plébános, ker. 
tanfelügyelő, a kath. sa j tó támogatására és olvasására 
buzdította a hallgatóságot. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

H á r o m n a p o s p e d a g ó g i a i s z e m i n á r i u m Ózdon. 
Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő vezetésével a borsodi 
határvidék tanítósága Ózdon, november 16., 17. és 18-án 
pedagógiai szemináriumot t a r t o t t . A szeminárium vendé-
gei voltak: Liha Bertalan bányaügyi tanácsos, Roób Jó-
zsef kohóigazgató, Holzmann Gusztáv bányagondnok és 
a környék felekezeteinek lelkészei. Vitéz Borbély Maczky 
Emil főispán is megjelent a szemináriumon. A fronthar-
cosok illusztris elnökét a cserkészek sorfala fogadta a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt . nyolcosztályú nép-
iskolája előtt , majd Czangár Lajos kerületi igazgató-tanító 
fogadta és üdvözölte az egybegyűlt taní tóság nevében. 
Vitéz Borbély Maczky Emil meleg hangon köszönte meg 
a lelkes üdvözlést. Több előadás végighallgatása után 
megtekintette a magasszínvonalú iskola szertárait, slöjd-
termeit és a látottakon legteljesebb megelégedését fe-
jezte ki. 

A szemináriumot Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő 
nyi tot ta meg. Beszédében a korszerű pedagógia fontos-
ságára muta to t t rá. Majd Evva Leona 6omsálybányatelepi 
tanítónő mintataní tást t a r t o t t az I. osztály számtani, 
Wágner Sándor ózdi tanító pedig a II. osztály beszéd-
és értelemgyakorlatának anyagából. Az első tanítást 
Halmai Lajos náda6di rk., a második taní tást Rácz 
Sándor ózdi tanító bírálta. Hoffmann Albert somsálv-
bányatelepi tanító a számtan tanításának módszeréről 
értekezett, Szabó Sándor ózdi tanító pedig útmutatás t 
adott a tanítók táblai ra jzára vonatkozólag. Tarcsajalvy 
Lajos nádasdi rk. lelkész a tanulók vallás-erkölcsi neve-
léséről értekezett. 

A szeminárium második napján Iláyer László ózd-gyár-
telepi taní tó mutatot t be mintataní tás t a fogalmazásból, 
melyet Komár Gyula nádasdi főtanító bírál t . A fogal-
mazás tanításának módszeréről és a fogalmazási tételek 
forrásairól Schmoll János ózd-gyártelepi tanító érteke-
zett. Szedlák Gábor ózd-gyártelepi tan í tó mintataní-
tásával a magyar dal taní tására muta to t t példát. A taní-
tásról Dobromovszki Ferenc ózdi rk. tanító mon-
dott krit ikát, majd Fodor János ózdi társ . tanító érte-
kezett a magyar dal ápolásáról és műveléséről. A taní-
tások rajzzal való illusztrálásának lehetőségeit Wágner 
Sándor ózdi tanító mél ta t ta és szemléltette. 

November 18-án Joób Sándor ózd-gyártelepi tanító mu-
ta to t t be mintatanítást a nyelvi magyarázatokból, amelyet 
Bors István somsálybánvatelepi tanító bírált . A tantárgy 
anyagát és didaktikai el járását Jurás László ózdi tanító 
ismertette, özv. Boskó Ferencné ózdi tanítónő egészség-
tani taní tása hangzott el ezután, bírálója Kruppa Netus 
hódoscsépánvi rk. igazgató-tanító volt. Az egészségtani 
ismeretek tanításának fontosságát Puza Zsigmond 
nádasdi állami igazgató-tanító fejtegette. A pedagógiai 
szeminárium gazdag programmját a női- és fiúkézimunka 
tanítási anyagának és módszerének ismertetése tetőzte be. 
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Előadók voltak: Schmoll Jánosné és Nagy Árpád, az 
ózd-gyártelepi iskolának szaktanítói. 

A megjelent tanítók a tanításokhoz és értekezésekhez 
minden alkalommal hozzászóltak, ezzel tanújelét adták 
annak, hogy az új tantervvel, az új módszerrel és annak 
intencióival tisztában vannak. 

Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő minden egyes taní-
táshoz és előadáshoz értékes észievételeket fűzöt t . Majd 
záróbeszédében köszönetét fejezte ki Czangár Lajos ker. 
igazgatónak, aki a szeminárium gazdag és tanulságos 
programmját előkészítette, elismeréssel adózott a taní-
tóknak és előadóknak, a körzet tanítógárdájának a hűsé-
ges kitartásáért , a szorgalmas szemináriumi látogatásért. 

A kir. tanfelügyelőnek Czangár Lajos társ. igazgató-
tanító mondott köszönetet végül a lelkes irányításért és 
közreműködésért. 

A pedagógiai szemináriumi napok feledhetetlenek lesz-
nek azoknak, akik jelenvoltak, mert az ügyszeretet, peda-
gógiai hozzáértés, a helyesre, a jóra való törekvés, amely-
nek szemlélői és részesei voltak, mély nyomokat hagytak 
a tanítói lelkekben. 

P e d a g ó g i a i s z e m i n á r i u m D i ó s j e n ő n . A n ó g -
rádi járás tanítósága nem rég tartotta a negye-
dik pedagógiai szemináriumot, melyen megje-
lent dr. Visnovszky Rezső kir. vezetőtanfel-
ügyelő, Simoncsics Antal tanfelügyelő és több 
tanügybarát. A vezetőtanfelügyelő értéket 
nyújtó megnyitója után Végh Károly diósjenői 
kántortanító tartott sikerült felolvasást. A Nép-
tanítók Lapjában megjelent cikkek alapján is-
mertette a legújabb pedagógiai mozgalmakat. 
Tóth József alsópetényi kántortanító a történe-
lemtanítás módszeréről tartott előadást. A jól 
felépített és sok pedagógiai útmutatást, isme-
retet nyújtó előadást a tanítóság ós tanügy-
barátok tetszéssel jutalmazták. Plahó Aladár 
rétsági tanító az elméleti előadás kívánalmai-
nak megfelelő gyakorlati tanítást mutatott be. 
A történelem köréből a tatárjárást ismertette. 
Gerteisz Magdolna berkenyei tanítónő az isko-
lai kirándulások lebonyolítását ismertette han-
gulatos felolvasásban. Tuskó Gizella tolmáesi 
tanítónő a leányok, Flórián Márton tolmáesi 
ig.-kántortanító pedig a fiúk tornatanításának 
felépítéséről, végrehajtásáról tartott elismerést 
érdemlő felolvasást. (Sajnos, a sikert igérő 
gyakorlati tanítás közbejött okok miatt el-
maradt.) 
A p é c s i t a n í t ó k n o v e m b e r h a v i p e d a g ó g i a i sze-
m i n á r i u m a . November 30-án tartotta meg a 
pécsi tanítóság szokásos havi szemináriumát. 
fíerze Nagy János dr. elnöklő kir. tanfelügyelő 
megnyitó szavaiban rámutatott a szülőföldis-
mertetés nevelői vonatkozásaira és pedagógiai 
jelentőségére az ú j tanterv célkitűzései kap-
csán. Balázs Ferenc igazgató szervesen felépí-
tett értekezésben fejtegette az esztétikai érzel-
mek ápolásának szükségességét, lehetőségét és 
módját általánosságban s az egyes tantárgyak 
körében. Az iskola megszokott életéből gyűj-
tötte össze a szemléleti anyagot és érzékeltette 
a kiegyensúlyozott lélek megformálásánál kö-
vetendő eljárást. Koszorús Károly állami ta-
nító beszámolt a tanterv megvalósítása során 
szerzett tapasztalatairól és sok megszívlelendő 

részletmegállapításának szerencsés foglalatát 
talán azzal fejezi ki legbeszédesebben, midőn 
hangsúlyozza, hogy a mult iskolájában a ta-
nulónak igen sokszor a tanító szemüvegén ke-
resztül kellett nézni a dolgokat, míg ma a ta-
nító a gyermek szemüvegén keresztül igyekszik 
nézni az iskolai életet. Sperg Lajos állami 
tanító a Néptanítók Lapja egyik cikke nyomán 
illusztrálta a mese felhasználását a nevelés 
szolgálatában és nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy a mese értékelése mindenkor a gyermek 
öntevékenységén alapuljon és a tanító saját 
állásfoglalása ne szorítsa a tanulót korlátokba. 
Szép és élvezetes gyakorlati tanítási órát mu-
tatott be Sas Ernő pécsbányatelepi társulati 
tanító. Az V. osztályban hallás után betaní-
totta a „Vékony héja van a . . . " kezdetű régi 
magyar népdalt. Közvetlenül fakadt érzelmi 
közösség, hangulatosság kísérték mindvégig 
munkáját s biztosították annak eredményessé-
gét. Az előadások külön-külön is együttessé-
gükben is becsületes igyekezettel szolgálták a 
haladó tanítói törekvéseket. 

H Í R E K 

A sárpil isi lakodalom. 
Lakodalmakról nem szokott e lap megemlé-

kezni; de ami Sárpilisen a mult hetek egyikén 
„lakodalom" elnevezés alatt történt, az érdekli 
az iskolát is, az iskolánkívüli népművelést is 
és ezért érdekelni fogja a Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztató olvasóközönségét is. 

Sárpilisen, ebben az alig 1000 lakossal bíró 
községben házasságot kötött egy szép fiatal 
pár, annak rendje és módja szerint előbb az 
anyakönyvvezető előtt, azután a templomban 
a pap előtt. Az esküvő alkalmából lakodalmat 
tartottak. Ez is rendjén van, hiszen lakodal-
mat mindenütt tartanak a világon. Ámde a sár-
pilisi lakodalom nem örömünnep volt a szó 
nemes értelmében, hanem közel egy héten át 
tartó eszem-iszom, dáridó. Ami pedig a költ-
séget illeti, belekerült ez a lakodalom az egyik 
örömszülének, a vőlegényes háznak, 1500 pen-
gőjébe, a másiknak is bizonyára sok pénzébe, 
— „ha mingyárt kódisok leszünk is!" 

Egy napilap színes helyszíni leírásából vesz-
szük a sorokat. „Lőn tehenek, disznók, birkák, 
tyúkok rettenetes halála, hétmérföldes mese-
beli rétes felvonulása, kalácsok, kuglófok tor-
nyosulása... rezesbandák recsegése... kurjon-
gatás . . . ha j aha j . . . rikoltozás... tánc a ki-
feszített ponyvák alat t . . . kolbásszal teli tek-
nők. . . magasba emelt borospalackok... Mind-
ez már ez esküvő előtt. Majd az Isten házában 
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elhangzott az eskü, végbement a házassági 
szent szertartás, aztán — gondolta a násznép — 
az Isten nem törődik azzal, ami a Háza küszö-
bén kívül van — már a templom előtt újra 
kezdődött és hol a vőlegény, hol a menyasz-
szony házánál napokon át tartott a tánc, mu-
zsika, kurjongatás, klarinét, eszem-iszom a vég-
kimerülésig. Akik kifáradtak, átvonultak a 
szomszédba lefeküdni, a részegek pedig eltán-
torogtak a sövény a lá . . . Az Ürnak 1931. adó-
sujtott, szomorú esztendejében..." 

Mikor e sorokat írjuk, vegyes érzések és gon-
dolatok hatása alatt állunk, mert úgy érezzük, 
hogy ez írásunkban a magyaros vigasság, tán-
cos jókedv, bohém könnyűvér, faji vonások, 
tradíciók ápolása és hasonlóknak önkénytelen 
érzése szembe kerül a komoly megfontoltság 
gondolatával. 

Mélységes becsüléssel és a magyar lélek 
őszinte és elfogult szeretetével szeretjük, ápol-
juk a mi népi szokásainkat; tudjuk, hogy a 
sárközi községeknek is meg vannak a nép-
szokásai, érdekességei, kedves és nemes hagyo-
mányai, ámde be kell látnunk, hogy itt nem 
valamely tiszteletreméltó hagyományról, ha-
nem egy káros ós alsórendű szokásról van szó, 
amely semmiféle védelmet nem érdemel meg. 

Ebben a tudatban foglalkozik vele lapunk, 
a Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató, amelyet mindkét minőségben érdekel a 
sárpilisi eset. 

A magyar tanítók lapja nem engedheti meg 
magának azt a teljes szakbeli elszigeteltséget, 
amely csak a szorosan vett elemi pedagógiai 
és didaktikai keretek között mozog. A magyar 
népéletnek ugyanis egyik legfőbb irányítója a 
tanító, a népiskola. Az iskola az a laborató-
rium, amelyben a nyers kis magyarokból for-
más lelkeket kell alkotni. Ebben a laborató-
riumban kell a lelkileg, testileg egészséges ifja-
kat és leányokat nevelni, hogy kellően fel-
készüljenek a tisztes és észszerű életre. Hiszen 
az egész iskola s annak minden pedagógiai és 
didaktikai rendszabálya az Élet kedvéért való! 
Nem lehet tehát közömbös a tanítóra nézve, 
hogy falujának élete, a tanítói munkának ez 
a nagy kritikusa, milyen jelenségeket mutat. 
Az élet mond végső ítéletet a tanító munká-
járól. 

De nem közömbös az iskolánkívüli népműve-
lésre sem. A népművelésnek közvetlen és leg-
főbb feladatai közé tartozik a népélet vizsgá-
lata, tisztogatása, a rossz szokások gyomlálása. 
A sárpilisi dínom-dánom nem elszigetelt egyéni 
könnyelműség, hanem duhaj, káros népszokás. 

Még pedig — sajnos — nem csupán sárpilisi 
népszokás. Igazságtalanság is lenne ezért egye-
dül a kis Sárpilis községet felelőssé tenni. Van 
efféle sok másutt is az országban. 

Éppen ezért küzdeni kell ellene mindenütt 
minden eszközzel és megfelelő módon, iskolá-
ban és iskolán kívül egyaránt. It t is, ott is 
számtalan alkalom van arra, hogy a veszedel-
mes és ma már szégyenletes népszokások fel-
világosítással, oktatással gyengíttessenek. 

És manapság, a mai nehéz viszonyok között 
szinte felháborító erővel hat az ilyen féktelen 
mulatozás. Itt van a kegyetlen gazdasági vál-
ság. Mindnyájan nagy nélkülözések idejét él-
jük; nem győzzük alászállítani életünk szín-
vonalát; szinte az egész világ lázban didereg 
és nyög. Sárpilisen pedig tobzódnak és kurjon-
gatnak ! 

Tudjuk és biztosra vesszük, hogy nein jóked-
vükből teszik, hanem, amint mondtuk: a szo-
kás kényszere folytán, amelynek lényeges ele-
mei ez esetben a fanatikus rátartiság, az értel-
metlen gőg és legénykedés. „Nehogy azt mondja 
a sógor!..." Nem lehetne-e ennek a szokásnak, 
ennek a gőgös rátartiságnak valami új irányt 
adni?!. . . Mi lenne, ha a sárpilisi örömapa, 
akinek van pénze arra, hogy 1500 pengőt költ-
sön a lakodalmi eszem-iszoinra, nem ezt tenné, 
— hanem a mellére verne és kijelentené büsz-
kén, hogy: „1500 pengőt adok a szegényeknek, 
— „ha mingyárt kódisok leszünk is!" Tudjuk, 
hogy ez jámbor tréfaként hangzik és egy öröm-
apa sem fog így cselekedni, de ha a falu veze-
tői gyakran, tervszerűen és következetesen 
figyelmeztetnék őket, — talán gondolkodóba 
esnének egy kicsit. N. Gy. 

H a v a s I s t v á n írói j u b i l e u m a . A z O r s z á g o s G á r -
donyi Géza Irodalmi Társaság meghatóan szép 
ünneplésben részesítette Havas Istvánt, a Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság tiszteletbeli el-
nökét írói működésének 40-ik évfordulója al-
kalmából. Az ünnepségen az irodalmi, tudomá-
nyos és a tanügyi világ előkelősége jelen volt. 
Többek között Nagy Zsigmond dr. min. taná-
csos a kultuszminisztérium, Szendy Károly 
tanügyi tanácsnok a főváros, Pintér Jenő az 
Irodalom Történeti Társaság, Pékár Gyula a 
Petőfi Társaság képviseletében. A változatos 
műsorú ünnepségen Havas István műveinek 
interpretálásában jeles művészek érvényesítet-
ték az ünnepelt író tehetségnek színdús skálá-
ját. Köveskuti Jenő eszmékben gazdag mélta-
tása, Simon Lajos egy tanuló által szavalt üd-
vözlő költeménye, C. Báán Jolán és Pirovszky 
Lajos szavalatai, valamint Havas István Bog-
dán Károly által készített portréjának Ber-
waldszky Kálmán által való leleplezése, Jósvai 
Gábor és Dobó Sándor megzenésítésében Havas 
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István »versei, melyet a Rottenbiller-utcai pol-
gári fiúiskola énekkara adott elő, nagy sikert 
arattak. Az ünnepséget meleg hangulatú ban-
kett fejezte be, amelyen Havas István barátai 
és tisztelői nagy számban jelentek meg. 

A M a g y a r I f j ú s á g i V ö r ö s k e r e s z t k a r á c s o n y i 
k i á l l í t á s a é s v á s á r a . A dr. Petri Pálné és vitéz dr. 
Simon Elemér soproni főispán lelkes és fárad-
hatatlan vezetése alatt működő Magyar I f jú-
sági Vöröskereszt csoportjai magyaros kézi-
munkákból, játékokból és dísztárgyakból folyó 
évi december hó 6., 7. és 8. napjain az Állami 
Nőipariskola helyiségeiben karácsonyi kiállí-
tást ós vásárt rendeztek, amelyen negyven fő-
városi és pestkörnyéki iskola ifjúsági vörös-
keresztes csoportjának tagjai állították ki ipar-
művészeti tárgyaikat, hogy ilymódon szolgál-
ják a jótékonyságot. Egész éven át dolgozott 
ez a negyven csoport, hogy karácsonyelőttre 
szegénysorsú társaik, pártfogoltjaik, a tanyai 
iskolák tanulói számára segítséget nyújthassa-
nak. A kiállítást a magyar iparművészet je-
gyében rendezték és a kiállított tárgyakon min-
denütt a magyaros jellegzetesség volt az ural-
kodó. Külön érdekessége volt a kiállításnak az 
egyik teremben összegyűjtött ötszáz tárgy, 
amelyet a Kormányzóné Ö Főméltósága akció-
jának a céljaira ajánlott fel a lelkes ifjúság. 

I f j ú s á g i i r o d a l m i p á l y á z a t . A Könyvbarátok Szö-
vetségo pályázatot hirdet 10—14 éves gyermekek szá-
mára való könyvre. Terjedelme 8—10 nyomtatot t ív. — 
Tárgya lehet szórakoztató és tanulságos, vonatkozásban 
a hazai föld, történelem, kultúra ismertetésével, vagy le-
het általában regényszerű irodalmi alkotás, — csak a 
modern magyar fiatalságot tanulságosan érdekelje. — 
Határidő: a gépírásos, jeligével el látott pályamű 1932. évi 
március hó végéig küldendő el Könyvbarátok Szövetsége, 
Egyetemi könyvesbolt (Budapest, IV, Kossuth Lajos-
utca 18) címre. — Pályadíj: a szakbírálat alapján iro-
dalmi értékűnek ítélt legjobb munka 500 P jutalomban 
részesül. A díjnyertes s a többi, kiadásra javasolt munka 
elsősorban a Könyvbarátok Szövetségének ajánlandó fel 
megjelentetésre, külön szerzői honorárium ellenében. 

A R á d i ó - S z a b a d e g y e t e m d e c e m b e r h ó 20-i, de-
c e m b e r 27-i é s j a n u á r 3-i e l ő a d á s a i n a k r ö v i d 
t a r t a l m a . A tekintély kérdése a családban. (December 
20 án t a r t j a . Imre Sándor dr. egyetemi tanár.) A család 
ma sokat emlegetett bomlása egyik főtüneteként a szülői 
tekintély nagymértékű hanyat lását szokták megjelölni, 
öregebb emberek arról panaszkodnak, hogy „a mai gyer-
mekek nem tisztelik a szüleiket", okosabbak akarnak lenni, 
stb. Sem a tisztelet hiánya nem általános, sem az nem 
egyedül mai jelenség, hogy a gyermekek a szüleik ítélete 
helyett inkább a sa já t véleményüket tar t ják helyesnek; 
mindenesetre figyelmet kíván azonban mindkét jelenség. 

És pedig megkívánja minden egyes családban az ottani 
helyzet megfigyelését, mert mindig a szülőkön fordul az 
meg, hogy van-e tekintélyük a gyermekeik e lő t t és ezek 
adnak-e eleget a szüleik véleményére. A családi életben, 
már csak a gyermekek nevelése érdekében is szükség van 
a szülők tekintélyére. Igaz, hogy ezt sokszor elveszítik, 
pedig kezdetben a kis gyermek előtt mindig megvan. Aki 
a tekintélyét elveszíti, az bizonyosan nem helyesen értel-
mezte és nem a helyes módot választotta a fenntartására. 
Sok szülő nem tudja, hogy sem zsarnoki szigorúsággal, 
sem olvadozó gyengeséggel nejn lehet fenntartani a termé-
szetes fensőbbségét, hanem csupán olyan okos magatar-
tással, amely nem enged a gyermeknek reá nézve vesze-
delmes fesztelenséget, de a szabadságát sem korlátozza 
feloslegesen. Tudni kell, hogy másféle tekintélyre van szük-
sége a gyermeknek a különböző életkorokban. Másként nézi 
szüleit a kisgyermek, meg a serdülő ós megint másként 
a kifejlett if jú. A tekintély igazában mindig azon fordul 
meg: éizi-e a másik ember, a fejlődő gyermek, hogy amaz 
különb nála, tehát érez-e i rán ta becsülést. Csak azt tud-
juk becsülni, aki minket megbecsül. A szülők tehát csak 
azzal t ud ják a gyermek előtt sa já t tekintélyüket fenn-
tartani, ha ők is elismerik a gyermek tekintélyét, azaz 
ők is megbecsülik azt! Miben állhat a gyermek tekintélye, 
miért érdemelhet a gyermek megbecsülést, miképen lehet 
elérni, hogy a szülők tekintélye akkor is épségben marad-
jon, amikor a gyermek egészen „nagy" és ta lán csakugyan 
okosabb, tanultabb, feljebb emelkedett a szüleinél. Ezekre 
a kérdésekre felel az előadó, s végül azt a tétel t állítja 
fel, hogy igazi tekintélye soha sem annak van, akitől 
félnek, aki nagyon rátar t i és megköveteli, hogy tisztel-
jék, hanem csak annak, aki úgy él és úgy bánik a gyer-
mekeivel, hogy azok önkéntelenül tisztelik, mert látják, 
hogy csakugyan különb náluk, és szeretik, mert érzik, 
hogy nekik igazán jót akar. Aki tekintélyét meg akarja 
tartani, becsüljön meg másokat és becsülje meg önmagát! 
— Petöß Sándor. (December 27-én és január 3-án ta r t j a : 
Bodor Aladár dr. középiskolai tanár.) Szerencséje a ma-
gyar nemzetnek, hogy szellemének fiatalosságát olyan 
védő nemtők őrzik, mint Petőfi és Jókai géniusza. A ma-
gyarok már kora fiatalságukban barátul kapják Petőfit 
és ez a felejthetetlen ba rá t végigkíséri őket öregségükbe 
is. Egész életünkben a Petőfi szemével l á t juk már lakó-
helyünket, a megszépült Alföldet, a Petőfi óta melegebb 
magyar életet, magyar rendeltetésünket, a szabadságot, 
— még a borunkat is megtüzesíti, szerelmünket is beara-
nyozza. De a nagyvilág is leginkább úgy ismer bennün-
ket, ahogy Petőfi ábrázolja a magyart: forrólelkűnek, 
redőtlenül fiatalnak. Mikor szellemünket ernyedés, aggság 
gyötri, az ő költészetéhez térjünk vissza mindig, mint 
hévizű gyógyfürdőhöz, megfiatalít a benne való megfiir-
dés és lelke forrásainak i tala. Szilveszter estje előtt, Petőfi 
adventjének hetében, és az év első hetében, Petőfi szü-
letésének karácsonyfás örömünnepe idején, Petőfiről fogunk 
emlékezni a Rádió Szabadegyetem két előadásában, mai 
didergő, csüggedő lelkű magyarok megfiatalítására. (Lásd 
a Magyar Népművelés könyvei közt a Magyar költők 
című művet.) 

Lapunk decemberi lei 2 3 . számához postatakarékpénztári befizetési 
lapot mel lékeltünk, melyen t. Előfizetőink nagy része az előfizetési 
díjat már beküldötte . Felkérjük többi tisztelt Előfizetőinket, h o g y az 
e s e d é k e s hátralékot é s a j ö v ő évi 9 pengő 6 0 fill, előfizetési dijat 

még ez év fo lyamán szintén befizetni s z íveskedjék . 
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100 é v v e l eze lőt t s z ü l e t e t t a v i l á g e g y i k l e g n a -
g y o b b fe l ta lá ló ja . Éppen 100 évvel ezelőtt 1891 
szeptemberében született Mecklenburgban, egy Siegfried 
Marcus nevű mérnök és mechanikus, aki a maga idejében 
igen ismert személyiség volt Bécsben, de aki t az utókor 
immár Tökéletesen elfelejtett. Pedig neki köszönheti a 
modern kor egyik legnagyobb vívmányát, az automobilt. 
Az autó tulajdonképeni feltalálóit két német mérnökben 
tisztelik, az egyik volt a cannstadti Gott l ieb Daimler, a 
másik a mannheimi Kar l Benz, akik egymástól teljesen 
függetlenül 1885-ben jöttek^ rá az automobilizmus alap-
elvére. Ma már kevesen tudják, hogy Marcus 24 évvel 
Daimlerék előtt konstruál t egy gépet, amellyel a Schmel-
zen sétakocsizott. 1875-ben pedig megépítette nagy kocsi-
ját , amelyen a Máriahilfestrasséról a Práterbe döcögött 
a járókelők nagy mulatságára. 

Marcus, mint tanonc kezdte technikusi pályáját az 
elektromosság nagy előharcosának Werner Siemensnek 
oldalán. Később Bécsbe költözködött, ahol 1853-ban 
K r a f t udvari mechanikus segédje lett. Ügyességének híre 
hamarosan elterjedt. Ferenc József a Burgba hivatta, 
hogy villamoscsengőt szereljen Erzsébet királyné háló-
szobájába. A villamoscsengő gombja a királyné ágya 
mellett volt és a szolgálattevő udvarhölgy szobájába 
vezetett. Ez volt az első villamoscsengő, amelyet az egész 
monarchiában készítettek. A csengő olyan csodaszámba 
ment, hogy Ferenc József udvartartásával együtt végig-
nézte az egész szerelési munkálatot. Marcus ügyessége 
annyira megtetszett a királynak, hogy elrendelte, hogy fia 
Marcustól vegyen órákat a praktikus fizikából s Rudolf 
trónörökös csakugyan hosszú ideig t anu l t Marcusnál, aki 
nemcsak mint szerelő, hanem mint teoretikus-fizikus is 
kiváló volt. 

E g é s z s é g i e l ő a d á s o k K o m á r o m — E s z t e r g o m 
v á r m e g y é b e n . A törvényhatósági iskolán kívüli nép-
művelési bizottság jelentése szerint a folyó tanévben is 
sikerült az egész vármegye területén megszervezni az 
egészségi előadásokat, A hatósági orvosok részvételével 
92 helyen (Komárom—Esztergomnak 69 községe van) 
4—4 egészségi előadást fognak tartani a következő cí-
meken: 1. Az alkohol ellen való védekezés. 2. A helyes 
táplálkozás. 3. A helyes ruházkodás. 4. Gyermeki fertőző 
betegségek. Az első két előadást fi lmbemutatás is kíséri. 
A népjóléti minisztérium e célra 2 filmet s vetítőgépet 
bocsát rendelkezésre; egy filmkísérő megszabott útirány-
ban bejárja a vármegye valamennyi olyan községét, ahol 
mozi vagy vetítőgép nincs. A vármegye területén ezek 
szerint a folyó tanévben 368 egészségi előadást tartanak. 
Ezek az előadások bizonyára nagy mértékben fogják ter-
jeszteni a nép között az egészségi tudnivalókat s hozzá-
járulnak majd egészségügyünk általános színvonalának 
emeléséhez is. Az előadások megszervezése a vármegyei 
tisztifőorvos hathatós támogatásával és segítségével tör-
tént . Az előadások alkalmával a hallgatóság kérdőíveket 
kap, amelyek kitöltéséből megállapítják, hogy az előadá-
sokból mennyit tanul t , mit és hogyan fogott fel a 
hallgatóság. 

A r c k é p l e l e p l e z é s . A békéscsabai orth. izr. el. iskola 
most leplezte le Singer Manó nyug. t an í tó arcképét, me-
lyet volt tanítványai Jankai D. Tibor festőművésszel fest-
te t tek meg. Az ünnepelt üdvözlésére megjelentek Jánossy 
Gyula polgármester, Korniss Géza kultúrtanácsnok, a 
congr. izr. hitközség küldöttsége, volt taní tványai és tisz-
telői. Az ünnepeltet az iskolaszék nevében dr. Eisenberg 

Bertalan elnök, a hitközség képviseletében Stern Annin, 
a békésvármegyei és a békéscsabajárásköri tanítóegyesü-
letek nevében Moldoványi és Kozsuck ig.-tanítók üdvö-
zölték. A volt tanítványok nevében dr. Sajó Jenő lep-
lezte le az arcképet, melyet Schwartz Henrik taní tó vett 
á t az iskola részére s köszöntötte a munkásság ősz mes-
terét, ki közel fél évszázadon á t generációkat nevelt haza-
szeretetre, valláshűség- és kötelességteljesítésre. 

T é l i m e z ő g a z d a s á g i t a n f o l y a m m e g n y i t á s T o r -
n y o s p á l c á n . December 1-én szinte ünnepi díszt ö l tö t t 
Tornyospálca községe. E napon nyitot ták meg ugyanis 
a m. kir. földmívelésügyi miniszter által rendezett téli 
mezőgazdasági tanfolyamot. Az érdeklődés olyan nagy 
volt, hogy a beiratkozott hallgatókon kívül a még meg-
jelenteket az előadóterem nem volt képes befogadni. Meg-
jelentek többek közöt t : Kauzsay Tibor vármegyei gazda-
sági főfelügyelő, Nozdroticzky Pá l főszolgabíró, Répászky 
István, m. kir. gazdasági főtanácsos, jószágigazgató, 
Eszenyi Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos és még szá-
mosan. 

A tanfolyamot Kauzsay Tibor vármegyei gazdasági fő-
felügyelő nyi tot ta meg frappáns beszédjével. Felsorakoz-
t a t t a azokat az akadályokat, amelyek különösen most 
ú t j á t állják a gazdainűvelés lehetőségeinek. Egyben nagy 
örömét fejezte ki afelett, hogy Hahn Imre, a község agi-
lis főjegyzőjének sikerült keresztülvinni, hogy éppen ebben 
a szépen rendezett községbe kerülhetett az idei tanfolyam. 
Eszenyi Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos meleg szeretet-
tel üdvözölte a megjelenteket és ismert gazdatudásával 
lebilincselően magyarázta meg a hallgatóságnak, hogy 
miért kell tanulnia a kisgazdának? Előadását meleg ová-
cióval fogadták. Utána Liptay László, a Felsőszabolcsi 
Gazdakör elnöke emelkedett szólásra. Példákkal illuszt-
rál ta az okát annak, ami a kisgazdatársadalmt termelés 
tekintetében lejebb és lejebb csúsztatja. Egyben abbeli óha-
jának adott kifejezést, hogy a most megnyílott gazdasági 
tanfolyam, ahogyan fel fogja rázni az avult gazdasági 
tónusban élő kisgazdákat, olyan mértékben elő fogja segí-
teni a termelés fokozását; mert sok kisgazda büszkén em-
legeti, hogy ő is termel talán holdanként annyit, mint 
bármely gazdatársa, de bizony nincs tekintettel arra, mibe 
került a termelés? Már pedig a termelés csak akkor gaz-
daságos, ha olcsó, fajszerint jó és a minősége elsőrendű. 
A tanulságos előadást Máté László gazdasági felügyelő 
beszéde követte, aki körvonalozta a tanfolyam anyagát. 

Végül Hahn fmre községi főjegyző mondott köszönetet 
a megjelent notabilitásoknak, községi képviselőtestület-
nek, a tanfolyam munkájára a jó Isten áldását kérte. 
Himnusz eléneklése után a megnyitás véget ért. 

A k o m á r o m — e s z t e r g o m i n é p m ű v e l é s i h a n g v e r -
s e n y e k . Komárom—Esztergom vármegye Törvényható-
sági Népművelési Bizottsága XVII I . népművelési hang-
versenyét Dorogon rendezte meg. A hangverseny a ma-
gyar dal és zene fejlődése és művészi értéke jegyében tar-
t a t o t t meg. A hatalmas méretű Munkás-Otthonban közel 
1000 hallgató jelent meg, élükön a bányaigazgatósággal 
és a bánya tisztviselői karával. A hangversenyt Wiesen-
bacher József vármegyei népművelési t i tkár rendezte és 
vezette a 36 tagú nőikart és a zeneszámokat. A hallgató-
ság előtt felvonult a magyar dal bölcsőjétől napjainkig 
é3 szebbnél szebb szólóénekek és kardalok muta t ták be az 
ősmagyar, katona, kuruc, betyár, szerelmi, elbeszélő stb. 
dalokat. Végül a magyar tánc szépségeit is élvezhette a 
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lelkes közönség. A bányaigazgatóság meleg szavakban 
mondott köszönetet az oktató jellegű és élvezetes hang-
versenyért. A helyi rendezés nehézségeit Szomszély Antal, 
a Helyi Népművelési Bizottság alelnöke és Rákosi Károly 
iskolaigazgató, népművelési ügyvezető végezték. 

H a r c a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i g o n d o l a t é r t . A Ma-
gyar Mezőgazdasági Társaság kiadványai sorában most 
jelent meg az a nagy érdeklődésre számottar tó kötet, 
amely a magyar szövetkezeti eszme reformgondolatait tár-
gyalja. A szövetkezeti gondolat kidolgozása eddig nálunk 
csonka volt, mert hiányzott belőle a termelés és az ezzel 
összefüggő gazdasági feladatok megszervezésének propa-
gálása és kidolgozása. A Magyar Mezőgazdasági Társa-
ság vezetőférfiai, akik mind régi munkásai egy modern, 
életképes magyar szövetkezeti reform megvalósításának, 
évek óta vívják szellemi küzdelmüket abból a célból, hogy 
a szövetkezeti mozgalmakat életképesebbé tegyék. A mai 
\ álságos időkben a kormánynak, társadalomnak, de külö-
nösen a falvaknak, nélkülözhetetlen a szövetkezeti gaz-
dasági erők kihasználása. Az ijesztően növekedő szellemi 
és fizikai proletáriátus, a munkanélküliek ezrei kénysze-
rí tő erővel szorítják a társadalmat a gazdasági szervez-
kedés útjára. A most megjelent kötet Sternád István-
nak, a szövetkezeti reform egyik előharcosának feltűnést 
keltő memorandumát tartalmazza, amely kiterjeszkedik 
mindazokra a társadalmi és gazdasági segélyforrásokra, 
amiket a szövetkezeti termelés nyúj t . Szól az intelligen-
cia veszedelméről, az állam és a szövetkezés viszonyairól 
és arról a munkamegosztásról, amelyben a szövetkezeti 
reform alapján vállvetve , dolgozhatnak együtt az egy-
másra utal t ipar, mezőgazdaság és kereskedelem az ország 
megmentéseért. A kötet számos hozzászólást közöl, amely 
mind a szövetkezeti reformeszméket sürgeti. A kötet vé-
gül közli a Magyar Mezőgazdasági Társaság alakuló 
közgyűléséről szóló beszámoló jelentést. 

Aki a társaság kiadványai iránt érdeklődik, annak az 
elnökség készséggel küld mutatványpéldányt (VI, And-
rássy-út 8. IV.). 

H á z i a s s z o n y o k r é s z é r e t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z 
S o m o g y v á r m e g y e n é p m ű v e l é s i b i z o t t s á g a . A z 
elmúlt években oly szép sikerrel megrendezett 
vándorgazdasági tanfolyamokhoz hasonlóan, 
,.háziasszonyok tanfolyama" nevű munkát szer-
ve® a vármegyei bizottság. Az egyhetes tan-
folyam célja: a felnőtt leányokat, háziasszonyo-
kat tájékoztatni arról, hogy miképen rendezzék 
be és gondozzák otthonukat ízlésesen és gazda-
ságosan. Hogyan főzzenek táplálóan, ízletesen, 
észszerűen és takarékosan? Hogyan vezessék 
háztartásukat, vagyis miképen legyenek csa-
ládjuk igazi gondozói? A tanfolyam munka-
rendjéből közöljük a következőket: Hitvesi és 
anyai hivatás. Népszokások. Az otthon célszerű 
berendezése. Ruha, olvasmányok, szórakozás 
kérdése. Mit és hogyan főzzünk? Télire való 
eltevés. Vendégfogadás. Gyermek, öreg, beteg 
ember étrendje. Betegápolás. A tanfolyam ve-
zetésére a vármegyei népművelési bizottság 
szakképzett tanítónőt küld ki, aki elméleti elő-
adásait bemutatásokkal fogja kísérni. Gyakor-
lati oktatás céljából a hallgatók a délelőtti időt 
intézmények látogatására használják fel, mivel 
a tanfolyami órák délután folynak az elemi 
iskolában. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 

T á r s u l a t i , u r a d a l m i é s m a g á n i s k o l á i t a n í t ó k 
f i z e t é s c s ö k k e n t é s e é s k ü l ö n a d ó j a . 

Számos társulati , uradalmi és magán elemi iskolai ta -
nító panaszt emelt, hogy ra j ta az 1931. évi 4.700/M. E. 
számú kormányrendeletnek a különadó megkettőzéséről és 
az 1931. évi 5.000/M. E. számú kormányrendeletnek a 
fizetéscsökkentésről- szóló rendelkezését egyaránt végre-
ha j to t ták , ami által hátrányos helyzetbe -került mind a 
közszolgálati, mind a magánalkalmazottakkal szemben, 
mert az előbbenieknél csakis a fizetéscsökkentést, az utób-
biaknál pedig csakis a különadó megkettőzését viszik 
keresztül. 

A panasz, a kétszeres igénybevétel folytán, alapos. 
Orvoslásánál a következő szempontok mérlegelendők: 
Amaz intézkedések közül, amelyeket a m. kir. kormány 

az 1931 : XXVI. t.-c. felhatalmazása alapján az állam-
háztartás egyensúlyának biztosítása végett te t t , ket tő 
érinti közvetetlenül a nem állami elemi iskolai tanítóság 
illetményeit: az egyik az 1931. évi 5.000/M. E. sz. r. 
2. §-ának az a rendelkezése, hogy a nem állami iskolák 
fenntartói kötelesek tanítóiknak fizetését 1931. évi szep-
tember hó 1-től kezdve 10%-kai csökkenteni; a másik 
az 1931. évi 4.700/M. E. sz. r. 1. §-ában foglalt rendel-
kezés, amely szerint a magánszolgálatban alkalmazottak 
1931. évi szeptember hó 1-től kezdődőleg az 1930 : 
XLVII. t.-c. 8. §-ában megállapított különadónak két-
szeresét kötelesek fizetni. 

A fizetéscsökkentés valamennyi taní tóra egyaránt vonat-
kozik, a különadó megkettőzése pedig csak a magánszol-
gálatban állókra. Hogy ez utóbbiaknak kategóriáit meg-
állapíthassuk, vegyük előbb sorra a közszolgálatban álló-
kat. Hyenek elsősorban a községi és hitfelekezeti elemi 
iskolai taní tók, akiket az 1907 : XXVII . t.-c. 1. §-a köz-
tisztviselőkül nyilvánított. Ugyanezen a jogon köztiszt-
viselők azoknak az uradalmi elemi iskoláknak tanítói is, 
amelyek kifejezetten községi vagy hitfelekezeti jelleg mel-
lett t a r ta tnak fenn, mert jogi értelemben vett fenntar-
tóik a községek vagy egyházak, még ha minden szükség-
leteikről egymagukban az uradalmak gondoskodnak is. 
Ugyancsak köztisztviselőkül tekintendők az érdekeltségi 
iskolai taní tók is, mert bár ezt törvény vagy ezzel egyenlő 
erejű jogszabály ki nem mondja, jogi helyzetük minden-
ben a községi tanítókére emlékeztet s alkalmazásuk is 
— az 1926 : VII. t.-c. 6. §-a s a 24.000/926. számú VKM. 
r. 11. §-a szerint — a hatóság (miniszter, Érdekeltségi 
Népiskolai Bizottság) rendelkezésén alapul. Igv tehát 
negatív úton megállapíthatjuk, hogy magánszolgálatú ta-
nítók a társulati és a magán elemi iskoláknak, valamint 
azoknak az uradalmi elemi iskoláknak a tanítói, mely isko-
lák nem kifejezetten községi vagy hitfelekezeti jelleg mel-
lett tartatnak fenn. 

Ezeken a magánszolgálatú tanítókon tehát mind a fize-
téscsökkentés, mind a különadó megkettőzése tényleg végre-
hajtható. Am a teljes mértékű kettős igénybevétel elől 
őket, is megvédi az 1922:1. t.-c. alapján kiadott 1922. 
évi 700 ein. számú VKM. rendelet 6. §-ának az a rendel-
kezése, amely szerint valamennyi nem állami elemi iskolai 
tanító ugyanolyan illetményekre jogosult, mint az azo-
nos szolgálati idővel bíró állami elemi iskolai tanító. 

Mindezen szempontok mérlegelésével mondotta ki 1931. 
évi 133.462. sz. a. a m. kir. pénzügyminiszter, hogy azok 
a nem állami elemi iskolai tanítók, akik magánszolgálati 
viszonyból élvezik az 1927. évi 300/P. M. sz. Hivatalos 
Összeállítás 3. §-a szerint alkalmazottak kereseti adója 
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alá eső szolgálati illetményeiket, a különadónak kétsze-
resét kötelesek fizetni; viszont fizetésük az iskolafenntartó 
részéről csak olyan mértékben csökkentendő, hogy a föl-
emelt különadó levonása után se legyen alacsonyabb az 
illetményük, mint az azonos szolgálati idővel rendelkező 
állami elemi iskolai tanítóké, vagyis a 10%-os csökken-
tési összegből le kell vonni az t az összeget, amellyel a 
különadó 1931. évi szeptember hó 1-től kezdve fölemel-
tetet t . 

Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó a nem állami 
óvónőkre is. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak. 

Tudomásulvétel s miheztartás végett közlöm a Bizott-
sággal a hivatalos kiküldetések és átköltözködések alkal-
mával felszámítható illetmények tárgyában a m. kir. 
Minisztériumnak az 1931. évi 6340. M. E. számú követ-
kező rendeletét (megjelent a Budapesti Közlöny 1931. 
november 22-i 267. számában). 

A minisztertanács az 1931. évi november hó 17-én tar-
to t t ülésében elhatározta, hogy az állami tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak ál tal a hivatalos kiküldetések és 
átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények 
tekintetében ezidőszerint érvényben álló rendelkezéseket az 
1932. évi január hó 1-étől kezdődő hatállyal, az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. Azok az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak, 
akiknek a m. kir. államvasutak vonalain kedvezményes-
árú vasúti utazásra jogosító arcképes igazolványra igé-
nyük van, — tekintet nélkül arra, hogy az arcképes igazol-
ványt kiváltották-e vagy sem — a hivatalos kiküldeté-
sek és a kincstár terhéro történő áthelyezések alkalmá-
val megtet t utazások után csak azt a vasúti (hajó-) menet-
árat számíthatják fel, amelyet az említett igazolvány 
alapján kell fizetni. 

2. Azok az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak, 
akiknek a m. kir. államvasútak vonalain kedvezményes-
árú vasúti utazásra jogosító arcképes igazolványra igé-
nyük van és akik az igazolvány igénybevételéért a m. kir. 
államvasutak részére járó térítési díjnak egy részét vi-
selni tartoznak, a térítési díjnak ezt az általuk viselendő 
részét, az 1932. évi január hó 1-étől kezdve, a naptári év 
folyamán teljesített első hivatalos utazásról szóló úti-
számlában felszámíthatjuk, az arcképes igazolványnak 
kiállítási vagy meghosszabbítási díja azonban nem szá-
mítható fel. 

3. Azok az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak, 
akik a hivatalos kiküldetésük alkalmával olyan más köz-
lekedési vállalatnak a jára ta i t kénytelenek igénybe venni, 
amely közlekedési vállalat a járatainak igénybevételénél 
utazási kedvezményt biztosít a m. kir. államvasutak 
vonalain kedvezményesárú vasúti utazásra jogosító arc-
képes igazolvánnyal rendelkező állami tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak, a közlekedési vállalat által nyúj-
t o t t utazási kedvezmény igénybevételére jogosító külön 
igazolványért esetleg fizetendő kiállítási díjat a naptári 
év folyamán teljesített első ilyen hivatalos utazásról szóló 
utiszámlában felszámíthatják. 

4. Az előző pontokban foglalt rendelkezések kiterjednek 
a fegyveres testületek tagjaira, továbbá mindazokra a 
közszolgálatban (törvényhatósági, városi, községi, stb.) 
szolgálatban álló tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra, 
akiknek a m. kir. államvasutak vonalain kedvezményes-

árú vasúti utazásra jogosító arcképes igazolványra igé-
nyük van és az igazolvány igénybevételéért fizetendő térí-
tési díjnak egy részét az alkalmazott tar tozik viselni. 

A KU k i r . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
1931. é v i 010—2—274. e i n . s z á m ú r e n d e l e t e a 
t é n y l e g e s é s n y u g d í j a s k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a -
z o t t a k a t m e g i l l e t ő v a s ú t i a r c k é p e s i g a z o l v á n y -
n a k a z 1932. é v r e s z ó l ó é r v é n y e s í t é s e , i l l e t v e 
k i á l l í t á s a t á r g y á b a n , a z 1931. é v i 010—2/642. e in . 

s z á m ú r e n d e l e t t e l h e l y e s b í t e t t s z ö v e g g e l . 

1. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, intézetnek 

és intézménynek. 
Az állami, törvényhatósági, községi, felekezeti, stb. 

alkalmazottak, nyugdíjasok és ezek családtagjaik birto-
kában levő és az 1931. évre kiállí tott vasúti arcképes iga-
zolványoknak az 1932. évre érvényesítése 1931. évi októ-
ber hó 15-től 1931. évi december hó 31-ig történik. 

A vasúti arcképes igazolványoknak 1932. évre érvénye-
sítése, illetve az esetleg szükséges új igazolványoknak 
kiállítása ügyében az alábbi rendelkezések irányadók. 

I. Altalános tudnivalók. 
A kimutatásokhoz és a nyugdíjasok kérvényeihez sor-

rend szerint az arcképes igazolványokat, új igazolványok 
kérése esetén pedig egészen új , kartonlapra nem ragasz-
t o t t arcképeket (6 Yn—10/4 cm méretben) kell csatolni, 
melyek hátulsó oldalára a tulajdonos teljes nevét és rang-
ját , a családtagoknál ezenfelül a gyermekek utónevét, fe-
leségnél pedig a „felesége" megjelölést olvashatóan rá kell 
írni. A tényleges szolgálatban álló alkalmazottaknál a 
fényképek hátulsó lapját a hivatal bélyegzőjével is el kell 
látni, míg a nyugdíjasoknál a lakóhelyet (város, vagy 
község nevét) fel kell tüntetni . A fényképeket azzal a 
sorszámmal kell ellátni, amely sorszám a la t t a kimuta-
tásban szerepelnek és ebben a sorrendben kell a fényképe-
ket a kimutatáshoz csatolni. 

Az utazási kedvezmény mérve és a kiállítási (2 arany-
pengő), illetve érvényesítési illeték (1 aranypengő) vál-
tozatlanul megmarad. 

Változást szenved ellenben a térítési összeg nagysága, 
mely az eddigi 16 aranypengő helyett az 1932. évre ki-
áll í tott , illetve érvényesített arcképes igazolványoknál 24, 
azaz huszonnégy aranypengőt tesz ki. 

A felemelt térítési összeg lerovására, illetve vállalására 
vonatkozólag az alábbiakat közlöm: 

A szoros értelemben vett állami és állami üzemi tény-
leges, valamint az állami és állami üzemi nyugdíjas és 
kegydíjas családfők és feleségük után a 16 aranypengő 
térítési összeget továbbra is az állam vállalja és ennek 
igazolása és elszámolása az eddigi módon történik. Az 
ezen felül fentmaradó 8, azaz nyolc aranypengőt és ter-
mészetesen a kiállítási, illetve érvényesítési dijat a csa-
ládfő a sajátjából tartozik postai befizetési lappal a terü-
letileg illetékes Máv. üzletvezetőség postatakarékpénztári 
csekkszámlája javára befizetni. A Magyar Kir. Állam-
vasutak üzletvezetőségi postatakarékpénztári számláinak 
címei és számai a következők: Magyar Kir. Államvasutak 
üzletvezetősége, Budapest: 12.060., Magyar Kir. Állam-
vasutak üzletvezetősége, Debrecen: 12.123., Magyar Kir. 
Államvasutak üzletvezetősége, Miskolc: 12.089., Magyar. 
Kir. Államvasutak üzletvezetősége, Pécs: 34.230., Magyar 
Kir. Államvasutak üzletvezetősége, Szeged: 12.095., Ma-
gyar Kir. Államvasutak üzletvezetősége, Szombathely: 
12.090. 
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Az állami alkalmazottak gyermekei, továbbá a nem 
állami alkalmazottak, stb. részére k iadot t arcképes iga-
zolványok után esedékes 24, azaz huszonnégy aranypengő 
térítési összeget és a 2 aranypengő kiállítási, illetve 
1 aranypengő érvényesítési d í ja t , vagyis darabonként 26, 
illetve 25 aranypengőt az igényjogosult maga tartozik 
teljes egészében a Máv. üzletvezetőség csekkszámlájára be-
fizetni. 

A térítési díjak és érvényesítési illetékek befizetéséről 
a csokklap ,,Elismervény"-szelvényét a kimutatáshoz 
(vagy kérvényhoz) kell mellékelni. Természetesen egy ki-
mutatáson felsorolt összes személyek után járó térítési 
összegeket és a kiállítási vagy érvényesítési illetéket egy 
csekklapon kell befizetni. A csekszelvény középső „Érte-
sítő-lap"-részének hátsó oldalán „térítési d í j " és „Illeték" 
megjelölést kell alkalmazni és a kétféle összeget külön-
külön fel kell tüntetni. Üres csekklapok bármely posta-
hivatalnál kaphatók. 

II. Tényleges állami alkalmazottak. 

1. Az összes állami és az állami üzemeknél tényleges 
szolgálatban álló alkalmazottak, valamint azok feleségei 
arcképes igazolványainak kiáll í tását, illetve érvényesíté-
sét az illetékes szolgálati főnökségeknek összesített ki-
muta tásban kell kérniök. Ezek u tán ugyanis az illetékes 
miniszteri tárca a térítési összegeket részben viseli. Ü j 
igazolványnál azt a szót, „új", a k imuta tásban fel kell 
tüntetni . A régi igazolványok számát a kimutatásba be 
kell jegyezni. 

2. Külön kimutatásban kell kérni a 10 éven felüli gyer-
mekek arcképes igazolványainak egész évre kiáll í tását, 
illetve érvényesítését, amely kimutatáshoz a személyenkint 

járó 24 aranypengő térítési összeg és 2 aranypengő kiállí-
tási, illetve 1 aranypengő érvényesítési illeték, vagyis 26, 
illetve 25 aranypengő összegnek a Máv. budapesti üzlet-
vezetősége javára a 12.06,0. sz. postatakarékpénztári csekk-
számlára befizetéséről szóló postatakarékpénztár i csekk-
lap „Elismervény"-rószét csatolni kell. Egy kimutatáson 
felsorolt összes személyek u tán járó térítési összeget és 
kiállítási, illetve érvényesítési illetéket egy csekklapon kell 
befizetni. 

A csekklap középső részének hátulsó felén a térítési 
összegeket és az illetéket külön-külön kell feltüntetni. 

3. Az alkalmazottakról és feleségükről külön, a gyer-
mekekről ismét külön készített kimutatásokat a szolgá-
lat i főnökségnek a szabályszerű záradékkal el kell lá t -
niok. A számvevőségek pedig mindenik kimutatáson a 
családi pótlékok folyósítását igazolják és úgy az alkal-
mazot t , mint a felesége u tán járó és az áliam ál tal 
továbbra is vállalt térítési részösszeg feljegyzésének tétel-
számát feltüntetik. 

4. A szolgálati főnökségek az így záradékolt és a 
korábbi „Értesítés"-ben már közölt és a számvevőségek 
ál ta l kiál l í tot t „Ellenőrzési szelvény"-nyel felszerelt ki-
muta tásoka t a területileg illetékes Máv. üzletvezetőség 
címére beküldik. Az „Ellenőrzési szelvény" nélkül beérkező 
kimutatások pótlás végett vissza fognak küldetni. 

III. Allami nyugdíjasok, kegydíjasok, árvák. 
5. A II. pont a l a t t felsorolt állami és az állami üzemek 

nyugdíjasainak, özvegyeinek és árváinak arcképes igazol-
ványok kiállítására, illetve érvényesítésére vonatkozó kér-
vényeit a nyugdíjat számfej tő hivatal (számvevőség) zára-
dékolásával kell a I I . 4. pont szerinti címre beterjeszteni. 

K i m u t a t á s . Minta. 

(A hivatal, intézet, vagy üzem stb. megnevezése és pontos címe.) 

A kimutatásban felsoroltak részére kérjük az igazolványok érvényesítését 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Nagy P é t e r pos ta al t iszt 1 9272 — 8 — 

2 ,» »» felesége 1 9273 — 8 — 

3 Fekete I s tván kir . j. bíró 2 ú j — 8 — 

Természetesen a nem állami alkalmazottaknál a 6. rovatban drb-kint 24 aranypengő 
irandó be. 

Számvevőségi záradék: Hiv. főn, záradék: 

Kelet.. Kelet. 

P. H. P. H. 

szv. főnöke. hiv. főnöke. 
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IV. Községi és állami segélyben részesülő felekezeti, ala-
pítványi, társulati, illetve egyesületi iskolák 

tanszemélyzete. 
(Hi tokta tók . 

a ) Ténylegesek. 
6. A jelzett iskolák tényleges tanerőiről és ezeknek 

családi pótlékban részesülő családtagjairól a z iskola igaz-
ga tósága kimutatást szerkeszt, azt záradékolja, a fejen-
kénti 24 aranypengő térí tési és 2 aranypengő kiállítási, 
illetve 1 aranypengő érvényesítési, vagyis összesen 26 
aranypengő, illetve 25 aranypengő összeg befizetését iga-
zoló csekklapot és az arcképeket, illetve arcképes igazol-
ványokat csatolja és az így felszerelt k imuta tás t az ille-
tékes közvetlen felettes tanügyi hatósághoz j u t t a t j a , 
ahonnan e kimutatások záradékolás után a je lzet t üzlet-
vezetőséghez küldetnek. A családi pótlékot az illetékes 
számvevőségnek kell igazolni. A társulat i és egyesületi 
tanerők családtagjai arcképes igazolványt nem kaphatnak. 
Egy kimutatáson vagy kérvényen fe l tünte te t t összes sze-
mélyek u t án esedékes térí tési és kiállítási, illetve érvényesí-
tési összeget egy csekklapon kell befizetni. A csekklap a 
II . 2. pont alat t iaknak megfelelően állítandó ki. 

b) Nyugdijasok. 
7. A IV. a) pont a l a t t felsorolt iskolák nyugdíjas tan-

erői és ezek igényjogosult özvegyei és teljes árvái arc-
képes igazolványuk kiál l í tása , illetve érvényesítése iránti 
kérvényüket a fejenkénti 26 aranypengő, illetve 25 arany-
pengő befizetését igazoló csckklap és arckép, illetve arc-
képes igazolvány csatolása u tán a nyugdíj folyósítását 
igazoló illetékes számfej tőséghez küldik, ahonnan a kér-
vények záradékolással a z üzletvezetőséghez továbbí t ta t -
nak. A társulati és egyesületi nyugdíjas tanerők arcképes 
igazolványt nem kaphatnak. 

V. A tényleges és nyugdíjas közalkalmazottak iskolás 
gyermekei arcképes igazolványának a nagyszünidöre 

(3 hónapra) kiállítása. 
8. A közszolgálati a lkalmazot tak és nyugdíjasok gyer-

mekei részére, a nyári hónapok ta r tamára (június hó 
16-tól szeptember hó 15-ig, illetve ezek ludovikás gyer-
mekei július hó 1-től szeptember hó 30-ig) igényelhető 
arcképes igazolványok kiá l l í tása csak 1932. évi május hó 
közepén fog megkezdődni. Ezekről annak idejében külön 
fog intézkedés történni. 

9. A tényleges a lka lmazot tak gyermekeiről k imuta tás t 
kell készíteni, amelyet a hivatal főnöke szabályszerűen 
záradékol, a számvevőség pedig a kimutatáson igazolja a 
családi pótlék folyósítását . A térítési összegek s a kiállí-
tási illetékek ezekre nézve annak idejében külön fognak 
közöftetni . 

10. A nyugdíjasoknak kérvényben kell kérelmezniök az 
ilyen igazolványok kiá l l í tásá t , illetve érvényesítését. A kér-
vényen a nyugdíjszámfejtőség igazolja a nyugdí j és csa-
ládi pótlék folyósítását. A térítési összegek és kiállítási 
illetékek annak idejében közöltetni fognak. 

VI. Egyéb tudnivalók. 
11. Az egyes hivatalok ál tal a tényleges alkalmazot-

tak és családtagjaik részére kért igazolványokról a kimu-
t a t á soka t a mellékelt min ta szerinti rovatokkal kell 
készíteni. 

12. Az arcképes igazolványok kiállítási illetéke 1931. 
évi december hó 31-e u t á n általában 5 aranypengő, érvé-
nyesítési illeték pedig 4 aranypengő. E szabály alól ki-
vételnek van helye: ha az alkalmazott évközben jut ki-
nevezéshez; ha évközben köt házasságot; ha gyermeke 

évközben tölti a 10. életévét; végül, ha az alkalmazott 
nevét évközben megváltoztatja. Ez esetekben a kérelme-
ze t t arcképes igazolványok kiállítási illetéke az ú j igény-
jogosultság megnyíltának hónapját követő második hónap 
végéig 2 aranypengő, azontúl pedig 5 arany pengő. Az 
ilyen kérvényeken t ehá t a rendes illeték lerovását indokoló 
körülményt a vonatkozó naptári adatok feljegyzésével 
igazolni kell. 

13. Elveszett igazolványok pótlása esetén mindig két 
kérvényt kell a budapesti üzletvezetőséghez benyújtani. 
Az egyik kérvényben a kérvényező bejelenti, hogy a 

számú arcképes igazolványt elvesztette és kéri 
annak érvénytelenítését. Ez t a kérvényt záradékolni nem 
szükséges. A másik kérvényben kérni kell az elveszett arc-
képes igazolvány pót lásá t . Ebben a kérvényben szintén 
közölni kell az elveszett igazolvány számát és ha ezt az 
érdekelt nem tudná, akkor egy olyan arcképes igazolvány-
nak a számát kell közölni, amelynek kiál l í tását az elve-
sze t t arcképes igazolvánnyal egyidejűleg ugyanazon a ki-
muta táson kérték. E z t a második kérvényt úgy a hivatal 
főnökének, mint az illetékes számvevőségnek záradékolni 
kell. Újra kiáll í tásért 5 aranypengőt kell csekk ú t j án 
leróni. 

14. Az igényjogosultak köre, valamint az utazási ked-
vezmény mérve vál tozat lanul megmaradt. Idevonatkozóan 
miheztar tás végett közlöm, hogy a polgári iskolai taná-
rok s tátusában csakis az állami polgári iskoláknál rend-
szeresített állásra kinevezett (fizetésüket és lakáspénzü-
ket az illetékes kir. pénzügyigazgatóság ú t ján nyerő) 
helyettes tanárok kapha t j ák meg az arcképes igazol-
ványt , tehát a felekezeti és községi polgári iskolai helyet-
tes stb. tanárok, valamint általában a helyettes segéd-
tan í tók és helyettes művezetőnők arcképes igazolványt 
nem kaphatnak. 

2. 
Főtisztelendő Egyházi Főhatóságoknak. 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati a lkalmazot takat 
megillető vasúti arcképes igazolványnak az 1932. évre 
szóló érvényesítése, illetve kiállítása tárgyában kiadot t 
rendeletemet, szíves tudomás és további eljárás végett, 
van szerencsém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1931. évi november hó 26-án. 
A miniszter helyet t : 

Dr. Petri Pál s. k., ál lamtitkár. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: A bethlehemi kisded aján-
dékai. — Antal Fülöp: A gyermekkori hazug-
ságok. — Kemény Ferenc: Két réffi pedagógiai 
könyvről. — Loczkla Alajos dr.: Az angol okta-
tók és a társadalom. — A tanterv végrehajtása: 
Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások. 
Drozdy Gyula: Karácsonykor. A hazai és kül-
földi tanügyi lapokból. — A szabadidő okos fel-
használása, — A gyermek s a felnőtt külön-
bözősége. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egye-
sületi élet. — Pedagógiai szeminárium. — Hí-
rek. A sárpilisi lakbdalom. — Tanítók tanács-
adója. — Egressy Béni: Szózat. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős fő sze rkesz tő : P E T R Ó C Z I I S T V Á N . 
Szerkesztők: B E R W A L D S Z K Y K Á L M Á N 

és D R O Z D Y G Y U L A . 
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Szózat. 
Egressy Béni. 

Fér f ika r r a , f e ldo lgoz ta S Z E G H Ő S Á N D O R . 
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(vegyeskari letét) 

S O P R A N . 
A L T . 

T E N O R . 
B A S S . 

Szózat. 
Egress i Béni. 

Vegyeskarra feldolgozta L A U R I S I N M I K L Ó S . 

á 

le - nül legy hi nak ren 

jen sors t e - ze 

Vörösmarty költeme'nye're szerezte Egressy Béni. Az itt közölt lete'tek ritmikai beosztása a ma 
tot jelenjti szemben az eredeti. Rózsavölgyi kiadásában megjelenő dallammal, melynek ritmizálas: 

legáltalánosabban elfogadott változa-
.aéneMe's szempontjából nehezebb, 
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P Á L Y Á Z A T Ó K 
A SIÓFOKI ref. leányegyház pá lyáza to t hirdet mos t 

szervezett előkönyörgő-kántortanítói állására. Javadalom 
egyháztól évi 400 P (többi állami fizetéskiegészítés) és 
lakás, illetve lakbér. Előkönyörgő-kántortanítói teendőkön 
kívül végezni kell megválasztandónak az összes belmisz-
sziói tennivalókat, rátermettségének kell lenni ez új , fej-
lődés előtt álló gyülekezet végleges megszervezésére is. 
Pályázat i határidő a Lap mostani számának megjelené-
sétől számított két hét. Okmányok ref. lelkészi hivatal, 
Balatonkiliti (Somogy m.) küldendők. Személyes bemu-
ta tkozás — előzetes értesítés mellett — előnyös. Ennek 
költségét egyház nem téríti meg. Állás a választás meg-
erősítése után azonnal elfoglalandó. (551.) 

A MEZŐÖESI (Győr vm.) református egyházközség 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megiíresült kán-
tor taní tó i állására. Fizetés: készpénz 60 papírkorona, 
búza 288 kg, kétszeres 1104 kg, hús 28 kg, só 28 kg, bor 
113 liter, faggyú 7 kg, fa 3 öl cser-, 1 öl másodrendű = 
4 öl, 100 marok kender, ha t hold föld, 480 kg árpa munka-
váltság. Értékegység 33. Törpe iskolák tanítói előnyben. 
Pályakezdő tanító egyelőre segédtanítói illetményig kap 
fizetéskiegészítést. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázat i 
kérvények a pápai református egyházmegye esperesi hiva-
talához, Nagypirit (Bobán át) küldendők, okmányokkal 
felszerelve, 1931 december 28-ig. Válaszbélyeg csatolandó. 
Kántorpróba január 3-án. (560.) 

A KOMPOLTI egyháztanács, mint iskolaszék, a róm. 
kath. iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett I I I . sor-
számú tanítónői ál lásra pályázatot hirdet. Fizetése állam-
segéllyel törvényszerinti, lakás természetben. Kezdők az 
1930 : XLVII . t.-cikk szerint. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pá lyázat i határidő december 26 ig. Kérvények Plébánia 
Hivatal , Kápolna, küldendők. (555.) 

A H E T E I református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a halálozás folytán megüresedett kántor taní tói ál-
lásra. Javadalom: természetbeni lakás kerttel, 23-50 q 
búza, 11-50 q gabona, 5 öl tűzifa á ra , 7 kat. hold föld 
jövedelme. Stóla. Államsegély. Értékegység 48. Köteles-
ség: I—VI. vegyes osztályok vezetése. Mindennemű bel-
missziói munkában segédkezés. Presb. jegyzőkönyv veze-
tése. I f júság vezetése. Kanonikus órákon lelkész helyette-
sítése. A kellőleg felszerelt kérvények a hetei református 
lelkészi hivatalhoz nyújtandók be a lap megjelenésétől 
számí to t t 10 nap a l a t t (Hete, u. p. Tarpa , Bereg vm.). 
B-listások, törpe iskolában működő tan í tók előnyben. (553.) 

A DÁMÓCi gör. ka th . II. tanítói állás lemondás foly-
tán megüresedett. Jövedelme törvényes fizetés 20%-os 
községi hozzájárulással, ú j lakás melléképületekkel és kert-
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Bajban, gondban megmarad 
hűséges barátunknak a jó 
könyv. A Diarium Könyv-
barátok Közlönye mindig 
talál új mondanivalót róla. 

Olvassa rendszeresen. 
Egy évre 2 pengő. 

Mutatványszám ingyen. 
Budapest IV. 

Kussuth Lajos-utca 18. 
(Egyetemi Könyvesbolt.) 
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E H A L L 
B U D A P E S T VI, Andrássy-út 15. 

I . e m e l e t i . 

M a g y a r o r s z á g 
l e g n a g y o b b 

H A R M Ó N I U M R A K T Á R A 
és l e g v á l a s z -
t é k o s a b b 

Z O N G O R A T E R M E 
10 évi írásbeli jótállás. 
Kényelmes részlet-

f i ze tés . 

tel. Az elnyerni óhajtó taní tók és tanítónők kérvényeiket 
okmányokkal felszerelve a dámóci iskolaszékhez, u. p. 
Zemplénricse, 1932. évi január 5-ig küldjék be, mely 
elfoglalni. 1920 előtt végzettek kommün ala t t i maga ta r t á -

E G E R Á G község iskolaszéke pályázatot hirdet a I I . 
sorszámú taní tó i állásra. Fizetés törvényes, lakás egy 
szoba. Kötelességei: 1. A vezetésére bízott osztályok és 
az ált . továbbképző ismétlő iskola vezetése. 2. Az isko-
lánkívüli népművelésben való részvétel. 3. A leventeokta-
tásban való segédkezés. Amennyiben nő választatnék meg, 
tartozik, az I—VI. oszt. leánygyermekeket női kézimun-
kára taní tani és az iskolánkívüli népművelési előadások 
keretében az anya- és csecsemővédelem terén megfelelő 
tevékenységet kifejteni. Pá lyáza t i határidő 10 nap. A 
megválasztott tar tozik állását távi ra t i értesítésre azonnal 
olfoglalni. 1920 előtt végzetek kommün ala t t i maga ta r t á -
sukat az illetékes kir. tanfelügyelő bizonyítványával, 
valamint ugyanezen tanügyi hatóság bizonyítványával 
tartoznak igazolni azt is, hogy nem állanak sem olyan 
bírói vagy fegyelmi ítélet ha tá lya alat t , mely állásvesz-
tést vonhat maga után. Egyenlő minősítés esetén mene-
kültek, B-listások és kántori oklevéllel bírók előnyben. 
Válaszbélyeges kérvények Községi Iskolaszéki Elnök, 
Egerág, Baranya vármegye, küldendők. (558.) 

A B Á R Á N D I református egyház pályázatot hirdet 
nyugdíjazással megüresedett kántor tanítói állásra. Java-
dalom: 3 szobás lakás kerttel, 16 kat . hold szántó, szőlő-
fűid, 14 q búza 2 q kálitori pótlék, 38 értókegységben, 
államsegély és kb. 250—300 pengő stóla. (3314 lélek.) 
Kötelesség: V—VI. fiúosztály taní tása , kántorság, bei-
misszió, dalárdavezetés Pá lyáza tok a lap megjelenésétől 
számított 8 nap alatt , válaszbélveggel ellátva, lelkészi 
hivatal címéra küldendők. Pemutatkozás , próbaéneklés 
önköltségin, december 27-én, vasárnap délelőtt. Az állás 
választás u t á n 10—15 nap múlva elfoglalandó. Vasútállo-
más, posta helyben. (559.; 
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ORGONA-HARMÓNfUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 
M a g y a r o r s z á g b a n v e z e t ő h a r m ó n i u m c é g és l e g n a g y o b b h a r m ó n i u m s r a k t á r : 

HÖRL NÁNDOR Budapest 11, Török-u . 8. 

Sürgönyeim 
A b u d a i M a r g i t s h í d f ő t ő l a m á s o d i k u tca j o b b r a . 

„Harmonhörl". — F i z e t é s k e d v e z m é n y . — Tel.: A. 51-6-52. 

A „Néptaní tók L a p j a " 21. számában h i rde te t t É R -
P A T A K I g. kath. k á n t o r t a n í t ó i á l lás december 20-án lesz 
betöl tve. Kérvények ezen határ időig küldendők az Iskola-
székhez. (549.) 

A K A R C A G I re fo rmátus iskolaszék pá lyáza to t h i rdet 
egy férf i taní tói á l lásra . Kötelesség, fizetés, lakbér tö r -
vényszerű. Pályázat i ha tá r idő e l ap megjelenését követő 
8 nap. Minden szükséges okmánnyal és válaszbélyeggel 
felszerelt pályázatok Református Iskolaszék, K a r c a g 
címro küldendők. Pá lyázóknak az egyháztanács t ag j a iná l 
való l á toga tása a pá lyáza tbó l való kizárási ok. (570.) 

A S Á T A I rk. kán to r t an í t ó i á l lásra pá lyáza t hi rdet te-
tik. Javada lma díjlevél szerint 55 értékegység, államsegély, 
lakás. Szabályszerűen felszerelt kórvények január l - i g 
sá ta i plébániára küldendők. Vá lasz tás január 4-én ' A l i 
órakor énekpróbával. Pá lyázók vá lasz tás nap ja e lő t t nem 
jelenhetnek meg a községben. Szál l í tási költséget nem 
adunk. Plébánia. (575.) 

A T O R M Á S I ( B a r a n y a m.) rk. egyházközség a meg-
üresedett kán tor tan í tó i á l lásra p á l y á z a t o t hirdet. J ava -
d a l m a : 9 ka t . hold 49 négyszögöl szán tó , körülbelül 190 
pár u t á n páronkint 2 aranykorona, 25 q búza, 4 öl ke-
mény hasábfa, ismétlősök o k t a t á s á é r t 100 aranykorona , 
évi 4 malomfuvar, konyhaker t . Modern lakás, 3 szoba, 
konyha, mellékhelyiségek. Értékegység 45, többi ál lam-
segély. Kezdő tan í tó segédtanítói minőségben a lka lmaz ta -
t ik . Pá lyáza t i ha tá r idő január 2. Énekpróba j anuár 3-án, 
délelőt t 10 órakor a baranyaszentgyörgyi anyatemplom-
ban, u t á n a választás. Megjelenés önköltségen kötelező. 
Kántor i képzettség szükséges. Korteskedés válasz tásból 
k izáró ok. Kötelessége díjlevél szer int . Hazaf ias m a g a t a r t á s 
igazolandó. Kérvények: Plébánia, Baranyaszentgyörgy , 
it. p. Baranyajenő küldendők. (571.) 

A T O R D A S I ág. hitv. ev. egyházközség nyugd í j azás 
fo ly t án megüresedett k á n t o r t a n í t ó i á l lásra p á l y á z a t o t hir-
det. Kötelessége: a r eáb ízo t t osztályok és ismétlősök t a -
n í tása , az anyagyülekezetben és szórványokban a k á n t o r i 
teendők végzése, belmissiós munka, az egyházi énekkar 
vezetése. Javada lma: kétszobás lakás a szükséges mellék-
épületekkel. Készpénz; 46-40 P ; kétszeres búza 15 -37 h l ; 
8 méter cserhasábfa; 6 kg faggyú fejében 3-25 P ; 16 ka t . 
hold és 1114 négyszögöl szántóföld. A földadót az egy-
házközség fizeti. S tó l a 70 fillér. Mind a három sá to ros 
ünnepen és újévkor offer tór ium. Űrvacsorai os tyasütésre : 
1 hl t i sz ta búza. Ér tékegység: 32. Pá lyáza t i h a t á r i d ő : 
1931 december 30. Az ál lás a vá lasz tás jogerőre emelke-
dése u t á n azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények: Ag. hi tv . ev. lelkészi hivatal , Tordas , Fe jé r 
megye, küldendők. (564.) 

A C S É K U T I (Veszprém m.) evang. leányegyházközség 
államsegélyét elveszí tet t törpe i skolá jához helyettes férfi-
k á n t o r t a n í t ó t keres. Vasár- és ünnepnaponként is tent isz-
t e le t - t a r t ás kötelező. J a v a d a l m a : természetbeni lakás és 
megegyezés szerinti termény- és készpénzfizetés. Felszerelt 
kérvények: Ajka i evang. lelkészi h ivata lhoz küldendők 
1932 január l-ig. (562.) 

Az A L M A M E L L É K I községi iskolaszék nyugdí jazás 
fo ly t án megüresedett I I . számú r. ka th . férf i taní tói ál-
lásra pá lyáza to t hirdet . Fizetése 4 0 % készpénz, két öl fa 

és törvényes lakbér a községtől ; a többi államsegély. Pá -
lyázat i h a t á r i d ő a lap megjelenésétől s zámí to t t 10 nap. 
Iskolaszék. (561.) 

A N Y 1 R P I L I S I gör. ka th . iskolaszék p á l y á z a t o t hir-
det I I . s zámú tan í tó i á l lásra . Törvényes javadalom. Fér-
fiak, nők egyarán t pá lyázha tnak . Pá lyáza t i h a t á r i d ő : de-
cember 28. Kérvények: Gör. k a t h . lelkészi h iva ta l , Nyír-
pilis, u. p. Piricse, címre küldendők. (568.) 

A Z A L A V Á R I róm. k a t h . egyháztanács a lemondás 
folytán megüresedett I I I . sorszámú férf i -osztá lytaní tó i ál-
lásra p á l y á z a t o t hirdet. J a v a d a l m a : egy b ú t o r o z o t t szoba 
ós lakbérpót lók; a kezdőfizetés 20%-a helyi járulék, a 
többi államsegély. A vá lasz tás idője december 27. Az ok-
mányok a zalavári róm. k a t h . plébánia h iva ta lhoz kül-
dendők. (567.) 

A M E G Y A S Z Ó I ref. iskolaszék nyugdí jazás fo ly tán 
megüresedett o rgonis ta -kántor tan í tó i ál lására p á l y á z a t o t 
hirdet. J a v a d a l m a : 120 q rozs és 20 a ranykorona kész-
pénz, összesen 91 egység. Szép lakás. Kötelességei: temp-
lomi, temetési szolgálatok végzése, a reá b í z o t t osztá lyok 
tan í tása , belmissziói munkában a lelkész mel le t t segéd-
kezés, t an í tóvá l tozás esetén az énekkar vezetése. Pá lyá-
zat i ha t á r i dő e lap megjelenésétől számí to t t 21 nap . Ál-
lás elfoglalandó 1932 február hó 1-én. Válaszbélyeg. — 
Iskolaszéki elnök. (566.) 

B A K O N S Z E G re formátus iskolaszéke p á l y á z a t o t hir-
det kán to r t an í t ó i állásra. J a v a d a l m a : lakás, 40 értékegy-
séget ki tevő természetbeni j á randóság és 2 0 % államse-
gély. Kötelessége: törvényszerű. Próbaéneklés és vá lasz tás 
december 27-én. Állás j anuá r 15-én elfoglalandó. B-listá-
sok előnyben. Pá lyáza tok a lelkészi hivata lhoz adan-
dók. (565.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

M Ü K E D V E L Ő E L Ö A D Á S H O Z ingyen-engedélyt ad K. 
P a p J á n o s (Kaposvár , Tal l ián-u. 35), ha egy (zenével) 
vagy ké t színművet tőle u ta lványon rendelnek. Kapha-
tók : „Nyíló rózsa", „Űri szokás" , „Kossuth L a j o s az t 
ü z e n t o . . . " , „ A korcsma" háromfelvonásos (ä 1-80 P) , 
„Hervadt r óz sa" egyfelvonásos (á 1"20 P ) víg népszín-
művek. összes színműveihez zene (1 P) . „Tépe t t rózsa", 
„Vő" engedélye csupán a szerzőnél 4 P-ért . „Kis király", 
tö r t . sz ínmű, „Színpadi élmények, t a p a s z t a l a t o k " két 
pengőért. 

H E L Y E T T E S Í T É S T vagy ház i t an í t á s t vá l la l jó okle-
véllel B a l a t o n Irén, róm. k a t h . taní tónő, Kalocsa. (572.) 

I N K Á B B a működés, m i n t jövedelem céljából újévtől 
a jánlkozom kántor i és német nyelvbeni j á r tasságga l neve-
lőnek vagy helyettesnek. „Kezdet nehéz" jeliigén. (573.) 

K É R E M azoka t a római ka tho l ikus t an í tónőke t , kik-
nek állomáshelyükön t an í tó i vagy kán to r t an í tó i állás 
üresedésben van vagy lesz, hogy „Ket ten" jeligére kiadóba 
í r janak. (574.) 
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OK \ Az Iskolánkívüli Népművelés rádióelő« 
A adásainak (Rádió«szabadegyetem) műsora 

1931 december 20«án és 27«én. 

December 20-án (vasárnap): 
1. Karácsonyi népénekek. Előadja a Pa-

lestrina kórus. Vezényel Bárdos Lajos. 
2. A tekintély kérdése a családban. Dr. 

Imre Sándor egyetemi tanár előadása. 

December 27-én (vasárnap): 
1. Petőfi Sándor (I.). Dr. Bodor Aladár 

előadása. 
2. Petőfi-dalokat énekel dr. Molnár Imre, 

zongorán kísér Polgár Tibor. 

HARMÓNIUM ALKALMI VÉTELEK! Csakis gyári, ú j , szolid minőségű 
minták, páratlan orgonahanggal! HÖRL NÁNDOR országos hirű harmónium: 
speciális cégnél. Budapest, II. ker . , Töröksutca 8. (A budai Margithídfőtől 
a második utca jobbra.) Sürgönyeim: »HARMONHÖRL.« Használt, vagy 
s i l á n y harmóniumokat nem tartok, mivel nem megbízhatók! 

C S E R É L E K államival Dunántúl északi részébe, eset-
leg Budapest környékére. Mindenkinek előnyös. Lakbér I I . 
(557.) 

Nagyhatású, könnyen előadható egyfelvonásos irredenta színjáték ! 

A T Ö L G Y F A 
Küldi a szerző : PÁSZTOR JÓZSEF. Budapest I, Késmárki.utca S 

Postai küldéssel 1 Pengő. 

Kovács Dezső „Népiskolai Dalgyűjtemény HARMO-
NIUM-K1SÉBETTEL" (I—VI. osztály anyaga) c. műve 
második kiadása megjelent. Ára 5 P. Kapható Fischer 
Lajos könyvkereskedőnél Sárospatakon. 

Harmónlumot, zongorát, hangszeri 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

C S E R É L Budapest közvetlen közeléből állami tanítónő 
Dunántúlra , megyeszékhelyre, vagy nagyobb városba, mint 
intézeti taní tó is. A ján l a toka t „őszinteség" jeligére a 
kiadóba. (554.) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

AZ OPERA ZONGORATERMET, 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORAKAT, PIAN1NÓKAT 

BUDAPEST VI, HAJÓS.UTCA 16. SZÁM. 

H E L Y E T T E S Í T É S T vagy házitanítói ál lást vállal ref. 
taní tónő. Unghváry Vilma, Nagykőrös. (550.) 

D E B R E C E N MELLETT fekvő Vámospércs nagyköz-
ségben levő 58 értékegységes állásomat elcserélném hason-
lóval is. Cím: Mikó Imre, református tan í tó , Vámospércs. 
(552.) 

C S E R É L N E állami taní tónő fővárostól kétórányira 
fekvő nagyközségből, hasonló nagyközségbe, vagy városba. 
Leveleket „Karácsony" jeligére, kiadóba. (563.) 

REMÉNYINÉL Ä U V « , . 
Zeneművészeti Főiskola szállítója 

SVÉDTORNA-óratervek, heti beosztással, tornaterem 
nélküli iskolák számára, I—II . , I I I—IV. és V—VI. oszt. 
á = 1-30 P. Tanítói fogások és nyelvi magyarázatok ve-
zérkönyve 6 P. 180 min ta tan í tás az ú j tan terv szellemé-
ben 12 P (két havi részletre). Megrendelhető Ferenczi 
István, Budapest, VI, Székely Bertalan-u. 23. (384.) 

Igen tisztelt tanitó.vevóimmel közlöm, hogy saját gyártmányú 

mi n í r békében B Ú T O R A L B U M O T 
bocsájtok díjmentesen 30 napi megtekintésre rendelkezésükre és ké* 
rem esetleges bútorszükségleteik beszerzésénél cégemet felkeresni 
szíveskedjenek, mely alkalommal úgy ár, mint minőség tekintetében 
ki fogom érdemelni becses megelégedésüket. MÜLLER LAJOS bútor* 

gyáros, Budapect, V., Kádár»utca 3. szám. — Telefon 277—78. 

UJ ORGONÁT vál lal mérsékel t á rér t 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
• • o r g o n a é p í t ő R Á K O S P A L O T A 

KARTÁRSAK eladom remek külföldi zongorám, har-
móniumomat. Próféta-utca 9., földszint 1. Tanár . (547.) 

REFORM RUHÁZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
B U D A P E S T V I , VILMOS C S Á S Z Á R - É T 5 . TEM5FOW: AUT. 1 3 0 - « 6 É S 1 3 8 — 9 6 . 

T. Cím! 
Szíves tudomására hozzuk, hogy a megváltozott pénzügyi és gazdasági 

viszonyok dacára is rendelkezésére állunk 
kedvezd -fizetési feltételek mellett. 

ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK: 
kész női-, férfi- és gyermek átmeneti és télikabátokban, öltönyökben, női ruhák-
ban, női- és férfi-fehérneműekben, selyem, bársony és divatárúkban, szőnyegek-
ben, paplanokban, takarókban, kötött-szövött-árúkban, stb. stb. 

Vidéki megrendeléseket aznap elintézünk! 
Kérje le qúj abb árjegyzékünket ! 

Árúmintákat és egyes ruhadarabokat megtekintésre készséggel küldünk. 
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S Z L E Z A K L A S Z L Ö 

4>IN0 DOMINI IK». 
W N JUSZTINIAN BÍBOROS HOI'-EW--

8CDNÁRZ RÓSCIXT APÁTP̂ FT«« »««tt FERENC ríPOLO«?«»» DJ.SIPŐCZ JENÓ POUiAMEST» ««»CZet.JÍTNdK.EOTOM'IMI»»'»» ««XUFUJOS EOYMÁIK€Z6T« «iOWOT «^CKES-rtWBCiSKaJ«»»» 

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgvár 
(Budapestíbelvárosi főplébániaítemplom részére készített 2400 kg 
,,Polgármester*harang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás úr ! ) 
Budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 1921. és 1923. évi 
vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézműipari 
tárlaton kormánydiszoklevéllel, 1927. és 1928. évi budapesti, székes« 
fehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel, 
az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — Számos 
•gyházi elismerőlevél! — Költségvetéssel d í j m e n t e s e n szolgál 1 

Előnyös fizetési feltételek! 

GERSTENENGST JÓZSEF 
ORGONAÉPÍTŐ 
BPEST VI, ARADI «U. 66 . 
TELEFONHÍVÓ: 1 6 8 - 4 0 . 

ÚJ O R G O N Á K 
készítését, va lamin t áicpís 
tést, javítást, h a n g o l á s t 
homlokza ts ípok készítését 
szakszerű és művészi ki* 
vitelben vállal a l e p j u s 
t á n y o s a b b árak mellett. 

LÉNYEGESEN M E G N A G Y Í T V A MEGNYÍLT A 

LUKÁCS BÚTOR CSARNOK 
A tanítóság régi kedvelt bútoráruháza. — Kényel-

mes Fizetési feltételek. — Jutányos árak. 
Budapest VII, Dohány.utca 30. Telefon : J. 4 1 9 - 0 4 . 

LUKACS I öra~és ékszeráruhAza 
B U D A P E S T Iv, Petőfi Sándor -u 18. 

! 
Alapítva 1895-ben. 

Állandó nagy rak tá r : Precíziós svájci órákban, arany és 
brilliáns ékszerekben, valódi ezüst evőeszközökben és dísz. 
tárgyakban. Fizetési kedvezmény 1 

SCHÜLER JÓZSEF Rt. 
B U D A P E S T X, Gyömröi.út 61. szám. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
(VIII , Múzeumíkörút 6.) kiadásán 

ban megjelent 
R E V Í Z I C M R K Á B A N feltüntetett 
u j írásmódhoz az alanti írótollak 

alkalmasak: 

330/1 Technika toll 

530 EF a luminium 
irótoll 

692/1 vágotthegyfl 
írótoll 

Egyéb gyártmányai s írónők, színes 
irónok, pastellirónok, tollszárak, 

rajzszegek, körzők stb. 
:::::: K I V Á L Ó M I N Ő S É G :::::: 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÖNYVEK 
ÉS EGYÉB M Ű V E K 

M E G B Í Z H A T Ó SZÁLLÍTÓJA? 

A Y v v , . V Y 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A K Ö N Y V E S B O L T J A 
B U D A P E S T IV, K O S S U T H L A J O S - U T C A 18. S Z Á M . 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. Budapest, VIII, Múzeum-körűt 6. — F.: Czakó Elemér dr.) 

E m timiis 
SZEGED. 

F O L Y Ó I R A T O K 
1« V'l .,, . ~ 
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